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Yunit IV 
Panginoon ang Sandigan sa Paggawa ng Kabutihan 

Aralin 7: Purihin Natin ang Diyos 
 

Lingguhang Layunin: 
Wikang Binibigkas 

Nasasabi ang mensahe ng larawan o pangyayaring nasaksihan 
Pag-unalad sa Bokabularyo 

Naiintidihan na ang ibang salita ay magkasingkahulugan at ang iba ay 
magkasalungat 
Pag-unawa sa binasa 

Napag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang 
teksto 
Gramatika 

Nagagamit nang wasto ang pang-angkop na na 
Pagsusulat 

Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at 
mga bantas  sa pagsulat ng mga salitang dinaglat 

Nakabubuo ng mga talata tungkol sa isang bagay/larawan 
Komposisyon 

Nakabubuo ng talata sa isang pangyayaring nasaksihan 
 

Unang Araw 
Layunin 

 Nasasabi ang mensahe ng larawan o pangyayaring nasaksihan 
 Naiintindihan na ang ibang salita ay magkasingkahulugan at ang 

iba  ay magkasalungat 
Paksang-Aralin: 

 Pagsasabi ng mensahe sa larawan o pangyayaring nasaksihan 
 Pag-intindi sa mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat 

     
Kagamitan :   

 Larawan ng isang mag-aaral na tuwang-tuwa at nakapagtapos ng pag-
aaral 

 Larawan ng mga nasalanta ng delubyo tulad ng lindol o pagbaha 
Pamamaran: 
Paunang Pagtataya 

Ipasagot ang paunang pagtataya sa Subukin Natin makikita sa LM , pahina 
__ na siyang magiging batayan ng gagawing pagtalakay sa buong lingo. 
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Susi sa Pagtataya 
1. Oo 5. Oo  
2. O0 6. Mali 
3. Oo     7. Oo 
4. Mali     8. Oo 
  Tukoy-Alam 

 Magpakita ng larawan. Itanong: Ano ang makikita sa larawan? Ano ang 
mensaheng nais ipinahihiwatig ng mga larawan? 
(Larawan ng isang lugar na nilindol o binaha) 
(Larawan ng  isang batang masayang-masaya dahil nakatapos ng pag-aaral) 
 

 Ano ang kahulugan  at kasalungat na kahulugan ng mga salita na nasa loob ng 
kahon? 

 

 
Paglalahad 

Pagganyak 
 Ipakikita ang larawan ng iba’t ibang relihiyon na nagpupuri at nagpapasalamat  

sa  kani-kanilang kinikilalang Diyos. 
 Itanong: Ano-ano kaya ang kanilang mga ginagawa? Bakit kaya sila  

nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos? 
Pagpapayaman ng Talasalitaan 

Iguhit ang         kung ang dalawang salita ay magkasingkahulugan at Ѳ kung 
ito ay magkasalungat. 

 
 1.  nilikha- ginawa   4. bituin - tala 
 2.  liwanag- dilim    5. Diyos - Apo 
 3.  langit- lupa 
Pagtalakay 

 Ipabasa ang tekstong “ Ang Paglikha ni Apo” sa bahaging Basahin Natin sa 
LM, pahina __. 

 Ipasagot ang mga tanong sa “Sagutin Natin” sa LM. , pahina __. 
 Pagtalakay sa pagtukoy o pagsasabi ng mensahe mula sa larawan o 

pangyayaring nasaksihan (kung nakasaksi na sila ng pagpupuri at 
pagpapasalamat sa Diyos) 

 Pagtalakay sa mga salitang magkasingkahulugan at kasalungat ng ilang salita 
sa kuwento. 

Pagpapahalaga 
 Ano ang masasabi mo sa Diyos? 
 
 

MABILIS MATAYOG 
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 Gawaing Pagpapayaman 
 Ipagawa ang bahaging Gawin Natin sa LM , pahina __. 
 pasagot ang Sanayin Natin na makikita sa LM, pahina ___. (Ito’y  
      pinatnubayang pagsasanay.) 

 Paglalahat 
 Ano ang kahalagahan ng kasanayang pagtukoy sa  mensahe ng mga 
larawan?  Paano  masasabing magkasingkahulugan o magkasalungat ang mga 
salita? Tingnan ang Tandaan Natin sa LM, sa pahina ___. 

 Paglalapat 
  Sagutin ang mga katanungan sa Linangin Natin sa LM, pahina ___. 
 Kasunduan 

 Punan ang tsart ng kasingkahulugan at kasalungat ng mga sumusunod 
na salita. 

 
SALITA KAHULUGAN KASALUNGAT 

1. nagalak   
2. busilak   
3. matayog   
4. malusog   
5. matulin   

 
 Ikalawang Araw 

Layunin:  
 Natutukoy ang mga sanhi at bunga sa mga pangyayari sa binasang 
teksto. 

          Paksang-Aralin:  
 Pagtukoy sa Sanhi at Bunga sa mga pangyayari sa tekstong binasa. 
           Kagamitan:  
 lapis at papel 
  Tukoy-Alam 

Pagdugtungin sa pamamagitan ng guhot ang mga magkaugnay na mga 
pahayag. 

  Hanay A      Hanay B 
1. Makatatapos ako ng pag-aaral A. kung maaga akong magigising 
2. Hindi ako mahuhuli sa pagpasok B . kung mag-eehersisyo ako palagi 
3. Lalakas ang katawan ko  C.  kung mag-aaral akong mabuti 
Paglalahad 
Pagganyak 

Paano ninyo pinangangalagaan ang mga nilikha ng Panginoon? 
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Pagtalakay 
 Balikan ang kwentong “Ang Paglikha ng Diyos sa Sandaigdigan” sa 

Basahin Natin sa LM, pahina ___. 
 Ipasagot ang mga gabay na tanong sa Sagutin Natin sa LM, pahina___ 

Gabayan ang mga mag-aaral sa pagtukoy ng sanhi at bunga ng mga 
pangyayari sa teksto. Bigyang-pansin ang mga ginagamit na pang-ugnay gaya 
ng kaya, upang, dahil at iba pa 

 Magpabigay ng mga halimbawa ng pangungusap na may sanhi at bunga 
 Ipabigay ang kahulugan ng ilang salitang di gaanong naintindihan at ipagamit 

ang mga ito sa pangungusap. 
Pagpapahalaga 

Ano ang pagpapahalagang nais ikintal ng aralin sa isipan ng mga mambabasa? 
Tingnan ang bahaging Pahalagahan Natin sa LM , pahina __.  

Gawaing Pagpapayaman 
 Ipagawa ang bahaging Gawin Natin sa LM, sa pahina ___ . 
 Ipagawa ang bahaging Sanayin Natin”sa LM, pahina ___, ito’y malayang 

pagsasanay. 
Paglalahat 

Ano ang ibig sabihin ng sanhi at bunga? Paano malalaman na ang isang bagay 
ay sanhi at bunga? Tingnan ang bahaging Tandaan Natin sa LM. pahina ___.  

Paglalapat 
Ipasagot sa mga mag-aaral ang Linangin Natin sa LM,pahina ___. 

Pagtataya 
 

A. Salungguhitan sa loob ng pangungusap ang kahulugan ng mga salitang  
 nasa loob ng nakakahon. 

 
1. Lumitaw ang mga bituin sa kalawakan. 

 
 

2. Naglaho ang bituin sa kalangitan. 
 

3.   Ang mga maralita ay naghahangad ng magandang    

      buhay. 

4.  Huwag pigtasin ang mga bulaklak sa parke. 

 

 

5. Dakpin natin ang mga isda sa palaisdaan.   

 

 

lumabas 

nawala 

mahirap 

pitasin 

hulihin 



FILIPINO 2 

 

FILIPINO 2 (Teacher’s Guide)  234 

 

B. Isulat ang S kung sanhi at B kung bunga ang mga sinalungguhitan sa  
pangungusap. 
_______1. Marami ang isda sa karagatan dahil hindi  

nagpapaputok  ng dinamita ang mga mangingisda. 
_______2. Pinuputol ang mga puno sa kagubatan kaya 

nagkakaroon ng baha. 
_______3. Malago ang mga gulay dahil dinidiligan ito araw-araw. 
_______4. Mabait ang Panginoon kasi lumikha siya ng mga bagay 

sa mundo? 
_______5. Gumawa nang gumawa ang Diyos kaya sa ikapitong 

araw siya ay nagpahinga. 
Susi sa Pagwawasto: 
A.  

1. Lumitaw 
2. Naglaho 
3. Maralita 
4. Pigtasin 
5. Dakpin 

B.  
1. Bunga 
2. Bunga 
3. Bunga 
4. Sanhi 
5. sanhi 

Kasunduan 
 Ano ang pang-angkop na na? 
 Kailan ginagamit ang pang-angkop na na? 

 
Ikatlong Araw 
Layunin: Nagagamit nang wasto ang pang-angkop na na 
Paksang –aralin: Paggamit nang wasto sa pang-angkop na na. 
Kagamitan:  

Larawan ng sumasayaw, umaawit, nagdo-drawing, at tumutulong sa 
kapwa. 
Tukoy-Alam 

Punan ng tamang salita ang mga patlang upang maging madulas ang 
bigkas ng mga pahayag. 

 1.  banal ___ kasulatan  
2.  malusog ___ pangangatawan 
3.  marupok ___ tali 

 4.  dyip ___ luma 
 5.  bulaklak ___  sampagita 
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Paglalahad 
Pagganyak  

Magpakita ng larawan ng mga sumusunod: sumasayaw, kumakanta, nagdo- 
drawing  at gumagawa ng bagay na mabuti sa kapwa. 

Itanong: Ano-ano ang mga nasa larawan? Ginagawa rin ba ninyo ito? Kailan  
ninyo ito ginagawa? Bakit ninyo ito ginagawa? 
Pagpapayaman ng talasalitaan 
 Basahin at pag-aralan ang kahulugan ng mga sumusunod na salita at gamitin 
sa sariling pangungusap. 
 sanlibutan-mundo 
 ibandila-ipagmalaki 
 hiyaw-sigaw 
 umindak-sumayaw 
 disenyo-guhit 
 maglaan-magbigay, magkaroon 
Pagtalakay 

 Ipabasa ang tula sa bahaging Basahin Natin sa LM, pahina ___. 

 Ipasagot ang Sagutin Natin sa mga mag-aaral sa LM, sa pahina ___ 

 Talakayin ang pang-angkop na na. Sabihin na ito ay ginagamit kung ang 

salitang sinusundan ay nagtatapos sa mga katinig maliban sa katinig N. 
 Magpabigay ng mga halimbawa ng salitang inuugnay ng pang-angkop na na. 

Pagpapahalaga 
 Paano ba dapat purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? May mga 
paraan ba kung papaano mapupuri ang Diyos? Tingnan ang bahaging Pahalagahan 
Natin, sa  LM pahina ___.  
Gawaing Pagpapayaman 

 Ipagawa ang bahaging Gawin Natin sa LM, pahina ___. 

 Ipagawa ang bahaging Sanayin Natin na makikita sa LM sa pahina ___.( Ito 

ay  Malayang Pagsasanay) 

Paglalahat 
 Kailan at papaano ginagamit ang pang-angkop na na? Tingnan at pag-aralan 
ang bahaging Tandaan Natin sa LM , pahina __. 
Paglalapat 

Ipasagot sa mga mag-aaral ang Linangin Natin sa LM, pahina ___. 
Kasunduan 

 Daglatin ang mga sumusunod: 
 Binibini  Doktor  Kagalang-galang 
 Ginoo   Attorney   

 Kailan ginagamit ang malaki at maliit na letra at mga bantas sa mga salitang 
dinaglat? 
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Ikaapat na Araw 
Layunin:  

Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at 
mga bantas  sa pagsulat ng mga salitang dinaglat. 
Paksang-Aralin:  

Paggamit ng malaki at maliit na letra at bantas sa mga salitang dinaglat 
Tukoy-Alam 

 Ano ang bantas na dapat gamitin sa mga salitang dinaglat? 
 Lagyan ng tsek (/) ang patlang kung wasto ang gamit ng malaking letra 

at ekis (x) naman kung hindi ang pagkakagamit ng malaking letra. 
  ___ 1.Kap.  ___3. kgg  ___ 5. Bb  
  ___ 2.dr.  ___ 4.kag 

Paglalahad 
 Pagganyak 

Pagpapakita ng larawan ng isang doktor, abogado, pastor, at kapitan 
ng baranggay. 

Itanong: Sino-sino ang mga nasa larawan? Paano natin sila tinatawag? 
Ano ang kanilang kaugnayan sa ating paksa?  

Pagpapayaman ng Talasalitaan 
Basahin nang sabay-sabay ang mga sumusunod na salita. Pag-aralan 

ang kahulugan ng mga ito at gamitin kapwa sa pangungusap. 
Eskuwela-paaralan 

  Dentist-tagapangalaga ng ngipin 
  pastor-taong nangangaral ng salita ng Dios 
  kapitan-pinuno ng baranggay 
  misyonaryo-taong ang layunin ay ibahagi ang salita ng Dios 
  hulog ng langit-kaloob ng Diyos, bigay ng Diyos 
  klinika-dako kung saan nanggagamot ang isang doktor at dentista 

Pagtalakay  
 Ipabasa ang kwentong “Mga Hulog ng Langit” sa bahaging Basahin 

Natin sa LM, sa pahina ___. 
 Ipasagot ang mga gabay na tanong sa Sagutin Natin sa LM , pahina 

___. 
 Ipaunawa sa mga mag-aaral ang pagkakaroon ng kaalaman at 

kasanayan sa wastong paggamit ng malaki at maliit na letra at mga 
bantas sa pagsulat ng mga salitang dinaglat. 

 Ipatukoy sa mga bata ang mga salitang dinaglat sa akda. 
 Ipatukoy kung papaano nagsisimula ang mga salitang dinaglat at 

anong bantas ang inilalagay sa katapusan nito. 
 Magbigay pa ng mga halimbawa ng mga salitang dinaglat sa mga 

mag-aaral. 
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Pagpapahalaga 
 Gumagamit ba ang Diyos ng mga makakasangkapan upang malutas ang mga  
suliranin ng kanyang mga nilikha? Paano natin sila pahahalagahan? Tingnan  
                         ang bahaging Pahalagahan Natin sa LM , pahina ___. 
Gawaing Pagpapayaman 

 Ipagawa ang Gawin Natin sa LM , pahina __. 
 Ipagawa sa mga mag-aaral ang nasa bahaging Sanayin Natin sa LM , 

pahina __ . (Ito ay Pinatnubayang Pagsasanay) 
Paglalahat 
 Ano ang pagdadaglat? Paano isinasagawa ang pagdadaglat? Anong bantas ang  
 ginagamit sa pagdadaglat? Tingnan at pag-aralan ang bahaging Tandaan Natin sa 
LM ”, pahina ___. 
Paglalapat 

 Ipasagot ang Linangin Natin sa LM, sa pahina ___. 
Kasunduan 
 Basahin at pag-aralan ang paraan kung paano ang pagdadaglat. Magbigay ng  
limang halimbawa at gamitin ito sa sariling pangungusap.  
 
Ikalimang Araw 
Layunin:  

 Nakabubuo ng talatang kakikitaan ng mga dinaglat na salita 
 Nasasagot nang wasto ang mga pagsusulit 

Nakabubuo ng talata tungkol sa isang bagay, larawan 
Paksang-Aralin: 

 Pagbuo ng talata gamit ang mga dinaglat na salita 
 Pagsagot ng wasto sa pagsusulit 
 Pagbuo ng talata tungkol sa isang bagay, larawan 

Kagamitan:  
lapis at papel 

Panimulang Gawain 
 Magpabuo ng 3-5 pangungusap gamit ang mga salitang dinaglat at 

isulat ito sa kuwaderno. 
 Gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa mga alituntunin at 

mahahalagang bagay sa pagsagot sa pagsusulit. 
 Ihanda ang mga mag-aaral sa isasagawang lingguhang pagtataya. 
 Basahin at ipaliwanag ang mga panuto. 
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A.  Bilugan ang kasing kahulugan ng mga salita: 
1. luntian - asul, berde, pula 
2. nagwagi - nanalo, nawala, nasabi 
3. masigla - masaya, maaliw, malungkot 
4. nilikha - ginawa, ninais, ginusto 
5. huwaran - halimbawa, gawain, sulatin 

B. Isulat sa patlang ang S kung Sanhi at B kung  
bunga ang sinalungguhitang bahagi ng pangungusap. 
_____  1. Ayaw kunin ni Mark ang laruan dahil hindi iyon kanya. 
_____  2. Nahihiya si Roxanne kasi siya ang may 

pinakamababang marka. 
______ 3. Malakas ang ulan kasi may bagyo 
______ 4. Nag-aral ng mabuti si Renz 

       Kaya siya ay pumasa sa pagsusulit. 
______ 5. Pinili ang gawa ni Marthel kasi  

                  maganda ang kanyang iginuhit. 
 
C. Daglatin at isulat sa patlang  ang salitang may salungguhit. 

_____ 1 .Ang mga Senador ay nagpupulong sa Senado. 
_____ 2. Ang kapitan ng barangay ay may kausap na tanod. 
_____ 3. Ang pangulo ng samahan ay pumunta sa paaralan. 
_____ 4. Dapat tayong lahat ay masaya, wika ng kagalang galang  

na kongresista. 
_____  5.  Ang ambisyon ni Lucky ay maging Doktor. 

 
D. Sabihin kung ano ang mensahe ng larawan. 
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II.  Pagsulat 

Ipagawa sa mga mag-aaral ang Sulatin Natin sa LM, pahina___. 
Ipaalala ang mga dapat tandaan sa pagbuo ng pangungusap upang makalikha 
ng talata. 


