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YUNIT   II 

Pakikipagkapwa-Tao 

Aralin 7 :   Karanasan Ko, Iuugnay Ko 

Lingguhang Layunin 

Wikang Binibigkas 
 Naiuugnay ang sariling karanasan sa nabasang  teksto  

Pag-unlad ng Bokabularyo 
 Naiintindihan na ang mga salita ay may kasingkahulugan 

Kamalayang Ponolohiya 
Napapantig ang mga salitang may kambal-katinig na BR 

Gramatika 
Natutukoy ang kailanan ng panghalip panao 

 Palabigkasan 
Nagagamit ang palabigkasan upang mabigkas ang mga hindi kilalang salita 

Pagsusulat 
Nasisipi nang wasto at  maayos ang mga parirala sa paraang kabit-kabit 

Pag-unlad sa Bokabularyo 
Naiintindihan na ang mga salita ay may mga kasingkahulugan sa paraang 

paglalaro 
 
Unang Araw 
Layunin 

 Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan 
 Naiintindihan na ang mga salita ay may kasingkahulugan 

Paksang Aralin 
Pag-uugnay ng sariling karanasan sa nabasang teksto 
Pag-intindi sa mga salitang ay may kasingkahulugan 

Kagamitan 
 Larawan ng mga pangyayari, lapis, papel, tsart ng kopya ng tula 
Pamamaraan 
Paunang Pagtataya 

Pasagutan sa mga mag-aaral ang Subukin Natin sa LM, pahina___   upang 
mabatid  ang kanilang nalalaman sa paksang tatalakayin sa loob ng isang linggo. 
 
Susi sa Pagwawasto (SsP) 

1. Tama 2. Mali  3. Tama 4. Tama 5.Tama 
Tukoy-Alam 

Itanong sa mga mag-aaral kung naranasan na ba nilang makatanggap ng 
sorpresa. Ano ang sorpresang ito?  Ipasabi sa harap ng klase. 
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 Paglalahad 

  Pangganyak 
               Bigyan ng kaugnay na salita ang 
               sorpresa ayon sa karanasan.  

 
 
 Itanong:  Ano ang naramdaman mo nang bigyan ka ng isang sorpresa? 
 Pagpapayaman ng talasalitaan  

Hahanapin ng mga mag-aaral ang mga salitang kasingkahulugan ng     
salitang may salungguhit sa mga sumusunod na pangungusap. 
Gumawa ng tsart ukol dito. 
a. Maligayang umuwi ng tahanan si Sophia galing sa paaralan at dinatnan 

niyang masayang naglalaro ang kaniyang mga kapatid. 
b. Nakita niya ang kaniyang nanay na nakatanaw sa kaniya. 
c. Palaging umiiyak si Sophia kaya madalas siyang pinapagalitan  ng 

kaniyang nanay. 
d. Magandang bag ang nakita niyang nakapatong sa mesa sa kaaya-aya 

nilang sala. 
e. Inilapag niya ang kaniyang paboritong libro kasama ang  iba pang 

aklat. 
Pagtalakay 

 Basahin ang kuwentong “Sorpresa kay Sophia” sa LM, pahina___  
na susundan ng mga pamatnubay na tanong sa Sagutin Natin.  

 Talakayin sa mga bata kung paano maiuugnay sa sariling karanasan 
ang binasang teksto. 

 Balikan natin ang kuwento. Anong salita sa kuwento ang 
nangangahulugan ng paligsahan? 

 Ano pa ang mga salita sa kuwento ang mabibigyan ninyo pa ng 
kahulugan? 

Pagpapahalaga 
Itanong sa mga bata kung ano ang bunga o mabuting idinudulot ng 

pagiging mabait at masunuring bata? 
  Ipabasa ang Pahalagahan Natin sa LM, pahina ____ 

Gawaing  Pagpapayaman 
 Gabayan ang mga mag-aaral sa pagsagot sa Gawin Natin na makikita 

sa LM, pahina ___ upang matukoy ang mga salitang 
magkasingkahulugan sa loob ng pangungusap. 

 Basahin ang panuto sa Sanayin Natin na makikita sa LM, pahina ___ 
at ipagawa sa mga mag-aaral. (Ito ay Malayang Pagsasanay) 

 Gabayan ang mga mag-aaral kung paano naiuugnay ang mga 
karanasan sa iba’t ibang sitwasyon   

Paglalahat 
Ano ang nagagawa ng karanasan sa isang tao? 

 

sorpresa 
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            Basahin ang Tandaan Natin sa LM, pahina ____ 
Paglalapat 

Ipagawa ang Linangin Natin sa LM, pahina ___ upang malaman kung  
naintindihan ng mag-aaral ang paksang inaral. 
Kasunduan 
 Sumulat ng sariling karanasan sa unang pasok sa paaralan. 
 
Ikalawang Araw 
Layunin 

Napapantig ang mga salitang may kambal-katinig na BR 
Paksang Aralin 

Pagpapantig  ng mga salitang may kambal-katinig na BR 
Kagamitan 

Kopya ng tekstong  Sorpresa kay Sophia 
Pamamaraan 
Tukoy-alam 
  Kilalanin natin ang mga sumusunod na bagay. 

Pagpapakita ng larawan ng  sombrero, braso atbp. na salita may kambal 
katinig na BR. 
Paglalahad 
Pagganyak 

Magpakita ng bronseng medalya 
Itanong:     Nakatanggap na ba kayo ng medalyang bronse tulad kay  

       Sophia? 
Bigyang diin ang bronse. 

Pagtalakay  
Basahin muli ang Sorpresa kay Sophia.  
Sundan ito ng pagsagot sa Sagutin Natin sa LM, pahina ___. 
Matapos sagutan, palawakin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa kambal 

katinig na br.   
Talakayin kung paano nahahati ang mga salitang may salungguhit-BRONSE   
Magbigay pa ng halimbawa ng kambal-katinig. Gumawa ng tsart ukol  dito 
a. Nakasuot ng sombrero ang magsasaka. 
b. Maraming mamamayan ang nakiisa sa brigada eskuwela. 
c. Bronse ang natanggap niyang medalya. 
d. Setyembre nang umuwi siya sa lalawigan. 
e. Tumulay sa alambre ang madyikero. 
Itanong: Ano ang tawag sa  dalawang magkasunod na katinig ? 

Pagpapahalaga 
 Ano ang tamang gawi o asal kung tayo ay makatatanggap ng sorpresa?   
            Talakayin ang Pahalagahan Natin sa LM, pahina ___ 
Gawaing Pagpapayaman 

 Gabayan ang mga bata sa pagsagot sa Gawin Natin na makikita sa LM, 
pahina ____ 
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 Ang klase ay hahatiin sa apat. Ipagawa ang Sanayin Natin na 
makikita sa LM, pahina ____upang mapalawak ang pagkaunawa ng 
bata sa kambal katinig na br  (Ito’y Malayang Pagsasanay) 

Paglalahat 
Ano ang kambal-katinig? 
Tingnan  ang Tandaan Natin  sa LM, pahina ___ 

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

Pagtataya 
Upang malinang ang kaisipan ng mga bata sa pagkilala sa kambal-

katinig, magbibigay ng pagtataya. Gumawa ng tsart ukol dito. 
Basahin ang pangungusap. Sipiin sa sagutang papel/kuwaderno ang 

mga salitang may kambal-katinig at pagkatapos pantigin ito. 
1. Noong nakaraang Disyembre, nagbigay kami ng pagkain at damit sa 

mga batang ulila. 
2. Maraming miyembro ng pangkat ang hindi nakikiisa. 
3. Magandang kostumbre ng mga Pilipino ang pagiging magalang. 
4. Masakit na ang braso ko sa paghahalo ng ube. 
5. Ginamit ni nana yang alpombra niyang tsinelas. 

Susi sa Pagwawasto 
1. Dis-yem-bre        4.   Bra-so 
2. Mi-yem-bro          5.  Al-pom-bra 
3. Kos-tum-bre       

Kasunduan 
Sumulat ng sariling karanasan bilang isang mag-aaral na ginagamitan 

ng mga salitang may kambal-katinig. 
 

Ikatlong Araw 
Layunin 

  Natutukoy ang kailanan ng panghalip panao 
Paksang Aralin 

   Kailanan ng panghalip panao 
Kagamitan 

  Tsart ng tala ng mga gawain 
Pamamaraan 
Tukoy-Alam 

Itanong:  Naranasan mo na bang  tumula? Paano  tumula? Sa 
babasahin nating tula may mga salitang humahalili sa pangalan 
ng tao.  Alam  ba ninyo ang tawag dito? Ipabasa nang may 
tamang ekspresyon at lakas ng boses. (Isahan at maramihan 
pagbasa) 

Paglalahad 
Pagganyak 
Pagpapakita ng larawan ng paaralan. Itanong:  Ano ang ginagawa sa 
paaralan? 
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 Ipabasa sa mga bata ang mga pangungusap.  
 Gabayan ang mga ito sa tamang ekspresyon at lakas ng boses. 

a. Inay,  inay, heto na ako! 
b. Para sa iyo ito, Inay! 
c. Nanguna ako sa klase! 
d. Mabuti kang mag-aaral, anak. 
e. Matagal ko nang gustong magkaroon nito,Inay. 

Pagtalakay 
 Ipabasa ang tulang “Kasiyahan sa Paaralan” at pasagutan ang mga  

tanong sa Sagutin Natin.   
 Ipapansin sa mga bata ang salitang may guhit sa binasang tula. 
 Itanong:  Sino ang tinutukoy ng mga salitang may guhit? Ilan ang  
       tinutukoy nito? 

            Magbigay ang guro ng iba’t ibang panghalip panao at   ipaalam ang kailanan  
nito. 

Pagpapahalaga 
Anong damdamin mayroon ang magulang kung ang kaniyang anak ay 

masipag mag-aral? 
Gawaing  Pagpapayaman 

 Gabayan ang mga bata. Ipasagot ang  Gawin Natin na makikita sa LM, 
pahina ____ 

 Pangkatin ang mga bata sa apat at ipagawa ang Sanayin Natin sa LM, pahina 
___upang mapaunlad ang pagkaunawa sa kailanan ng panghalip panao (Ito’y 
Malayang Pagsasanay) 

Paglalahat 
Ano-ano ang kailanan ng panghalip panao?  
Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM, sa pahina ___ upang lubusang 
maunawaan ang natutuhang paksa sa kailanan ng panghalip panao. 

Paglalapat 
Upang higit na mapalawak ang pagkaunawa,ipasagot ang Linangin Natin sa  

LM, pahina ___upang masukat ang kanilang kaalaman sa panghalip panao. 
Pagtataya 

Isulat sa kuwaderno ang salitang may salungguhit sa pangungusap at kilalanin 
ang kailanan nito. ( Ihanda ang tsart para dito)  

1. Kaniya ang nawawalang aklat. 
2. Sa amin ang natatanaw mong bahay sa dulo. 
3.  Dumating na ang magandang kapalaran sa kanila. 
4.   Hindi na nila binalikan ang naiwang tsinelas. 
5.  Tayo ang magtutulungan sa paggawa ng proyekto. 

(SsP) 
1. Kaniya- isahan   4. Nila- maramihan 
2. Amin- maramihan   5. Tayo - maramihan 
3. Kanila- maramihan 

 
 



FILIPINO 2 
 

FILIPINO 2 (Teacher’s Guide)  114 
 

Kasunduan 
Magtala ng mga salitang may kambal katinig at gamitin sa 

pangungusap. 
  

Ikaapat aa Araw 
Layunin 

 Nagagamit ang palabigkasan upang mabigkas ang mga hindi 
kilalang salita  

 Nasisipi nang wasto at sa maayos ang mga salita sa paraang kabit- 
kabit 

Paksang Aralin 
Paggamit ng palabigkasan upang mabigkas ang hindi kilalang salita 
Pagsipi nang wasto at maayos ng mga salita  

Kagamitan  Larawan ng Lolo at Lola 
Pamamaraan 
Tukoy-alam 

Itanong: Sino ang may lolo/ lola pa? Mahal ba ninyo sila? Paano mo 
ipinakikita ang iyong pagmamahal?   
Paglalahad 
Pagganyak 

 Magpakita ng larawan ng batang nagmamano sa lolo at lola 
Ano ang nararamdaman ninyo kung nakakasama ninyo ang inyong  
lolo at lola ? 

Pagtalakay  
 Basahin ang tulang “Si Lolo at Si Lola”na makikita sa LM, pahina 

___ 
 Ipasagot ang mga tanong sa mga bata na nasa Sagutin Natin na 

makikita sa LM, pahina ___ 
 Talakayin ang mga hindi kilalang salita na nakasalungguhit sa tula 

at ipabigkas muli ito. 
Pagpapahalaga 

  Paano mo maipakikita ang pagmamahal sa inyong Lolo at Lola? 
Gawaing  Pagpapayaman 

 Ipagawa sa mga mag-aaral ang Gawin Natin sa LM, pahina ___  
upang malaman ang kasingkahulugan ng hindi kilalang salita. 

 Ipabasang muli ang tulang “Lolo at Lola” para sa Sanayin Natin 
sa LM, pahina ___upang masanay ang mga bata sa pagbigkas ng 
isahan at maramihan. (Ito’y Malayang Pagsasanay) 

 Sanayin sila para sa isahan at maramihang pagbigkas 
Paglalahat 

  Ano ang kahalagahan ng pagbigkas nang tama sa salita? 
 Palawakin ang pag-uusap sa ang Tandaan Natin sa LM, pahina ___ 
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Paglalapat 
Upang higit na mapahalagahan ang kahalagahan ng wastong pagbigkas ng 

salita, ipagawa sa mga bata ang Linangin Natin sa LM, pahina ___ 
Pagsusulat  

Patnubayan ang mga bata sa pagsipi ng mga salita sa paraang kabit-kabit. 
Kasunduan 

Sumulat ng katangian ng inyong lolo at lola sa isang papel. Isulat sa paraang  
kabit-kabit. 

 
Ikalimang Araw 
Karagdagang Gawain 
Layunin 

Naiintindihan na ang mga salita ay may kasingkahulugan sa paraan pagguhit 
Paksang Aralin 

Mga Salitang Magkasingkahulugan  
Panimulang Gawain 

1.       Bumuo ng apat na grupo. Bawat grupo ay may salitang bibigyan ng  
iba’t ibang kahulugan. Ibigay ang mga salita na nakalagay sa tsart. 
Unahang makatapos ang bawat pangkat. 

2     Gabayan ang mga mag-aaral sa mga alituntunang dapat   tandaan bago  
magsimula sa pagsusulit. 

 Ipahanda sa mga mag-aaral ang mga gagamitin sa pagtataya 
 
Apat na pangkat, bawat pangkat magbibigay ng mga kasingkahulugang salita  

na nasa bilog.  Paramihan ng sagot. 
 
 

 
 
Pagtataya 
  Isulat sa sagutang papel ang sagot. 

A. Lagyan ng tsek (√) kung ang karanasan ay nagpapakita ng tamang 
Gawain at ekis (X) kung hindi. 
1. Nagtatanim ako ng puno sa aming bakuran 
2. Nananalangin kami bago kumain at matulog. 
3. Nagtatapon ako ng basura sa ilog. 
4. Madalas akong mahuli sa klase. 
5. Iniipon ko ang sobra kong baong pera. 

 B. Sipiin ang mga salitang magkasingkahulugan. 
  6. bansot  mataba  mataas  matangkad 
  7. mabilis  makupad mabagal malakas 
  8. mahirap marami mayaman pobre 
  9. maliwanag madilim maitim  Malabo 
  10. kaibigan kaaway kalapit  kasangga 

 

matanda mayaman talino bayani 
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Yunit II 
Aralin 7 

Susi sa Pagwawasto 
 
 
    PAGTATAYA 
       
Matanda- may edad, lolo, lola,  
Mayaman- maraming pera, nakaangat sa buhay 
Talino – marunong, masipag mag-aral, magaling 
Bayani- nagtanggol sa bayan, dakila, matapat 
 
1. / 
2. / 
3. X 
4. X 
5. / 
6.  mataas – matangkad 
7.  makupad– mabagal 
8.  mahirap – pobre 
9.  madilim – maitim 
10.  kaibigan – kasangga 
 
 
 
 
 
 

 

 


