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YUNIT III 
Pagmamahal sa Bayan at Pakikibahagi sa Pagkakaisa 

Aralin 8: Kalinisan, Panatiliin Natin! 
 
Lingguhang Layunin: 
Wikang Binibigkas 

 Nasasagot ang mga tanong tungkol sa detalye ng napakinggang  kuwento 
 Nahuhulaan ang susunod na pangyayari 

Pag-unlad ng Bokabularyo 
 Nasasabi kung ang mga salita ay magkasingkahulugan o magkasalungat 
 Nakikilala na ang dalawang salita ay maaaring maging tambalang salita na 

nanatili ang kahulugan 
Pag-unawa sa Binasa  

 Napagsusunod- sunod ang mga detalye ng nabasang teksto 
 Nagagamit ang pang-ugnay na salita tulad ng una, pangalawa susunod upang 

mailahad Ang may pagkakasunod- sunod ang nabasang teksto 
Gramatika 

Nagagamit nang wasto ang mga salita sa paghahambing ng tao, bagay, o lugar  
( pasukdol) 
Pagsusulat 

Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga 
bantas  sa pagsusulat  na  mga  pangungusap   
 
Unang Araw 
 Layunin 

Nasasagot ang mga tanong tungkol sa detalye ng napakinggang teksto 
Nasasabi kung ang  mga salita  ay  magkasingkahulugan o magkasalungat 

Paksang –aralin:  
 Pagsagot sa tanong tungkol sa  detalye ng kuwento 
 Pagsasabi ng mga salitang magkasingkahulugan / magkasalungat 

Kagamitan: larawan ,tsart,flashcards   
Paunang Pagtataya 
 Pasagutan ang mga tanong sa Subukin natin sa LM.  
Susi sa Pagwawasto   (SsP) 

1. X     6. A 
2. /     7. D 
3. Pinakamabangis   8. B 
4. Pinakamatanda   9. A 
5. Pinakamahal   10. D 

Paglalahad 
 Pagganyak 

Ipakita ang larawan ng isang malinis at maayos na barangay. 
Ilarawan ang barangay. 
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 Pagpapayaman ng Talasalitaan 

Ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pamamagitan ng 
paghanap ng kasingkahulugan nito. 
1. Ang lahat ng mga tao sa barangay ay makikilahok sa paglilinis ng 

paligid. 
a.   magbibigay  c. maghahanda 
b. makikiisa  d. manonood 

2. Ang maruming kapaligiran ang dahilan ng paglaganap ng sakit na  
Dengue. 
a. pagtuklas  c. pagpuksa 
b. pag-iwas  d. pagdami 

3. Ang tigdas ay nakakahawa sa ibang tao tulad ng sipon at ubo. 
a. madaling mapuksa ng tao 
b. madaling mapagaling ng tao 
c. madaling lumipat sa ibang tao 
d. madaling maiwasan ng tao 

Pagtalakay 
 Babasahin ng guro ang diyalogo.Matapos nito,ipabasang muli  sa mga bata. 
 Ipasagot ang mga tanong sa Sagutin Natin sa LM, pahina____. 
 Gamitin ang binilugang salita sa kuwento upang matalakay ang 

magkasingkahulugan  o magkasalungat. 
 Talakayin kung paano nasasagot ang mga tanong sa detalye ng napakinggang 

teksto..  
Pagpapahalaga 

Ano ang dapat gawin ng mga tao sa barangay  upang manatiling maayos at  
malinis ang kapaligiran?  
Gawaing Pagpapayaman 
 Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa Gawin Natin sa LM, 
pahina___. 

Hatiin ang klase sa tatlo.Ipagawa sa kanila ang  Sanayin Natin  sa LM,  
pahina ___ bilang Malayang Pagsasanay 
Paglalahat 

Ano ang dapat gawin upang maunawaan ang kahulugan ng mga bagong  
salita?Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM, pahina____. 
Paglalapat 
 Pasagutan ang Linangin Natin sa LM, pahina_____. 
Pagtataya: (Ito ay gagawin sa ikalimang araw) 
Kasunduan 
 Magbigay ng 5 halimbawa ng mga salitang magkasing kahulugan at 5 
halimbawa ng magkasalungat. 
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Ikalawang Araw 
Layunin 

 Nagagamit ang mga pang-ugnay na salita tulad ng una, 
pangalawa,susunod upang mailahad nang may pagkakasunod- sunod ng 
mga pangyayari ng nabasang teksto 

Paksang- Aralin:  
Paggamit ng salitang una, pangalawa at susunod upang mapagsusunod- sunod 

ng mga pangyayari  
Kagamitan:  

larawan buhay ng parupao    
Tukoy-Alam 

 Ano ang ginagawa ninyo paggising sa umaga. Pag-usapan ang sagot  
ng mga bata.  
Paglalahad 
Pagganyak 

Sino ang ating pambansang bayani? Ano ang alam na ninyo tungkol sa kanya? 
Hayaang bumuo ng tanong ang mga mag-aaral. Ano ang gusto nilang 

malaman pa  sa kuwento tungkol kay Dr.Jose Rizal? 
Pagpapayaman ng talasalitaan 

mamulat ang isipan- malaman ang totoo 
Pagtalakay 

 Basahin ng guro ang tekstong may pamagat na “ Dr.Jose P.Rizal”.  
 Ipagawa ang Sagutin Natin sa LM, pahina___. 
 Talakayin ang tanong upang maituloy sa paksang pag-aaralan, ang 

paggamit ng mga pang-ugnay na salita tulad ng una, pangalawa,at 
susunod. 

Pagpapahalaga 
 Paano natin ipakikita ang ating pagmamahal kay Dr. Jose Rizal?  
Gawaing Pagpapayaman 

 Gabayan ang bata sa paggawa ng pagsasanay sa Gawin Natin sa LM, 
pahina___. 

 Basahin ang panuto sa Sanayin Natin sa LM, pahina_____ at pasagutan 
ito. (Ito ay Malayang Pagsasanay) 

Paglalahat 
Ano ang mga salitang magkasingkahulugan? magkasalungat?Ano ang mga 
pang-ugnay na salita ang ginagamit sa pag-aayos ng mga pangungusap ayon 
sa pangyayari? Ipabasa ang  Tandaan Natin na nakasulat sa LM, pahina____. 

Paglalapat 
Sagutan  ang mga pagsasanay  sa Linangin Natin sa LM, pahina_____upang 
lalong maunawaan ang aralin.. 

Pagtataya: (Ito ay gagawin sa ikalimang araw.) 
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Ikatlong Araw 
Layunin 

Nagagamit nang wasto ang mga salita sa paghahambing ng tao, bagay, o lugar 
 

Paksang –Aralin 
Paggamit ng wastong salita sa paghahambing ng tao, bagay, o lugar 

Kagamitan:    
Larawan ng mga batang nag-uusap, mga bagay na inilalarawan 

Tukoy –Alam 
Tumawag ng 3 bata sa harap ng klase. Ipalarawan ang bawat isang bata. 

Paghambingin ang tatlong bata. Halimbawa: pinakamataas ang pangatlong bata. 
Paglalahad 
Pagganyak 

Ano ang nakikita mo sa larawan ng tatlong batang nag-uusap?          
Pag-usapan ito. 
Pagtalakay 

Ipabasa ang diyalogo sa mga bata sa Basahin Natin sa LM, pahina___. 
Talakayin ang paghahambing sa dalawa o mahigit pang tao, bagay o  lugar. 
 Pasagutan ang pagsasanay sa Sagutin  Natin sa LM, pahina___. 
Pagpapahalaga 
  May iba’t ibang panlasa ang mga tao na dapat igalang. Ipaliwanag. 
  Basahin ang Pahalagahan Natin sa LM, pahina___. 
Gawaing Pagpapayaman 

 Pag-aralan ang tsart . 
  Ipasulat ang nawawalang pang-uri sa tsart sa Gawin Natin sa LM, 

pahina___. 
  Pag-usapan ang mga sagot. 
 Ano ang pagkakaiba ng mga pang-uri sa bawat antas? Ano ang nadagdag 

sa mga salita? 
Sanayin Natin 

 Ipagawa ang pagsasanay sa Sanayin Natin sa LM, pahina____. Ito’y 
Malayang Pagsasanay. 

Paglalahat 
Ano ang idinadagdag  sa pang-uri kung ito ay naghahambing ng tatlo o higit 

pang tao, bagay, o lugar?  
 Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM, pahina____. 
Paglalapat 
 Ipasagot sa mga mag-aaral ang Linangin Natin sa LM, pahina____. 
Kasunduan 

Magpasulat ng 5 pangungusap gamit ang pang-uri  sa paghahambing sa tatlo 
(3 ) o higit na bagay, tao o lugar.  
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Ikaapat na Araw 
Layunin 

 Nakikilala na ang dalawang salita ay maaaring maging tambalang salita na 
nanatili ang kahulugan 

 Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at bantas 
sa pagsulat ng pangungusap 

Paksang-Aralin;   
Pagkilala ng tambalang salita 

 Wastong gamit ng malaki at maliit na letra at bantas sa pangungusap 
Kagamitan:    

larawan ng mga taong naglilinis ng kanilang barangay, flashcards 
Tukoy-alam:  

Gumawa ng tsart tungkol dito. 
 Isulat kung Tama o Mali ang kahulugan ng mga sumusunod: 

1. bukas palad –mapagkawanggawa 
2. anak pawis – mayaman 
3. takip-silim- madaling araw 
4. bantay bata-yaya 
5. bukang liwayway- paglubog ng araw 

Paglalahad 
Saang barangay kayo kabilang? Anong uri ng barangay mayroon kayo?Sa 

araw na ito ay may babasahin tayong talata tungkol sa huwarang barangay.Ano ang 
gusto ninyong malaman tungkol sa huwarang barangay? 
Pagpapayaman ng talasalitaan. 

Gamit ang semantic web: Sabihin ang kahulugan ng  
 
 
 
 
 

 
 
Pagtalakay 
 Ipabasa ang talatang  “Ang Huwarang Barangay”. 

 Ipasagot ang mga tanong sa Sagutin Natin sa LM, pahina____. 
 Talakayin ang tambalang salita. 
 Gamitin ang mga sagot sa 5,6,7,at 8 bilang tambalang salita 

Pagpapahalaga 
Paano magiging tahimik ang isang barangay?  
Ipabasa ang Pahalagahan Natin  sa LM, pahina___. 

Gawaing Pagpapayaman 
Ipaliwanag ang panuto ng pagsasanay sa  Gawin Natin sa LM,pahina______. 
Ipasagot ito. 

nagkakaisa 
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Hatiin ang mga bata at bigyan ng gawain ang bawat pangkat na nasa Sanayin 
Natin sa LM, pahina_____.Ito ay Malayang Pagsasanay. 

Paglalahat 
Ano ang tambalang salita? Ipabasa sa mga mag-aaral ang Tandaan Natin sa 
LM, pahina____. 

Paglalapat 
 Pasagutan ang Linangin Natin sa LM, pahina ____. 
Pagsusulat 

Balikan ang mga uri pangungusap at ang wastong bantas na ginamit sa bawat 
pangungusap noong nakaraang linggo. 
Hayaang magbigay ng iba pang halimbawa ng pangungusap ang mga mag-
aaral.Ipasulat ito sa pisara.Bigyan ng pansin ang wastong gamit ng malaki at 
maliit na letra at bantas. 
Ipagawa ang Sulatin Natin sa LM, pahina_____. 

Kasunduan 
 Magbigay ng iba pang halimbawa ng tambalang salita at gamitin ito sa 
pangungusap. 
 
Ikalimang Araw 
Layunin 
 Nasasagot nang wasto ang pagsubok batay sa lingguhang aralin 
Paksang-Aralin: Lingguhang  Pagtataya 
Panimulang Gawain 

1. Gagabayan ang mga mag-aaral ng mga alituntunin bago magsimula sa  
pagsusulit. 

2. Ipahanda sa mga mag-aaral ang gagamitin sa pagtataya. 
3. Ipabasa at ipaliwanag ang mga panuto. 

Pagtataya 
I. Basahing mabuti ang talata. Sagutin ang tanong tungkol dito.Isulat ang letra 

ng tamang sagot. 
Ang  magkakaibigan ay nagsasanay nang mabuti. Sila ay sasali sa 

isang paligsahan ng sayaw sa araw ng pista ng kanilang bayan.Bumili sila 
ng kanilang uniporme para sa araw na ito. Masigla silang nagtungo sa plasa 
kung saan gaganapin ang paligsahan. Tuwang-tuwang umuwi ang mga 
magkakaibigan. 

1. Sino ang sasali sa paligsahan ng sayaw? 
a. ang mga mag-aaral 
b. ang magpipinsan 
c. ang magkakaibigan 
d. ang magkakapatid 

2. Ano ang kanilang binili? 
a. uniporme sa paaralan 
b. uniporme sa sayaw 
c. uniporme sa pag-awit 
d. uniporme sa pagsisimba 
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3. Saan ginanap ang paligsahan sa sayaw? 
a.  sa paaralan            c. sa plasa 
b.  sa simbahan  d.  sa palengke 

4.  Bakit tuwang- tuwang umuwi ang  magkakaibigan ? 
a.  nanalo sila sa paligsahan 
b.  natalo sila sa paligsahan 
c. hindi sila natuloy sumali 
d.  hindi natuloy ang paligsahan 

5. Ano ang kaya ang maaaring susunod na mangyayari pag –uwi nila ng 
bahay? 
a.  matutuwa ang mga magulang nila 
b. malulungkot ang mga magulang nila 
c.  mapapagalitan sila 
d.  papaluin sila 

 
II.  Piliin ang wastong kahulugan ng mga tambalang salita sa mga pangungusap. 

 
1. Ano ang hanapbuhay ng tatay mo? 

a. trabaho 
b. natapos 
c. pangalan 
d. libangan 

2. Malaki ang naitutulong ng Bantay Bata sa lalawigan.  
a. samahang nangangalaga sa mga bata 
b. samahan ng mga mang-aawit 
c. samahan ng mga barangay 
d. samahan ng mga bata 

III. Isulat  ang M kung ang salita ay magkasalungat at S kung 
magkasingkahulugan. 

3.  makapal – manipis 
4. mahinhin- mayumi 
5. .lugar- pook 

IV. Lagyan ng kahon ang salitang kasingkahulugan ng mga salitang nasa kanan. 
11. .matalino A.bobo B.marunong C. tamad 
12. .marungis A.malinis B.marumi C.maamo 
13. .tama A. wasto B.mali C.pareho 

V. Isulat ang letra ng salitang kasalungat  ng may salungguhit na salita. 
14.  Ang simbahan ay malayo sa paaralan. Ang bahay ni Joey ay 
______________ sa paaralan. 
a.  mataas    c. malapit 
b.  matangkad              d. malawak 
15.  Malamig ang simoy ng hangin kung Disyembre. ______ naman kung Abril.  
 a.   mainit   c.  mahangin 
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 b.  maaliwalas   d. malilim 
 
 
VI. Mabigay ng 5-tambalang salita (1-5) 
 
Susi sa Pagwawasto (SsP) 
 

1. C 6. A 6. B 
2. B 7. A 7. B 
3. C 8. M 8. A 
4. A 9. S 9. C 
5. A 10. S  10. A 

 
 

 
 


