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 YUNIT II 
Pakikipagkapwa-Tao 

Aralin  8: Nabasang Kuwento, Isasalaysay Ko 
 
Lingguhang Layunin: 
Wikang Binibigkas 
 Naipahahayag nang maayos ang nabasang kuwento 
Wikang Binibigkas 

Naikukuwento nang pabigkas ang kuwentong  nabasa sa pamamagitan ng  
story grammar 

Kamalayang Ponolohiya 
 Napapantig ang mga salitang may kambal-katinig na TR 
Gramatika 
 Nasasabi ang panauhan ng panghalip panao 
Wikang Binibigkas 
  Naiuugnay ang sariling karanasan sa nabasang teksto 
Pagsusulat 
 Nasisipi nang wasto at sa maayos ang mga pangungusap sa paraang kabit-
kabit 

Nasasagot nang wasto ang mga pagsubok batay sa lingguhang layunin 
Unang Araw 
Layunin 

 Naipahahayag nang maayos ang nabasang kuwento 
 Naikukuwento nang pabigkas ang kuwentong nabasa sa pamamagitan ng story 

grammar 
Paksang Aralin 

Pagpapahayag nang maayos sa nabasang kuwento 
Pagkukuwento nang pabigkas sa kuwentong nabasa sa pamamagitan ng story  

grammar 
Kagamitan     

tsart ng story grammar, larawan ng isang pamilya, tsart ng “Word Network”  
Pamamaraan 
Paunang Pagtataya 

Ipasagot sa mga bata ang Subukin Natin sa LM, pahina ____ upang mabatid 
ang alam ng mga bata sa paksang tatalakayin 

Susi sa Pagwawasto (SsP) 
 1. masaya   6. masaya 
 2. malungkot   7. masaya 
 3. masaya   8. masaya 
 4. masaya   9. malungkot 
 5. malungkot   10. masaya 
Tukoy-alam 

Pag-usapan sa klase ang  iba’t ibang sitwasyon na madalas makita sa 
lansangan. 
Itanong: Ano ang nararapat ninyong gawin? 

Paglalahad 
 Pagganyak  

Pagpapakita ng larawan ng isang pamilya. 
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1.  Ano ang masasabi ninyo sa larawan? 
(Hingin sa bata ang paliwanag sa kaniyang sagot) 

2. Ganito rin ba kayo sa inyong pamilya? 
 Pagpapayaman ng Talasalitaan 

Ibigay ang iba’t ibang kaugnay na kahulugan ng nasa loob ng 
bilog. Palawakin ang talakayan tungkol dito upang ganap na 
maunawaan ang salita. Gumamit ng grapikong “Word Network” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagtalakay 
 Basahin ang tekstong “Mapalad Si Zyra” sa LM, pahina ___ na 

susundan ng mga patnubay na tanong sa Sagutin Natin sa LM, 
pahina ____. 

 Talakayin ang story grammar 
 Ipakuwento muli sa bata ang “Mapalad si Zyra” gamit ang story 

gramar 
Pagpapahalaga 

Ano ang tunay na pagtulong sa kapwa? Ipagawa ang Gawain na nasa 
Pahalagahan Natin, makikita sa LM, pahina ___ 
Palawakin ang pagtalakay sa mensahe ng “Pahalagahan Natin” na makikita 
sa LM,  pahina ___ 
Gawaing Pagpapayaman 

 Gabayan ang mga bata sa pagsagot ng Gawin Natin sa LM, pahina 
____ upang pagyamanin ang paggamit ng story grammar  

 Ipagawa ang Sanayin Natin  sa LM, pahina ___ upang 
maisalaysay muli ang nabasang kuwento. 

Paglalahat 
         Ano ang mga sangkap ng kuwento? 
             Talakayin ang Tandaan Natin sa LM, pahina ___ 

Paglalapat 
Upang higit na payamanin ang kaalaman, sagutan ang gawain sa 

Linangin Natin sa LM, pahina ___ 
Kasunduan 

            Magtala ng mga salitang may kambal katinig na PR  . 
 
Ikalawang Araw 
Layunin 

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

Pagpapantig ng mga salitang may kambal-katinig na TR 
Kagamitan 

  Tsart ng mga salita, plaskard ng mga salita 
 

 
MAPALAD 
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Pamamaraan 
Tukoy-alam 
  
      
 
 
 

Pantigin ang mga salita.   Anong mga letra/tunog  ang bumubuo sa 
bawat pantig? 

Paglalahad 
Pagganyak 

 Pantigin ang mga sumusunod na salita. Tukuyin ang letra/tunog na bumubuo 
sa bawat pantig.(Gumawa ng flascard ukol dito) 

  alambre   Disyembre   libre 
  bruha    Nobyembre   pobre 
  miyembro   brutal    Abra 
Pagtalakay  

Ipabasa sa mga bata ang teksto sa LM, pahina ___ at ipasagot ang mga tanong 
na nasa  Sagutin Natin sa LM, pahina _____. 

 Talakayin ang mga salitang may salungguhit sa teksto at palawakin ang 
kaalaman ng bata sa pagpapantig ng mga salitang may kambal-katinig na TR. 

Pagpapahalaga 
       Ano ang dapat nating gawin upang hindi dapuan ng mga  sakit o karamdaman? 
       Ipabasa sa mag-aaral ang Pahalagahan Natin sa LM, pahina ____ 
Gawaing Pagpapayaman 

 Gabayan ang mga bata sa pagsagot sa Gawin Natin na makikita sa LM, 
pahina ___ upang mapalawak ang kaalaman sa kambal katinig na TR 

 Basahin ang mga panuto sa Sanayin Natin na makikita sa LM, pahina __ at 
ipagawa ito sa mga bata. (Ito’y Malayang Pagsasanay) 

Paglalahat 
 Anong kambal-katinig ang ating pinag-aralan? 
 Paano ito sinusulat? 
Paglalapat 

Upang higit pang mapalawak ang kaalaman,ipagawa ang pagsasanay sa 
Linangin Natin sa LM, pahina ___ 

Kasunduan 
 Magdala ng larawan na may kambal katinig na tr. 
 
Ikatlong Araw 
Layunin 
 Nasasabi ang panauhan ng panghalip panao 
Paksang Aralin 
  Panauhan ng panghalip panao 
Kagamitan       Larawan ng kagubatan 
Pamamaraan 
Tukoy-alam 
 Tingnan ang mga letra ng salitang di nakaayos     

Anong  salita ang mabubuo mula dito na ipinapalit sa ngalan ng tao? 
Paglalahad 
 

 
      trapo 

 
     trak 

 
   trumpo 

 
    troso 

H    A   A   P   N  G  P   I   
l 
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Pagganyak 
 Magpakita ng larawan ng isang kagubatan. Itanong ang mga 

sumusunod: 
Bakit dapat pangalagaan ang mga punungkahoy? 
Paano dapat pangalagaan ang punongkahoy? 

 Pagtalakay 
 Ipabasa ang diyalogo sa Basahin Natin na makikita sa LM, 

pahina ____ 
 Ipasagot sa mga mag-aaral ang Sagutin Natin na makikita sa LM, 

pahina ____ 
 Talakayin ang paggamit ng panauhan ng panghalip panao.  
 Magbigay ng ilan pang pangungusap gamit ang panauhan ng 

panghalip panao. 
Pagpapahalaga 

Itanong:  Paano mo mapangangalagaan ang ating kalikasan tulad  
                                       ng mga punongkahoy? 

Palawakin ang isipan ng mga mag-aaral sa pagbibigay ng sagot at      
halimbawa. 

Gawaing pagpapayaman 
 Gabayan ang mga bata sa pagsagot sa Gawin Natin na makikita 

sa LM, pahina ____upang matukoy ang panauhan ng panghalip 
panao. 

 Ipagawa sa mga mag-aaral  ang mga gawain  sa Sanayin Natin sa 
LM, pahina ___ upang magamit sa pangungusap ang panauhan ng 
panghalip panao. (Ito’y Malayang Pagsasanay) 

Paglalahat 
 Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM pahina ___ 

Paglalapat 
Upang higit na mapaunlad ang kasanayan, ipasagot ang pagsasanay sa 
Linangin natin sa LM, pahina ____ 

 
Ikaapat na Araw 
Layunin 

  Naiuugnay ang sariling karanasan sa tektong nabasa 
Tukoy-alam 

Itanong sa mga bata kung nakaranas na silang makatulong sa kapwa. 
Hayaan ang mga batang ilahad ito sa klase. 

Paglalahad 
Pagganyak 
Magpakuwento sa bata kung may naging karanasan katulad ng 
kay Zyra. 

 Ano ang iyong nararamdaman kung ikaw ay nakatutulong? 
 
Pagtalakay 

Ipabasa ang kuwentong “Mapalad si Zyra” 
Talakayin ang kaibahan ng karanasan ng bawat isa tulad ng isang mag-

aaral sa buhay ni Zyra. 
Ipaliwanag ang Venn Diagram 
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Ipasagot ang Sagutin Natin sa LM, pahina ___upang maiugnay ang sariling 
karanasan gamit ang Venn Diagram 

Itanong:    Ano ang katangian ninyong magkaiba? Magkatulad?  
                 Saang bahagi ng grap ito ilalagay? 

Pagpapahalaga 
 Bakit tayo tumutulong sa kapwa? Buuin ang pahayag. 
 Tumutulong ako sa kapwa dahil _____________________________. 
Gawaing Pagpapayaman 

 Gabayan ang mga bata sa pagsagot sa Gawin Natin sa LM, pahina __ 
 Mula sa kuwentong  “Ang Ulirang Magkapatid” iugnay ang sariling karanasan 

sa pamamagitan ng Venn Diagram. (Ito’y Malayang Pagsasanay) 
Paglalahat 

Paano ipinakita ng dayagram ang pag-uugnay ng  tekstong nabasa sa sariling 
karanasan?? 
Gabayan ang mga mag-aaral. 

Paglalapat 
 Upang higit pang maiugnay ang sariling karanasan , ipagawa sa mga bata   ang 

Linangin Natin sa LM, pahina ___ 
Pagsusulat  

 Ipasipi sa bata ang  pangungusap na nagpapakita ng paraan ng pagtulong sa 
kapwa. 
Ako ay tumutulong kay Ina. 
Pinulot niya ang nalaglag na panyo.  
 Isagawa sa paraang kabit-kabit. Tingnan ang Magsulat Tayo sa LM, pahina 
_____ 

Kasunduan 
Sumulat ng karanasan kaugnay ng pagtulong sa kapwa. 

 
Ikalimang Araw 
Karagdagang Gawain 
Layunin 

Nasasagot  nang wasto ang mga pagsubok batay sa lingguhang aralin. 
Kagamitan 
 Papel at lapis 
Panimulang Gawain 

1. Gabayan ang mga mag-aaral sa mga alituntuning dapat tandaan bago 
magsimula ang pagsusulit. 

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

Pagtataya 
Sagutan ang pagtataya sa sagutang papel     
Piliin ang titik ng mensahe ng mga sumusunod na pahayag. 

1. Hindi ko kinalilimutan ang magtungo sa simbahan tuwing araw ng Linggo. 
 a. madasalin   c. mabait 
 b. mapagpasalamat sa Diyos 
2. Mahilig akong kumain ng gulay . Maaga akong natutulog at maaga ring 

gumigising. 
a. Ako ay malusog.  c.   Ako ay tamad.  
b. Ako ay sakitin. 
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3. Ang mag-anak na Delfin ay naglilinis ng bahay at bakuran tuwing 
walang pasok. Masarap ang inilulutong ulam ng nanay. Sama-sama 
silang kumakain. 

  a. Mahirap ang kanilang pamilya. 
  b. Mahigpit na ama si Mang Delfin. 
  c. Masaya ang pamilya ni Mang Delfin.  

4. Kapag may natira akong baong pera inihuhulog ko ito sa aking  
alkansya. 
a. masinop   c. kuripot 
b. matipid 

5. Maaga akong pumapasok sa paaralan. Nagwawalis na ako at inaayos  
ang mga upuan. 
a. Masipag mag-aral  c. Mabait 
b. Matulungin    
Piliin ang panghalip panao at kilalanin kung ang panauhan nito ay 

isahan, dalawahan, o maramihan. 
_________6. Mahusay ang guro namin sa Filipino. 
_________7.  Si Zyra ay nanirahan sa paanan ng bundok kasama ang 

kaniyang mga magulang. 
_________8.  Binigyan siya ng panyo ng taong tinulungan niya. 
_________9.  May dumating na kawal sa kanilang tahanan. 
_________10.  Ikaw, gusto mo  rin bang makatulong sa kapwa? 

  Piliin  ang salitang may kambal-katinig sa pangungusap.  
11. Uso ang trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. 
12.  Mawawala raw ang daloy ng elektrisidad mamayang hapon. 
13.  Nagrali ang mga mamamayan kontra dengue. 
14.  Hinipan ang trumpeta sa pag-uumpisa ng palaro. 
15.  Tren ang sasakyan namin patungong Bicol. 
Lagyan ng tsek kung nararapat ang karanasan batay sa pagtulong sa 
kapwa.Lagyan ng  ekis (X) kung hindi. 
____16.  Pinanood ko ang matandang tumatawid  

sa daan. 
____17.   Ako ang nagtataob ng pinggan samantalang ang ate ko ang 

naghuhugas. 
____18.  Naglilipit ako ng aking higaan. 
____19.  Tumutulong ako sa paglilinis ng silid-aralan 
____20.  Ako ang tagatiklop ng sinampay . 
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Aralin 8  Yunit II 
Susi sa Pagwawasto 

     
 SUBUKAN     PAGTATAYA 

1.      1. B 

.2.      2. A 

3.      3. C 

4.      4. B 

5.      5. A 

6.      6. Namin – una 

7.      7. Kanya – ikatlo 

8.      8. Siya – ikatlo 

9.      9. Kanila - ikatlo 

10.      10. Ikaw / mo – ikalawa  
11. Trangkaso 
12. Elektrisidad 
13. Kontra 
14. Trumpeta 
15. Tren 
16. X 
17. √ 
18. √  
19. √ 
20. √ 

  
          
           


