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Paunang Salita 

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na 

inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa 

tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa 

kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang 

mga kasanayang itinakda ng kurikulum.  

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa 

Guro/Tagapagdaloy na naglalaman ng mga paalala, pantulong 

o estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung sinumang 

gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani-

kanilang tahanan.  

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat 

ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang 

aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong 

mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa 

bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang 

natutuhan.  May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o 

mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan 

namin na magiging matapat ang bawat isa sa  paggamit nito.  

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang 

SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. 

Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng 

modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa 

mga pagsasanay. 

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad 

sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-

unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito. 

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating 

mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-

aaral kahit wala sila sa paaralan. 
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Alamin 

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang 

makagagamit ng magagalang na pananalita sa angkop 

na sitwasyon (pagbati, paghingi ng pahintulot, 

pagtatanong ng lokasyon ng lugar, pakikipag-usap sa 

matatanda, pagtanggap ng paumanhin, pagtanggap 

ng tawag sa telepono, pagbibigay ng reaksiyon o 

komento). 

 

 

 

 

 

 

Subukin 

Panuto: Piliin ang angkop na magalang na pananalita na 

dapat gamitin. Isulat ang letra ng tamang sagot. 

 

1. Nagmamadali ka sa pagpasok sa inyong paaralan. 

Sa iyong pagtakbo ay nabunggo mo at natumba 

ang isang batang babae. Ano ang iyong 

sasabihin? 

A. Maraming salamat. 

B. Magandang umaga. 

C. Paalam sa iyo. 

D. Pasensiya na. 
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2. Kaarawan mo kaya binigyan ka ng regalo ng iyong 

ate. Ano ang sasabihin mo? 

A. Kumusta po? 

B. Paalam po. 

C. Pasensiya na po. 

D. Salamat po. 

 

3. Magbabakasyon ka kasama ang iyong pinsan. 

Paalis na kayo, nasa kusina ang iyong nanay at 

tatay. Ano ang sasabihin mo sa kanila? 

A. Aalis na po kami. 

B. Magandang umaga po. 

C. Pasensiya na po. 

D. Salamat po. 

 

4. Umaga nang makasalubong mo ang iyong guro. 

Ano ang sasabihin mo? 

A. Magandang umaga po.  

B. Magandang tanghali po.  

C. Magandang hapon po.  

D. Magandang gabi po. 

 

5. Nasalubong mo ang iyong kaibigan. Nagpasalamat 

siya sa iyong ibinigay na regalo. Gustong-gusto niya 

ito. Ano ang sasabihin mo? 

A. Mabuti naman.  

B.  Magandang umaga. 

C. Maraming salamat.  

D. Walang anuman. 
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Aralin 

2 
Magagalang na 

Pananalita at Pagbati 
 

Magandang araw! Alam mo bang kinatutuwaan ng 

lahat ang batang marunong gumamit ng po at opo? 

Nais mo bang lalo ka pang kalugdan ng lahat? Alam 

kong isa kang batang magalang kaya magiging kaaya- 

aya para sa iyo ang ating aralin. 

 

 

 

Balikan 

Sa pag-unawa natin sa napakinggan o binasang 

teksto, natutuhan natin na mahalagang ito ay maiugnay 

natin sa ating karanasan. Mayroon akong inihandang 

isang sitwasyon para sa iyo. 

Panuto: Basahin ang sitwasyon at isulat ang wastong 

sagot sa loob ng kahon. 

Ikaanim ng gabi nang kayo ay pumunta sa bahay 

ng iyong lolo at lola. Kaarawan kasi ng iyong lolo kaya 

napagkasunduan ng pamilya na sabay-sabay kayong 

maghahapunan sa araw na iyon. Pagdating ninyo sa 

bahay nila ay agad kang sinalubong ng iyong lolo na 

nag-aabang sa labas. Ano ang iyong gagawin at 

sasabihin?
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Tuklasin 

 
Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging magalang. 

May mga magagalang na pananalita at pagbati tayong 

dapat na ginagamit. Halina at iyong basahin ang ilan sa 

mga iyan mula sa ating kuwento. 
 

 

Ang Umaga ni Lena 
Akda ni Cristina T. Fangon 

 

 

Lunes, maagang pumasok sa paaralan si Lena, 

nasalubong niya ang katiwala ng kanilang paaralan. 

“Magandang umaga po, Kuya Allan,” masayang bati ni 

Lena. 

“Magandang umaga rin naman,” nakangiting bati ni 

Kuya Allan, ang katiwala ng kanilang paaralan. 

Oras ng recess, bibili si Lena sa kantina. “Makikiraan 

po,” sambit niya habang dumaraan sa pagitan ng mga 

gurong nag-uusap. 
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Habang namimili ay natapakan ni Lena ang paa ng 

kanyang kamag-aral. “Naku pasensiya na, hindi ko 

sinasadya,” may pag-aalalang sabi niya. 

 “Ayos lang, hindi naman ako nasaktan,” tugon ng 

kanyang kamag-aral. 

Sabay na bumalik ang magkamag-aral sa silid- 

aralan. Natapos ang umaga ni Lena na walang naging 

problema. 

 
 

 

Suriin 

 

Isa sa magagandang katangian ng mga Pilipino 

ang pagiging magalang. Dapat itong ugaliin sa lahat ng 

oras at pagkakataon. Lahat ng tao ay dapat nating 

igalang. 

Halika ating balikan sa kuwento ang ilang 

magagalang na pagbati at pananalitang ginamit. 

 

Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong. 

 

1. Sino ang bida sa ating kuwento?  

2. Ano ang mga katangian ni Lena?  

3. Ano ang sinabi ni Lena nang maapakan niya ang 

paa ng kanyang kamag-aral?  
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4. Sa palagay mo, ano ang mararamdaman ng 

kaklase ni Lena na kanyang naapakan kung hindi 

siya nanghingi ng paumanhin? Bakit?  

5. Ano-ano ang mga magagalang na pananalita ang 

ginamit sa kuwento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mga Tala para sa Guro 

Basahin ang mga sitwasyon sa mga susunod na 

gawain. Ipagawa ang mga pagsasanay sa mag-

aaral. 
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Pagyamanin 

Pinatnubayang Pagsasanay 1 

Panuto: Makinig sa babasahing sitwasyon. Isulat sa 

iyong sagutang papel ang angkop na 

magagalang na pananalita. 

 

1. Isang hapon, pagkagaling sa paaralan ay 

nakita mo sa labas ng inyong bahay ang 

iyong ina. Ano ang dapat mong sabihin? 

 

2. Natalisod sa paa mo ang iyong kapatid. Ano ang 

dapat mong sabihin? 
 

 

 

3. Nagpasalamat ang iyong kaibigan sa 

ibinigay mong regalo. Ano ang dapat mong 

sabihin? 

 

4. Galing ka sa bahay ng iyong kaibigan, 

hapon na kaya gusto mong magpaalam 

sa kanyang ina. Ano ang sasabihin mo? 
 

5. Gusto mong kunin ang aklat sa sala, pero 

sa kinalalagyan ng aklat ay naroon ang 

nanay at tita mo na nag-uusap. Ano ang 

dapat mong sabihin? 
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Pinatnubayang Pagtatasa 1 

Panuto: Kung ikaw ang bata sa larawan, ano 

ang sasabihin mo sa sumusunod na sitwasyon? 

Isulat ang letra ng iyong sagot. 
 

 

1. A. Maraming salamat. 

 B. Pasensiya na, hindi   ko    

            sinasadya. 
 

 

2. A. Mano po, magandang  

       gabi po. 

  B. Mano po, magandang   

     umaga po. 
 

3. A. Magandang araw. 

 B. Makikiraan po. 
 

 

 

 

4. A. Aalis na po ako. 

 B. Patawad po. 
 

  

  

 

 

5. A. Maraming salamat. 

 B. Pasensiya na po. 
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Pinatnubayang Pagsasanay 2 

Panuto: Basahin ang sitwasyon. Isulat sa sagutang 

papel ang dapat mong sabihin. 

Araw ng Sabado, matapos mong mananghalian ay 

pumunta ka sa bahay nina Arman para gumawa ng 

inyong proyekto. Nakasarado ang kanilang pinto subalit 

naririnig mo rin naman na may tao sa loob. Ano ang 

iyong sasabihin at gagawin? 
 

 
 

Pinatnubayang Pagtatasa 2 

Panuto: Isulat kung tama o mali ang sinasabi ng bawat 

bilang. 

1. Ugaliing gumamit ng po at opo kapag nakikipag- 

usap sa nakatatanda sa iyo. 

2. Huwag pansinin ang kaibigan mong matagal 

mong hindi nakita. 

3. Bumati ng magandang araw sa iyong guro kung 

ito ay makakasalubong o makikita mo. 

4. Laging magpasalamat sa taong nakagawa ng 

mabuti sa iyo. 

5. Ugaliing manghingi ng paumanhin kung ikaw ay 

nakasakit. 



10                                            CO_Q1_Filipino 2_Module 2    

Malayang Pagsasanay 1 
Panuto: Bilugan ang mga salitang nagsasabi ng 

magagalang na pagbati at pananalita. 

 

Alis! 

Aalis na po kami.  

Magandang umaga po.  

Makikiraan po. 

Tumabi ka nga! 

 
 

Malayang Pagtatasa 1 

Panuto: Laygan ng tsek ()sa iyong sagutang papel 

ang bilang kung ang nakasulat ay magalang na 

pagbati at pananalita at ekis () kung hindi. 

 

  1. Salamat po. 
 

  2. Magandang gabi po. 
 

  3. Manahimik ka nga! 
 

  4. Kumusta po? 
 

  5. Walang anuman. 
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Malayang Pagsasanay 2 

Panuto: Ano ang iyong sasabihin sa sumusunod na mga 

sitwasyon? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. 

1. Sa inyong paghahabulan ay 

naitulak mo ang iyong 

kapatid at siya ay nadapa. 
 

2. Nasalubong mo isang 

umaga ang inyong 

punong guro. 

 

3. Kaarawan mo kaya binigyan 

ka ng regalo ng iyong ina. 

4. Nagpasalamat ang iyong 

kaklase sa pagpapahiram 

mo sa kanya ng iyong 

aklat. 
 

5. Isang araw umuwi ang 

tatay mo galing sa 

trabaho. 
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Malayang Pagtatasa 2 

Panuto: Ano ang iyong sasabihin sa sumusunod na mga 

sitwasyon? Piliin ang tamang sagot. 
 

 

 

1. Isang tanghali nasalubong mo ang iyong 

guro sa pamilihan.  

2. Nagpasalamat sa iyo ang iyong kapatid 

dahil sa iniregalo mo sa kanyang laruan.  

3. Nagkauntugan kayo ng iyong kaibigan nang 

sabay ninyong pulutin ang lapis.  

4. Paalis ka ng bahay para pumasok sa 

inyong paaralan.  

5. Nagkita kayo ng kaibigan mong matagal 

mo ng hindi nakikita.  

 

 

Isaisip 

Panuto: Isulat ang hinihingi sa bawat bilang. 

1. Isulat ang mga magagalang na pananalita 

at pagbati na iyong natutunan? 

2. Gaano kahalaga ang paggamit ng 

magagalang na pananalita at pagbati? 

3. Bakit kailangan tayong gumamit ng 

maggaalang na pananalita? 

* Pasensiya na, hindi ko sinasadya. 

* Aalis na po ako. 

* Kamusta ka na? 

* Walang anuman. 

* Magandang tanghali po. 
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Isagawa 

Panuto: Piliin ang angkop na magagalang na pananalita 

sa para bawat sitwasyon. Isulat ang letra ng tamang 

sagot. 

1. Isang hapon, nasalubong mo ang nanay 

ng iyong matalik na kaibigan. Ano ang 

iyong sasabihin? 

A.  Magandang gabi po. 

B.  Magandang hapon po. 

C.  Magandang tanghali po. 

D.  Magandang umaga po. 

2. Habang gumagawa kayo ng proyekto ay 

biglang natapakan mo ang isa sa mga gamit 

ninyo. Ano ang sasabihin mo sa iyong mga 

kagrupo? 

A.  Maaari bang tumabi ka muna. 

B.  Pakitabi mo ang mga gamit. 

C.  Pakitapos na agad ang proyekto. 

D.  Pasensiya na, hindi ko sinasadya. 

3. Mataas ang nakuha mong marka. Bilang 

regalo, binigyan ka ng bagong damit ng 

iyong ama at ina. Ano ang sasabihin mo sa 

kanila? 

A.  Ibili po uli ninyo ako. 

B.  Maraming salamat po. 

C.  Pasensiya na po. 

D. Wow, ang ganda! 
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4. Isang umaga, nakita mo sa pamilihan ang 

kapitan ng inyong barangay. Ano ang 

sasabihin mo? 

A. Magandang gabi po. 

B.  Magandang hapon po. 

C.  Magandang tanghali po. 

D.  Magandang umaga po. 

5. Sa simbahan, napulot mo ang nalaglag na 

panyo ng isang ale. Iniabot mo ito sa kanya 

at siya ay nagpasalamat sa iyo. Ano ang 

iyong itutugon? 

A.  Magandang umaga po. 

B.  Magandang araw po. 

C.  Marami pong salamat. 

D.  Walang anuman po. 
 

 

 
 

 

Tayahin 

Panuto: Piliin ang angkop na magalang na pananalita 

na dapat gamitin. Isulat ang letra ng tamang sagot. 

 
 

1. Nakabasag ka ng plato habang naghuhugas. Ano 

ang sasabihin mo sa iyong nanay? 

A. Magandang hapon po. 

B. Pasensiya na po. 

C. Salamat po. 

D. Walang anuman po. 
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2. Kaarawan ng iyong kaibigan ngunit kailangan mong 

umalis dahil kayo ay magsisimba. Ano ang sasabihin 

mo? 

A.  Pasensiya na may lakad kami 

B.  Pasensiya na magsisimba kami. 

C.  Pasensiya na kailangan ko nang umalis. 

D.  Pasensiya na hindi ko sinasadya. 

3. Isang gabi, galing ka sa bahay ng iyong lolo at lola, 

sa iyong pag-uwi ay nakita mo si Aling Maria na 

inyong kapitbahay. Anong magalang na pagbati 

ang gagamitin mo? 

A.  Magandang gabi po. 

B.  Magandang hapon po. 

C.  Magandang tanghali po. 

D.  Magandang umaga po. 

4. Iniabot sa iyo ni Biboy ang lapis mong nahulog. Ano 

ang sasabihin mo? 

A.  Hindi ko sinasadya. 

B.  Magandang araw. 

C.  Maraming salamat.  

D.  Pagpasensiyahan mo na. 

5. Naglalaro kayo sa labas ng bahay. Tinawag ka ng 

nanay mo para kumain. Ano ang sasabihin mo sa 

iyong mga kalaro? 

A.  Aalis ako. 

B.  Diyan na kayo. 

C.  Paalam. 

D.  Salamat. 
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Karagdagang Gawain 

Panuto: Basahin ang sitwasyon at isulat ang iyong dapat 

sabihin at gawin. 

 

Oras ng pananghalian, kumakain kayong 

magkaklase sa loob ng silid-aralan. Tumayo ka upang 

kumuha ng tubig. Pagbalik mo, papunta sa iyong upuan, 

natalisod ka at tumapon ang hawak mong tubig sa iyong 

kamag-aral na kumakain din. 
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Susi sa Pagwawasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subukin 

1.D 

2.D 

3.A 

4.D 

5.D 

Balikan 

Magmamano po ako 

at sasabihing 

“Magandang gabi po, 

maligayang 

kaarawan po.” 

(tanggapin ang sagot 

na katulad ng 

kaisipan) 

Suriin 

1.Lena 

2.masayahin/palakibigan/magalang 

3.Pasensiya na, hindi ko sinasadya. 

4.Magagalit po kasi maaaring nasaktan siya. 

5.Magandang umaga po. 

       Makikiraan po. 

       Pasensiya na, hindi ko sinasadya. 

Pagyamanin 

Pinatnubayang 

Pagsasanay 1 

1.Magandang 

hapon po. 

2.Pasensiya na, hindi 

ko sinasadya. 

3.Walang anuman. 

4.Aalis na po ako. 

5.Makikiraan po. 

Pinatnubayang 

Pagtatasa 1 

1.A 

2.A 

3.B 

4.A 

5.A 

Pinatnubayang 

Pagsasanay 2 

Kakatok po at 

magtatawag, “Tao po, 

magandang tanghali 

po.” 

Pinatnubayang 

Pagtatasa 2 

1.Tama 

2.Mali 

3.Tama 

4.Tama 

5.Tama 

Malayang Pagsasanay 

1 

Maganadang umaga 

po. 

Makikiraan po. 

Aalis na po kami. 

Malayang Pagtatasa 

1 

1.✓ 

2.✓ 

3.  

4.✓ 

5.✓ 

Malayang Pagsasanay 

2 

1.Pasensiya na, hindi 

ko sinasadya. 

2.Magandang 

umaga po. 

3.Maraming salamat 

po. 

4.Walang anuman. 

5.Magandang gabi 

po. 

Malayang Pagtatasa 

2 

1.Magandang 

tanghali po. 

2.Walang anuman. 

3.Pasensiya na, hindi 

ko sinasadya. 

4.Aalis na po ako. 

5.Kamusta ka na? 

ISAISIP 

1.  

* Po, opo, ho, oho 

* Kumusta po. 

* Makikiraan po. 

* Walang anuman. 

* Pasensiya na, hindi ko sinasadya. 

* Magandang umaga, tanghali, hapon o    

     gabi. 

*    Salamat po o maraming salamat. 

* Paalam po o aalis na po ako. 

2. Mahalagang mahalaga po. 

3. Para po matuwa sa atin ang lahat lao na 

ang mga nakatatanda po sa atin. Ito ay 

tanda ng pagiging magalang na isa sa mga 

magagandang katangian ng bawat tao. 

Isagawa 

1.B 

2.D 

3.B 

4.D 

5.D  

Tayahin 

1.B 

2.B 

3.A 

4.C 

5.C 

Karagdagang 

Gawain 

Pupunasan ko po ang 

natapon na tubig sa 

kanya at sasabihing, 

“Pasensiya na, hindi 

ko sinasadya.” 
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