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Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng 
karapatang-sipi sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayun pa man, kailangan 
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung 
ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan 
ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. 

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand 
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito 
ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito 
upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga 
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anumang  paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. 
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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 

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na 

nasa unang baitang upang makilala ang mga tiyak na anyo ng mga 

letra sa Alpabetong Filipino kung ang mga ito ba ay nasa malaki o 

maliit na anyo ang pagkakasulat. 

Ang mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay 

inaasahang makatutulong sa iyo upang makilala ang mga  malalaki 

at maliliit na letra sa Alpabetong Filipino at maisulat ito nang 

tama. 

Ang modyul na ito ay tumutugon sa pagkilala sa malalaki 

at maliliit na letra at pagsulat ng malalaki at maliliit na letra 

nang wasto 

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang: 

 makilala ang mga malalaki at maliliit na letra sa

alpabeto.

 maisusulat nang tama ang malalaki at maliliit na letra ng

Alpabetong Filipino.
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Subukin 

Gawain 1 

A. Tingnan ang pares ng malalaki at maliliit na letra sa
ibaba. Lagyan ng tsek (/) kung tama ang pares ng bawat letra at 
ekis (X) kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong  kuwaderno. 

1. Aa 2. Mn 3. Pp

4. Rr 5. Gj

B. Balikan ang mga letra sa Alpabetong Filipino.  Sumulat       ng

5 pares ng letra na nasa malalaki at maliliit na anyo sa iyong 

kuwaderno. 

1. 2. 

3. 4. 

5.
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Balikan 

A. Ano ang mga bumubuo sa Makabagong Alpabetong

Filipino? Ilang letra ang mayroon dito? Sabihin o bigkasin   mo ang 

mga ito. 

B. Bibigkasin ng inyong nanay ang letra ayon sa tunog.

Isulat ang wastong letra ayon sa tunog sa iyong kuwaderno. 

1. /ah/

2. /mmmm/

3. /kuh/

4. /rrr/

5. /eh/
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Tuklasin 

Paano mo isusulat ang iyong Pangalan? Bigyang tunog ang 

mga letra ng iyong pangalan. 

Ating kilalanin ang mga malalaki at maliliit na letra ng                                           

Alpabetong Filipino. 

Aa Bb Cc Dd 

Ee Ff Gg Hh 

Ii Jj Kk Ll 

Mm Nn Ññ NG ng 

Oo Pp Qq Rr 

Ss Tt Uu Vv 

Ww Xx Yy Zz 
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Suriin 

A. Tignan ang bawat hanay ng letra sa ibaba. Kopyahin ang

katumbas na malaking letra sa kahon ng maliit na letra sa bawat 

aytem. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. 

1. r R M A S 

2. y W B Y X 

3. f Q F NG L 

4. e Ñ E C J 

5. ñ K D Ñ H 
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Rr Bd 

Ll Ae Jj Nn 

Uo Xx 

B. Pagmasdan ang mga lobo. Alin sa mga lobo ang may dala ng

tamang pares nang malalaki at maliliit na letra. Kopyahin ito sa 

kuwaderno. 

C. Gayahin ang wastong pagkakasulat ng mga letra sa ibaba.

Gawin ito sa iyong kuwaderno. 

1. Cc

2. Oo

3 Vv

4. Aa

5. Ss
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Pagyamanin 

Isaisip 

Ang Makabagong Alpabetong Filipino ay binubuo ng mga 

malalaki at maliliit na letra. 

Ang mga malalaking letra ay ginagamit natin sa simula ng 

pangungusap, ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar. Ang mga maliliit 

na letra ay ginagamit sa karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop ,at 

lugar. 

           Isa sa mga batayan sa pagkilala sa mga letra ng 

Makabagong Alpabetong Filipino ay ang anyong pagkakasulat 

ng bawat isa. Ito ay maaaring isulat sa  malaki at maliit na anyo. 
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ñ B 

e 

h O 

j d U 

C a r P 

q g 

Isagawa 

Gawain 1 

Kopyahin sa iyong kuwaderno ang mga maliit  na letra na 

nasa loob ng lalagyan. 

Gawain 2 

Kopyahin ang letra sa malaki at maliit na  anyo sa iyong 

kuwaderno. 

1. 

Bb 

2. Mm

3. Ee
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4. L l

5. K k
Gawain 3 

Pansinin kung ano ang ginamit na letra sa  bawat simula ng 

salita. Isulat sa iyong kuwaderno ang simulang                                                                   letra ng mga salita. 

1. Mang Berto

2. eskaparate

3. kampana

4. Mingming

5. Alex

Gawain 4 

Kopyahin nang tama ang mga                                                             sumusunod na mga letra sa 

iyong  kuwaderno. 

1. Dd

2. Kk

3. Nn
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4. Rr

5. NGng
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Bb kk 

Nñ      pp     Ll 

Hh Qq 

Tayahin 

A. Kopyahin ang  tamang pares ng malalaki at
maliliit na letra.Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. 

B. Isulat nang tama ang malalaki o maliliit na letra sa

bawat                        aytem. Gawin ito sa iyong kuwaderno. 

t 
Z 
Q 
h 
 Y 
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Karagdagang Gawain 

Isulat nang tama ang mga malalaki at maliliit na letra. 

Gawin ito sa iyong  kuwaderno. 
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Susi sa Pagwawasto 
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Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 
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