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Paunang Salita  

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para s a   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 

n a g l a l a m a n   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 p a u n a n g  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.



1 
CO_Q1_MTB-MLE1_Module14 

Alamin 

Naku! Napakagaling mo naman. Binabati kita. Ano ang             

naramdaman mo sa mga markang nakuha mo sa nakaraang modyul? 

Ngayon naman ay simulan natin ang panglabing- apat na modyul 

sa ating asignatura. Tutulungan kita na tukuyin ang mga unang letra, 

tunog nito at kung paano ito  isulat. Sana, matiyaga mong sagutan ang 

lahat ng ipagagawa sa iyo, kaibigan. Tara! 

Subukin 

Gawain 1 

PANUTO: Tukuyin ang unang letra ng pangalan ng bawat  larawan. 

Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

1. puno

2. Mundo
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Si Lola Belen 

Si Lola Belen, masarap kasama 

Mabait at masipag magluto ng bibingka      

pati na rin puto kahit siya ay matanda na. 

di ka magsasawa sa mga luto niya 

      Kaya mahal na mahal ko ang aking Lola. 

3. reyna

5. walis

4. sasakyan

. 

Gawain 2 

PANUTO: Tukuyin ang mga salita na magkatugma sa tula na nasa 

ibaba. Isulat sa malinis na papel ang sagot. 
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Balikan 

PANUTO: Bigkasin ang tunog ng bawat letrang nasa kahon sa  ibaba. Isulat 

ang tunog nito sa sagutang papel.  

Halimbawa: s“ssss” 



4 
CO_Q1_MTB-MLE1_Module14 

Tuklasin 

PANUTO: Babasahin ng magulang o ng nagtuturo sa iyo ang mga 

larawan  sa hanay A. Itambal sa tamang salita, parirala o 

pangungusap na nasa hanay B.  

Hanay A Hanay B 

1. 

a. batang inuubo

2. 

b. si Ana na masayang
naglalaro

3. 

c. bola

4. 

d. si Betty na nagsusulat

5. 

e. mga batang masasaya
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Suriin 

Awitin nga natin ang makabagong Alfabeto. Napag-aralan na 

natin na ang mga letra ay may kanya- kanyang tunog at kung 

pagsasamahin ang mga ito, makabubuo tayo ng mga pantig at salita. 

Sa araw na ito, aalamin natin ang mga simulang letra at tunog ng 

mga larawan na ipakikita ko. 

Maari itong isulat sa malaki at maliit na paraan ngunit  isaisip 

ang tamang laki nito at tamang hagod kapag ito ay  isinusulat. 

Narito ang isang awitin sa saliw ng “Leron-leron Sinta”. Sabayan 

ang guro o kasama sa pag- aaral sa pag-awit at mamaya aalamin 

natin ang mga unang letra at tunog sa mga salitang nakapaloob dito. 
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Lola 
bila

o

Bele

n Betin

a

bibingk
puto-bumbumbong 

PANUTO: Tukuyin ang unang letra at tunog ng mga salita sa bawat 
bilang. Pagkatapos ay  isulat ang katambal na letra nito sa tamang 
hagod  at paraan sa kwaderno. 

1. bilao

2. Betina

3. Belen

4. puto-bumbong

5. matanda

Pagyamanin 

Gawain 1 

PANUTO: Mamingwit ng isda sa ibaba. Piliin at isulat sa  kuwaderno 

ang pangalan ng isda na nagsisimula sa malaking letra. Basahin ito at 

sabihin ang unang letra at tunog nito. 
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Gawain 2 

PANUTO: Lagyan ng tsek (/) ang mga salitang tama ang pagkakasulat 
at ekis (X) ang hindi tama ang pagkakasulat sa bawat patlang. Gawin 
ito sa  kwaderno. 

 _____ _____ _____ _____ _____  

Isaisip 

Ang bawat letra ay may pangalan at tunog. Maaari  itong 

isulat sa malaki at maliit na paraan.  Isaisip ang tamang laki nito at 
tamang hagod kapag ito ay isinusulat. Ang mga salita ay binubuo ng 
mga letra. Sikaping bumasa ng parirala o pangungusap nang tama at 
mabilis. Tandaan din na ang pagsulat ng ngalan ng tao ay isinusulat 
sa malaking letra. Laging isaisip na ang mga letra ay dapat naisusulat sa 
tamang laki, ayos at layo nito sa isa’t isa. 

Pedro bilao belen g. santospuno 
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Tayahin 

 Gawain 1 

PANUTO: Isulat ang nawawalang unang titik ng bawat larawan. 
Gawin ito sa isang malinis na papel. 

1. aso 2. elo 

3. obo 4. olo 

5. ema 6. oyo 

7. ata 8. Akap 

9. ero 10. abi 
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Gawain 2 

PANUTO: Kopyahin sa papel ang simulang tunog na ipinakikita ng 
bawat larawan. 

1. “yu” “yo” “ya” 

2. “loh” “lih” “luh” 

3. “yoh” “yuh” “yah” 

4.     “yah”    “yoh”  “yuh” 
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Gawain 3 

PANUTO: Alamin ang pangalan ng bawat larawan . Hanapin at 
kopyahin ang simulang tunog nito sa kuwaderno o sagutang papel. 

1. “ssss” 

“yuh” 

2. 

“li” 

3. 

4. “buh” 

5. “yuh” 
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yakap lata yate 

lolo lapis 

5. 

Karagdagang Gawain 

A. PANUTO: Buuin ang palaisipan sa ibaba. Pumili ng tamang       sagot sa
kahon at isulat ito sa inyong kwaderno.

1. 

2. 

3. 

4.
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B. PANUTO: Kopyahin ang mga salita sa kuwaderno. Bilugan at
bigkasin ang unang tunog ng mga ito.

laba yema 

lola yeso 

lolo yero 

luha yoyo 

laso yate 

litson yaya 

lima yungib 



Susi sa Pagwawasto 
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