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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 

   Kumusta ka? 

Binabati kita sa iyong pagtatapos   sa 

ikalawang linggo ng ating asignatura. 

Ako’y nagagalak na ibahagi sa  iyo ang 

ating susunod na aralin. 

Inaasahang makapagbabasa ka ng kuwento at makikilahok sa 

pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling karanasan, pagkokomento 

at pagtatanong. Ikaw ay bibigyan ng panahon upang sagutin at 

maisagawa    nang tama ang mga gawain. 

Ang modyul na ito ay tumutugon sa pakikinig ng kuwento, 

pagbabasa at pagsasagawa ng wasto sa mga kasanayang may 

kaugnayan sa kuwentong nabasa. 

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay 

inaasahang: 

1. Nakapagsasabi o nakapagpapahayag ng  opinyon

tungkol sa ipinakitang larawan sa kuwento;

2. Nakapagbabahagi ng sariling karanasan; at

3. Nakapagsasagawa ng mga gawain nang may

kagalakan.
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Subukin 

Ikaw ba ay isang mabuting bata? Paano mo    maipapakita ang 

pagmamahal sa iyong kapwa? 

Gawain 1 

Pagmasdan at suriin ang ginagawa ng bawat larawan. Ano 

ang ipinapakita o ginagawa ng bawat tauhan? Alin ang nagpapakita 

ng kabutihan sa kapwa? Ikuwento o  ilarawan mo nga? 

Gawain 2 

Tukuyin ang larawang nagpapakita ng   kabutihan sa kapwa. 

Isulat sa sagutang papel ang tsek (√) kung tama at ekis (X) naman 

kung mali. 

2 3 1 
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Tuklasin 

Balikan 

Ano-ano ang pangalan ng mga laruan ni Alex? 

Ano ang ginawa ng malikot na Mingming sa mga  laruan na 
ito? 

Ano kaya ang nararapat na gawin sa mga   nakakalat 
na laruan? Sabihin mo nga? 

Iugnay ang mga larawan sa angkop na pangalan nito. 

Isulat sa kwaderno ang napiling letra ng iyong sagot. 

1. A. pulubi 

2. B. namimili
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3. 

4. 

C. namamasyal

D. mag-anak

5. E. paaralan 

Suriin 

Nakapamasyal ka na ba kasama ang inyong 

magulang? 

Anong gagawin mo kung may hihingi sa iyo ng    tulong 

habang ikaw ay namamasyal? 

Basahin ang kuwento. 
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Kahanga-hanga si Zeny 

Namasyal ang mag-anak nina Mang Zoro at Aling                        Zara kasama 

ang kanilang anak na sina Zeny at Zel. 

Namili sila ng mga bagong damit at sapatos para sa  pagpasok 

nila sa paaralan. Kumain sila ng masasarap na pagkain.                                            

Isinuot ni Zeny ang paborito niyang laso na kulay lila. Isinuot 

naman ni Zel ang kanyang relo na bigay ng Lolo     niya. 

Tuwang-tuwa ang dalawang bata sa kanilang pamamasyal. 

Napansin ni Zeny ang isang batang pulubi     habang naglalakad sila. 

Nakaupo ito sa tabi ng lumang silya. Naawa si Zeny at binigyan 

niya ito ng binili niyang tinapay. 

Nagpasalamat ang batang pulubi kay Zeny. Nakita ni Aling 

Zara at Mang Zoro ang ginawa ni Zeny. Napangiti      ang mag-asawa. 

Umuwi silang may ngiti sa labi habang nakatingin si Zeny sa pulubi. 

Sagutin ang mga tanong. 
1. Ano ang pamagat ng kuwento?

2. Ano ang gagawin ng mag-anak?

3. Sino ang nakita ni Zeny habang sila ay naglalakad?

4. Ano ang ginawa ni Zeny sa kanyang nakita?

5. Kung ikaw si Zeny, tutularan mo ba ang

kanyang   ginawa? Bakit? Ibahagi ang iyong

karanasan batay sa kuwento.
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Pagyamanin 

Gawain 1 
 Pagmasdan ang mga larawan. Isulat sa malinis na 

sagutang papel ang salitang Oo kung     ito ay mga gamit ni Zeny 

sa kuwento at salitang Hindi kung iba ang gamit. 

     1. 

2. 

3. 

4. 

5.



7 

CO_Q1_MTB-MLE1_Module18 

Gawain 2 
Pagtapat-tapatin ang salitang nasa hanay A na katugma o 

kasintunog nito sa hanay B. Isulat sa malinis na  papel ang iyong sagot. 

1. 

laso a. aso

2. 

ngiti b. gulay

3. 

tinapay c. labi

4. * 

pulubi d. Zoro

5 relo e. bumili
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Gawain 3 

Alin sa mga sumusunod na larawan ang may kaugnayan sa ating 

kuwentong binasa o napakinggan.     Ikuwento ang isinasaad sa napiling 

larawan. 

Isaisip 

Ang pagkatuto sa isang bagay ay nagsisimula sa pakikinig. 

Pakikinig ang susi upang maisagawa nang mahusay ang mga gawain. 

Maipapahayag mo ang iyong suhestiyon, komento o opinyon. 

Malayang maibahagi ang sariling karanasan kung masusi mong  inaral 

at pinakinggan ang kuwento, pag-uusap at pagtalakay sa isang aralin. 

Ang pagmamahal sa kapwa ay paggawa ng bagay na 

nakapagpapagaan ng kanilang kalooban, may pagmamalasakit at 

pagbibigay ng tulong na walang hinihinging kapalit. Ito ay kusang-

loob na pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. 

Ang paggawa nang mabuti sa kapwa ay nagpapakita rin ng 

pagmamahal sa Diyos. 

Ipagpatuloy ang pagiging isang mabuting bata sa     pamilya at 

sa ibang tao. 
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Isagawa 

Pagmasdan ang larawan sa ibaba. Ibigay ang  inyong opinyon 

o pahayag sa ipinakita sa larawan.
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Tayahin 

     Basahin ang mga pangungusap. Suriin ang angkop na larawan na 

tinutukoy. Isulat ang sagot sa malinis na papel. 

1. Bagay na ginagamit upang

maayos ang buhok.

2. Isinusuot sa paa upang

hindi ito marumihan.

3. Lamig at init ay maiiwasan

kung ito’y isusuot sa katawan.

4. Bagay na isinusuot sa kamay

upang ang oras ay hindi makalimutan.

5. Pagkaing ibinibigay ni Zeny sa pulubi.
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Karagdagang Gawain 

Iguhit sa malinis na papel ang larawan ng iyong  masayang 

pamilya. Sumulat ng maikling kuwento tungkol dito at ibahagi sa 

iba, sa guro o sa mga kamag-aral. 
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Susi sa Pagwawasto 
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