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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. Gayunpaman, 
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 tagapaglathala at 
mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito ay 
kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. 

Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa 
anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. 

Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis Briones 
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio 

Inilimbag sa Pilipinas ng 

Department of Education – Region II 

Office Address: Regional Government Center, Carig Sur, Tuguegarao City, 3500 
Telefax: (078) 304-3855; (078) 396-9728
E-mail Address: region2@deped.gov.ph
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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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5. 

4. 

3. 

1. 

2. 

Alamin 

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda at isinulat para 

malinang ng iyong kakayahan at mabigyan ng magandang 

pagkakataon upang maging kasiya-siya ang iyong pag-aaral sa 

asignaturang Mother Tongue sa unang baitang. Sa pagtatapos ng 

modyul na ito ay inaasahang makabibigkas ka ng mga bagong salita 

kapag pinagsama ang dalawa o higit pang mga tunog. 

Subukin 

Suriing mabuti ang mga larawan. Isulat ang pangalan ng mga 
ito sa sagutang papel. 
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Balikan 

Gawin ang sumusunod na gawain: 

A. Kantahin ang mga letra sa Alpabetong Filipino.

B. Bigkasin ang mga tunog ng bawat letra.

/Aa/ –“ah” /Bb/ -“buh” /Cc/ -“kuh” /Dd/ -“duh” 

/Ee/ -“eh” /Ff/ -“ffff” /Gg/ -“guh” /Hh/ -“hhh” 

/Ii/ -“I” /Jj/ -“juh” /Kk/ -“kuh” /Ll/ -“lll” 

/Mm/ -

“mmm” 
/Nn/ -“nnn” /Oo/ -“ooo” /Pp/ -“puh” 

/Qq/ -“kwuh” /Rr/ -“rrr” /Ss/ -“sss” /Tt/ -“tuh” 

/Uu/ -“uh” /Vv/ -“vi” /Ww/ -“wuh” /Xx/ -“eks” 

/Yy/ -“yuh’ /Zz/ -“zzz” 
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Tuklasin 

Paano nabubuo ang isang salita? Narito ang halimbawa ng 

pagbuo ng mga salita mula sa mga pinagsamang tunog. 

“i” + “sss” + “duh”+ “ah” i + s + d + a /isda/ 

“i” + “sss” + “ah” i + s + a /isa/ 

“i” + “puh” + “ooo” + “nnn” i + p + o + n /ipon/ 

“i” + “wuh” + “ah” + “sss” i + w+ a + s /iwas/ 

“i” + “lll” + ”ah” + ”guh” i + l + a + g /ilag/ 
ilog  

Suriin 

Balikan ang mga larawan sa Subukin. 

Ibigay ang mga tunog ng bawat letrang ginamit sa kanilang   
pangalan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

1. ibon = _____ +_____+_____+_____ 

2. isda = _____ +_____+_____+_____ 

3. ilong = _____ +_____+_____+_____+_____ 

4. insekto = ____ +____+____+____+____+____+____ 

5. itlog = _____ +_____+_____+_____+_____ 
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Pagyamanin 

Ibigay ang tunog ng bawat letra na bumubuo sa salita. Isulat 
ang sagot sa sagutang papel. 

1. mama  =_____ +_____+_____+_____

2. tasa   =_____ +_____+_____+_____ 

3. laso =_____ +_____+_____+_____ 

4. mesa =_____ +_____+_____+_____

5. plato     =_____ +_____+_____+_____+_____

Isaisip 

Ang Alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 na letra. Bawat letra 

ay may natatanging pangalan at tunog. Nararapat lamang na 

kilalaning mabuti ang mga letra ng  Alpabetong Filipino at mabigkas 

nang wasto ang mga tunog nito. Malaki ang maitutulong nito sa 

iyong pagkatuto sa pagbabasa. Tandaan na kapag ang letra ay 

nakasulat nang ganito /Aa/ bibigkasin ito sa pangalan nito. Kung ang 

pagkakasulat naman ay ganito “ey” o “ahh” bibigkasin ito nang 

patunog. At nakabubuo ng mga bagong salita sa pagsama-sama ng 

mga tunog na ito. 
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Isagawa 

Bigkasin ang mga tunog sa bawat bilang at isulat sa sagutang 

papel ang mabubuong salita.  

1. “sss” + “ah” + “wuh” + “ah”

2. “buh”  + “ah” + “sss” + “ooo”

3. “sss” + “ah” + “mmm” + “puh”  + “ooo”

4. “sss” + “ah” + “buh” + “ooo”  + “nnn”

5. “uh” + “puh”  + “uh” + “ah” + “nnn”

Tayahin 

Bigkasin ang tunog ng mga letra. Pagtapatin ang nabuong salita 

sa  kanilang larawan. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa 

sagutang papel. 

“buh” - “ah” –“yuh”-”ah”-“buh-
“ah” -“sss”      

“ah”  - “buh”- “ooo”- “kuh”-
“ah”-“duh- “ooo”  

“puh”- “i”- “nnn “-“yuh”- “ah” 
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“mmm” - “ah” -“nnn”- “guh”- 
“guh”-“ah”  

“sss” - “ah” -“guh”- “I”- “nnn” -
“guh” 

Karagdagang Gawain 

Kopyahin ang mga sumusunod na salita sa iyong kuwaderno at 
sanaying basahin. 

1. baso

2. tinapay

3. sapatos

4. papaya

5. mahal

6. papel

7. bato

8. halaman

9. tubig

10. lapis
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Susi sa Pagwawasto 
Subukin 

1.Ibon
2.Isda
3.Ilong
4.Insekto
5.Itlog

Suriin 

1.“I”-“buh”-“ooo”-“nnn”
2.“I”-“sss”-“duh”-“ah”
3.“I”-“lll”-“ooo”-“nnn”-“guh”
4.“I”-“nnn”-“sss”-”I”-“kuh-“tuh”-“ooo”
5.“I”-“tuh”-“lll”-“ooo”-“guh”

Pagyamanin 

1.“mmm”-“ah”-“mmm”-“ah”
2.“tuh”-“ah”-“sss”-“ah”
3.“lll”-“ah”-“sss”-“ooo”
4.“mmm”-“eh”-“sss”-“ah”
5.“puh”-“lll”-“ah”-“tuh”-“ooo”

Isagawa 

1.sawa
2.baso
3.sampu
4.sabon
5.upuan

Tayahin 

1.C
2.A
3.E
4.B
5.D
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Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) 

Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex 
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 

Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 

Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph 


