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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. Gayonpaman, 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 
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 

Inihanda ang modyul na ito upang higit na mapaunlad ang 

kakayahan ng bawat mag-aaral. Aakayin ka nito upang maging isang 

mabuting mag-aaral sa tulong ng mga aralin at pagsusulit. 

Matutulungan ka upang higit na hangaan at maging kasiya-siya ang 

iyong pag-aaral sa asignaturang MTB-MLE sa unang baitang. Dito, 

malalaman mo ang tungkol sa mga pangunahing pangangailangan. 

Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang matutukoy ang 

mga pangunahing pangangailangan ng mga  mag-aaral. 
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damit 

gatas 

 dobong 

manok 

yoyo 

bahay unan 

Subukin 

Piliin at isulat sa sagutang papel ang mga  pangunahing 
pangangailangan. 

tinapay 
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Balikan

Pansinin ang larawan sa ibaba. Ang mga ito ay nagpapakita ng 

mga pangunahing pangangailangan ng isang batang tulad mo. Isulat 

sa iyong sagutang papel ang pangunahing pangangailangan ng batang 

nasa larawan sa kaliwang bahagi.Piliin ang sagot sa kanang bahagi. 

   Kaliwa       Kanan 

Pagkilala sa mga Pangunahing 
Pangangailangan 

Aralin  
   23 
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Tuklasin 

Gamit ang hintuturo sundan ang tamang daloy upang 

marating ang pangunahing pangagailangan. 
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A 

A 

A B C 

Suriin 

Alamin ang tinutukoy sa bawat tanong. Isulat sa sagutang papel 
ang titik ng tamang sagot. 

1. Saan nakatira ang buong pamilya?

2. Anong pagkain ang hugis biluhaba?

3. Ano ang ginagamit sa pagsusulat?

B C 

B C 
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A B C 

4. Ano ang madalas na iniinom upang malunasan ang
sakit?

5. Alin sa mga ito ang ginagamit tuwing  maalinsangan o
mainit ang panahon?

Pagyamanin 

Gawain 1 

    Gumuhit ng larawan ng isang pangunahing      pangangailangan.Gawin 
ito sa iyong kuwaderno. 

A B C 
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Gawain 2 

Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangunahing 

pangangailangan ay pagkain, tirahan o damit. Isulat ang iyong sagot 

sa kuwaderno. 

___________1. 

____________2. 

. 

_____________3. 

______________4. 

_______________5. 

Isaisip 

Ang pangunahing pangangailangan ng bawat bata ay pagkain, 

damit at tirahan. 
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Isagawa 
[[[[ 

Gumuhit ng larawan ng isang pangunahing pangangailangan mo 
bilang isang bata.Gawin ito sa isang malinis na papel. 

Tayahin 

Basahin nang mabuti ang bawat aytem.Isulat ang titik ng 
tamang sagot sa isang malinis na papel. 

1. Alin dito ang mga pangunahing pangangailangan?

a. relo, sasakyan, sapatos
b. tirahan, damit, pagkain
c. telebisyon, bag, cellphone

2. Alin sa mga sumusunod ang pagkain?

a. kanin, isda, adobong manok
b. bag at sapatos
c. cellphone at telebisyon

3. Saan tayo madalas naliligo?

a. banyo
b. kuwarto
c. kusina

4. Alin sa mga ito ang makatutulong upang mapanatiling
matibay ang ating mga buto?

a. palda, sando
b. t-shirt, pantalon
c. gatas, itlog
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5. Alin sa mga sumusunod ang hindi bahagi ng bahay?

a. kusina

b. sala
c. ilog

Karagdagang Gawain 

Tukuyin sa mga sumusunod na larawan ang mga      pangunahing 
pangangailangan. Isulat ang sagot sa isang malinis na papel 
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Susi sa Pagwawasto 
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