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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 

Malugod na pagbati sa iyo mahal na mag-aaral. Sa modyul na 

ito, ikaw ay may mga kuwentong babasahin o  pakikinggan. Matapos 

mo itong pag-aralan ay inaasahan na mahinuha mo ang mga 

damdamin at katangian ng mga tauhan sa kuwento. 

Handa ka na ba? Simulan na natin. 

Subukin 

Piliin sa kahon ang salitang angkop na naglalarawan sa mga 

sumusunod. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. 

1. Si nanay ay  na 
ina. 

        2. Si Nico ay _______________ na bata. 
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masaya masipag magalang 

mapagmahal mahina 

3. ___________ na si lolo Tino. 

4.           si Kiko dahil binilhan siya ng lobo . 

5.    Si Dina ay . 
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Balikan 

Pagtambalin ang larawan at ang ngalan nito. Isulat 

ang sagot sa malinis na papel. 

1. a. bunso 

2. b. nanay 

3. c. kuya 

4. d. tatay 

5. e. ate 

    Paghinuha ng Damdamin at 
   Katangian ng Tauhan sa 

   Kuwentong Napakinggan 

 Aralin 
    25 
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Tuklasin 

Pakinggan o basahin ang kuwento. Sagutin ang 

mga  tanong. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. 

Si Pina 

Pumunta sa palengke si Pina at ang kanyang ina. Nakakita 

si Pina ng puting laso. Ipinabili niya ito sa  kanyang nanay. 

“Yehey! May puting laso ako,” sabi ni Pina. 

Pag-uwi nila, nakakita si Pina ng pulubing  namamalimos 

sa daan. 

“Inay, kawawa naman ang pulubi ,” sabi ni Pina. 

Kinuha ni nanay ang puto sa basket at ibinigay sa  pulubi. 

1. Sino ang tauhan sa kuwento?

2. Saan sila nagpunta?

3. Ano ang nararamdaman ni Pina noong sinabi niyang “Yehey!
May puting laso ako.”



5 

CO_Q1_MTB-MLE1_Module25 

maawain masipag masaya 

malungkot magalang matakot 

mapagmahal nag-aalala 

4. Sino ang nakita ni Pina sa daan?

5. “Inay kawawa naman ang pulubi,” sabi ni Pina. Ano kaya ang
katangiang ipinakikita ni Pina?

6. Kung kayo si Pina, gagawin ninyo rin ba ang ginawa niya?

Bakit? 

Suriin 

 Pag-aralan ang mga salita sa kahon. Isulat ito sa  wastong                    

 kinalalagyan. Gayahin ang graphic organizer sa ibaba. Gawin ito 

sa isang malinis na papel at isulat ang tamang sagot. 
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Damdamin 
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Pagyamanin 

A. Tingnan ang mga larawan. Isulat sa iyong kuwaderno ang
angkop na damdamin para dito.

1. takot gulat 

2. galit lungkot 

3. saya takot 

4. gulat lungkot 

5. takot pikon 
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B. Tingnan ang mga larawan. Lagyan ng  ang     angkop 
na katangian para dito. Gawin ito sa kuwaderno. 

1. maalaga masinop 

2. tamad masipag 

3. palaaway        palakaibigan 

4. mapagmahal matipid 

5. masinop makalat 
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Tandaan: 
Ang damdamin ay ang mga emosyon na 

nararamdaman ng tao katulad ng saya, lungkot, takot 
at iba pa. 

Ang tauhan naman ay ang mga taong 
gumagalaw sa kuwento. Ang damdamin at katangian 
ng mga tauhan ay batay sa mga situwasyon sa 
kuwento. 

masikap 

masaya 

maingat 

takot 

masipag 

Isaisip 

Isagawa 

Anong damdamin o katangian ng mga tauhan ang 
inilalarawan? Piliin ang sagot sa kahon at isulat sa iyong papel 
ang tamang sagot. 
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1. Pinipilit ni Susan ang matutong magbasa kahit hindi  siya
gaanong marunong.

2. Araw-araw nag-aaral si Nita ng kanyang leksyon.

3. Kaarawan ni Kobe. Marami siyang natanggap na          regalo.

4. Magtatakip-silim na nang pauwi si Linda galing sa bahay ng
lola. Nakarinig siya ng kaluskos. Tumakbo siya.

5. Dahan-dahang lumakad si Vina dahil baka
maapakan niya ang nabasag na bote.

Tayahin 

Basahin ang bawat sitwasyon o kalagayan. Piliin ang  damdamin 

o katangian ng mga tauhan. Isulat ang  titik ng tamang sagot sa

iyong kuwaderno.

1. “Nakabukas ang bentilador at T.V. na walang  nanonood.”

a. pagmamalasakit

b. paghihinayang

c. pagtatampo
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2. Tinawag ng guro si Rex para sumayaw. Yumuko        

lang si Rex.

a. paghanga

b. pagkahiya

c. Pagkainip

3. Inutusan ng tatay si Rolan na pakainin ang mga alagang
manok. “Nakakainis naglalaro pa ako,” sagot ni Rolan. Si
Rolan ay .

a. makalat

b. tamad

c. sutil

4. Isang araw, naglalaro ang magpinsang Karen at Coleen. Gustung-
gusto ni Coleen ang manika ni Karen. “Coleen sa iyo na itong
manika ko,” sabi ni Karen. Si Karen ay _______________.

a. magalang

b. masipag

c. mapagbigay

5. Nakita ni Nica na maraming nilalabhan ang  kanyang nanay.
“Nanay ako na po ang magsasampay,” sabi ni Nica. Si Nica ay
_________________________.

a. matulungin

b. masunurin

c. magalang
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Karagdagang Gawain 

A. Iguhit sa isang malinis na papel ang paboritong
tauhan sa kuwento na  iyong narinig o nabasa.
Ilarawan ito.

B. Iguhit  sa isang malinis na papel ang iyong nararamdaman
habang  pinag-aaralan mo ang modyul na ito.
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Susi sa Pagwawasto 
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