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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

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang 

katulad mo na nasa unang baitang upang makilala mo

at magamit     ang mga salita kaugnay sa mga lathalain o 

aklat. Ang mga   gawaing matatagpuan sa modyul na ito 

ay inaasahang makatutulong sa iyo upang makilala ang 

mga bahagi ng aklat at mabasa ang mga salitang 

angkop sa unang baitang nang may tamang bilis at 

kawastuhan.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa: 

● paggamit ng mga salitang patungkol sa bahagi

ng aklat 

● pagbuklat /pagbasa ng mga aklat

Pagkatapos ng mga Gawain sa modyul na ito, ikaw 

ay      inaasahang: 

● magamit ang mga salitang nagsasabi ng iba't
ibang  bahagi ng aklat

● mabasa ang mga salitang angkop sa unang

baitang
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Subukin 

Subukang gawin ang sumusunod na mga kasanayan 

kaugnay sa aralin.

Gawain 1

Kilalanin ang mga bahagi ng aklat ayon sa

ipinapakita    sa larawan. Isulat ang iyong sagot sa 

sagutang papel.

1. 2. 

3. 4. 

5. 6.
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Balikan 

Basahin ang sumusunod na salita. Humingi ng    tulong 

kung hindi mabasa o maintindihan ang salita. Nakikilala 

mo ba ang mga ito? 

1. pabalat

2. pahina ng pamagat

3. paunang salita

4. indeks

5. manunulat at tagaguhit

Tukuyin kung anong bahagi ng aklat ang 

ipinapakita ng larawan. Isulat ang iyong sagot sa 

sagutang papel. 

1.  2. 

Tuklasin 
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3. 4. 

5. 6.
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Suriin

Nakilala mo ba ang mga bahagi ng aklat? Ano-ano 

ang tawag sa bawat bahagi?

May iba’t ibang bahagi ang aklat. Ito ay ang 

pabalat, pahina ng pamagat, paunang salita, 

talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, glosari, at 

indeks. May dalawang mahalagang tao rin na 

kailangan nating makikilala, ang manunulat at 

tagaguhit. 

a. pabalat –ito ang takip ng aklat; karaniwan

ito ay may matingkad na larawan upang 

makatawag pansin sa mambabasa at ito ang 

bahagi na nagbibigay proteksyon sa aklat

b. pahina ng pamagat – sa bahaging ito,

nababasa ang pangalan ng nagsulat ng aklat o 

may-akda, ang pamagat ng aklat, at ang 

naglimbag nito 

c. paunang salita – dito nakalahad ang

mensahe ng manunulat o may-akda para sa 

kanyang mga mambabasa; nakasulat din sa 

bahaging ito ang ilang mga kapaki- pakinabang 

na tip upang maging mabisa ang paggamit ng 

aklat 
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d. indeks – ito ang talaan ng mga paksang

nilalaman ng aklat na nakaayos nang pa-

alpabeto at pahina kung saan mahahanap ang 

mga paksa.

e. talaan ng nilalaman – makikita rito ang

mga pamagat at pahina ng mga paksang 

tinatalakay.

f. katawan ng aklat – sa bahaging ito

makikita ang mga  paksa at araling nilalaman ng 

aklat. 

g. glosari – nakasulat dito ang kahulugan

ng mga  mahihirap na salitang ginamit sa aklat. 

h. manunulat – ang pangalan ng taong

sumulat sa aklat at  tinatawag ding may-akda. 

i. tagaguhit - tawag sa taong gumuhit ng

mga larawan sa aklat upang lalong maakit ang

mga mambabasa.
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1. 

2. 

3. 

Pagyamanin 

Gawain 1 

Pagtambalin ang larawan na nasa Hanay A sa 

salitang    nasa Hanay B. Isulat ang letra ng tamang 

sagot sa sagutang papel.  

Hanay A Hanay B 

             

 

a. pabalat

b. indeks

c. pahina ng pamagat
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4. 

5. 

May iba’t-ibang bahagi ang aklat. Ito ang 

pabalat, pahina ng pamagat, paunang salita , indeks, 

manunulat at tagaguhit.

Isaisip 

d. paunang salita

e. tagaguhit / manunulat



9 

CO_Q1_MTB-MLE1_Module2 

Isagawa 

Kumuha ng isang aklat at ipakita sa mga kasama sa 

bahay ang iba’t ibang bahagi nito ayon sa napag-

aralan. 

Rubrics 

Kumuha ng isang aklat at tukuyin ang ibat ibang 

bahagi nito. 

Karagdagang Gawain

Sa tulong ng iyong nanay, gumawa ng isang 

modelo ng aklat. Sa loob nito isulat ang mga iba't ibang

bahagi nito (pahina ng pamagat, paunang salita, indeks, 

manunulat at tagaguhit.

Pamantayan Iskor 

Natukoy o nasabi lahat ng bahagi ng aklat. 5 

Natukoy o nasabi ang 4 na bahagi ng aklat. 4 

Natukoy o nasabi ang 3 na bahagi ng aklat. 3 

Natukoy o nasabi ang 2 na bahagi ng aklat. 2 

Natukoy o nasabi ang 1 na bahagi ng aklat. 1 

Tayahin 
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Susi sa Pagwawasto 

Subukin 

Gawain 1 

Pabalat 

Paunang Salita 

Indeks 

Pahina ng Pamagat 

Manunulat at Tagaguhit 

Balikan 

(Pakinggan at tanggapin 

ang sariling kasagutan 

ng mga bata sa bawat 

tanong.) 

Tuklasin 

1.Manunulat at

Tagaguhit

2.Pahina ng Pamagat

3.Paunang Salita

4.Indeks

Pagyamanin 

Gawain 1 

Pahina ng Pamagat 

Manunulat at Tagaguhit 

Paunang Salita 

Indeks 

Pabalat 

Isagawa 

(Pakinggan at 

tanggapin ang sariling 

kasagutan ng bata sa 

bawat tanong.) 

Tayahin 

(Pakinggan at 

tanggapin ang sariling 

kasagutan ng bata sa 

bawat tanong.) 

Karagdagang Gawain 

(Pakinggan at 

tanggapin ang sariling 

kasagutan ng bata sa 

bawat tanong.) 
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Sanggunian 

Mother Tongue Based-Multilingual Education Learner’s 

Materials 

Mother Tongue Based-Multilingual Education Teacher’s 

Guide 

Department of Education. "K To 12 Most Essential Learning 

Competencies With Corresponding CG Codes". Pasig 

City: Department of Education Central Office, 2020 
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