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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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2. A. bagay

B. hayop

C. tao

D.   lugar

Alamin 

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda at isinulat para 
malinang ang iyong kakayahan at mabigyan ng     magandang 
pagkakataon upang maging kasiya-siya ang iyong pag-aaral sa 
asignaturang Mother Tongue sa unang baitang. 

Dito, malalaman mo ang tungkol sa dalawang  uri ng 
pangngalan (pantangi at pambalana) at noun markers (si at sina)        
(MT1GA-Ig-1-h.2). Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang 
makagagawa ka ng mga pangungusap gamit ang mga ito. 

Subukin 

Tingnan mabuti ang mga larawan. Piliin kung ito ay tao, bagay, 
hayop o lugar. At isulat ang titik ng tamang sagot sa sulatang papel. 

1. 

A. bagay

B. hayop

C. tao

D.   lugar
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3. 
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A. bagay

B. hayop

C. tao

D.   lugar

A. bagay

B. hayop

C. tao

D.   lugar
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Balikan 

Pagmasdan ang dalawang larawan. Kailan ginagamit ang SI at 
SINA? 

Si Tatay ay masipag. 

Sina Ate at Kuya ay mababait. 

Sagutin ang tanong mula sa kwento na itatanong ng iyong 
magulang o tagapag-alaga.

1. Ilan ang bumubuo sa pamilya?
2. Sino-sino ang mga kasapi ng pamilya?
3. Bakit kailangang nagkakaisa ang pamilya?

Ang Aking Pamilya  
Ni: Evelyn T. Peredo 

Ang aking pamilya ay binubuo ng lima:  
Ako, Si Nanay, si Tatay, sina Ate at Kuya 

Sa aming munting tahanan, kami’y sama-sama 
Sa hirap man o ginhawa, kami’y nagkakaisa. 
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Pista sa Aming Barangay 

Ni: Evelyn T. Peredo 

Masayang-masaya ako kapag pista sa aming barangay. 
Napakaraming taong nagpupunta sa mga bahay. May laro para 
sa aming mga bata at pati na rin sa matatanda. 

Masasarap na pagkain – prutas, gulay, karne at isda ang 
handa. May sari-saring banderitas na makikita. Mga bag, 
tsinelas at sombrero ay iyo ring makikita. Ang lahat ng ito ay 
gawa ng mga tao sa aming barangay. 

Tuklasin 

Pakinggan ang kuwento na babasahin ng iyong magulang o 
tagapag-alaga at sagutin ang mga tanong pagkatapos. 

1. Ano ang pakiramdam ng mga tao pagsapit ng pista?

______________________________________________

2. Ano ano ang mga makikita sa pista ng barangay?

______________________________________________

3. Saan galing ang mga nabanggit na produkto?

______________________________________________ 
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Suriin 

Basahin ang mga salitang napakinggan mo. Bigkasin ang mga ito 
kasama ang magulang o tagapag-alaga. 

pista barangay pagkain 

bag tao gulay 

tsinelas sumbrero prutas 

Pagyamanin 

A. Kopyahin ang mga salita. Ilagay sa isang hanay ang mga
pantangi at sa isang hanay din ang mga pambalana. Isulat ito
sa sulatang papel.

nanay damit 

John Patrick Angadanan 

sabon Sampaguita 
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B. Basahin ang mga pangugusap kasama ang magulang o
tapag-alaga. Sabihin kung ang pangngalang nasalungguhitan
ay pantangi o pambalana.

Halimbawa: Si Gng. Rose De Leon ay napakabait. 
Pantangi 

1. Ito ang damit-pantulog ng ate ko.

 6
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2. Sa bukid kami pumupunta tuwing Sabado.

3. Ito ang palaruan na pinapasyalan namin.

4. Binili itong motorsiklo sa siyudad ng Cauayan.
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5. Si Roberto ay isang magsasaka.
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Isaisip 

TANDAAN: 

Ang PANGNGALAN ay ngalan ng tao, bagay, hayop at 
lugar. 

May dalawang uri ng pangngalan: 

1. pantangi

2. pambalana.

Ang PANTANGI ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng  tao, 
bagay, hayop at lugar. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. 

Halimbawa: Evelyn, Gumamela, Angadanan 

Ang PAMBALANA ay tumutukoy sa pangkalahatang  
ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar. Ito ay nagsisimula sa 
maliit na titik. 

Halimbawa: guro, aso, paaralan 

Ang SI ay pananda ng isang tiyak na ngalan ng tao. Ang 
SINA ay pananda ng dalawa o maraming tiyak na ngalan ng 
tao. 
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Isagawa 

A. Babasahin ng magulang o tagapag-alaga ang mga pangungusap.
Isulat sa sagutang papel kung si o sina ang tamang gamit sa mga
pangngalan.

1. Si/Sina June ay nagwawalis.

2. Si/Sina Mona at Ivana ay kumakanta.

3. Magkasama si/sina Lester at Ryan.

4. Sumasayaw si/sina Garet.

5. Si/Sina Andrea ay naglalaro.

B. Basahin ng magulang o tagapag-alaga ang mga pangngalan at
sabihin kung ang mga sumusunod na salita ay pantangi o
pambalana. Isulat ang sagot sa sagutang papel.

1. manok

2. Isabela

3. kalsada

4. bisikleta

5. Covid 19
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Tayahin 

Hanapin ang pangungusap sa kahon na tungkol sa  mga 
pangngalan ng larawan sa tulong ng magulang o tagapag-alaga. 
Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. 

A. Sina Arnel, Romalyn, Glenda at Nathan ay naglalaro sa

palaruan.

B. Nagtatanim ng pinya si Miko.

C. Nagpapakuha ng larawan sina Edlyn at Joshua.

D. Nagtatanim ng halaman si James.

1 

2 

3 

4 
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Karagdagang Gawain 

Isulat kung pantangi o pambalana ang pangngalan  sa sulatang 
papel. 

1. doktor - ______________________

2. Bb. Sandra Cruz - _____________

3. Tomas - ______________________

4. mangisngisda - _______________

5. bukid - _______________________
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Susi sa Pagwawasto 
Subukin 

1.D
2.C
3.A
4.B

Balikan 
1.Lima
2.Nanay, Tatay, Ate, Kuya, Bunso
3.Maraming maaaring sagot

Tuklasin 
1.Masayang-masaya
2.Banderitas, bags, tsinelas,

sombrero
3.Sa kanilang barangay

Pagyamanin 
A 

PANTANGI PAMBALANA 

John Patrick 
Angadanan 
Sampaguita 

nanay 
damit 
sabon 

B 
1.damit pantulog – pambalana
2.bukid – pambalana
3.palaruan – pambalana
4.motorsiklo – pambalana
5.Roberto - pantangi

Isagawa 

A 
1.Si
2.Sina
3.sina
4.si
5.Si

B 
1.Pambalana
2.Pantangi
3.Pambalana
4.Pambalana
5.Pantangi

Tayahin 
1.C
2.B
3.A
4.D

Karagdagang Gawain 
1.Pambalana
2.Pantangi
3.Pantangi
4.Pambalana
5.Pambalana
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