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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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1. 

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 Filipino sa unang baitang. Dito, matututuhan 

mong bumuo ng mga bagong salita. Sa pagtatapos ng modyul 

na ito ay inaasahang makapagpapalit at nakapagdaragdag ng 

tunog upang makabuo ng bagong salita. 

Subukin 

Kilalanin ang mga kagamitan upang mapanatili            ang kalinisan sa 
ating katawan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa kuwaderno. 

Ipinampupunas mo ako upang matuyo 
ang mga naiwang tubig sa iyong 
katawan. 

a. tuwalya b. tuwalyo
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2. Dumi mo ay aking tinatanggal sa tulong ng tubig

na pambanlaw.

a. tabon b. sabon

3. Gamit mo ako sa iyong buhok upang ito ay maging

maayos.

a. sukla b. suklay

4. Sa pag-ubo mo at pagbahin, ako ay iyong  gamitin.

a. panyo b. pinya

5. Upang mapanatiling malinis ang iyong

kapaligiran, ako ang taga kalap lahat ng kalat.

a. walis b. walas
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Balikan 

Basahin ang pangalan ng bawat larawan at dagdagan o palitan 
ang letrang may salungguhit upang makabuo ng bagong salita.  Isulat 
ang sagot sa malinis na papel. 

1. suklay- s klay 

2. sabon- abon 

3. panyo- anyo 

4. atis- _ tis 

5. aso- so 
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Tuklasin 

Itala sa malinis na sagutang papel ang mga letra na ipinalit o 
idinagdag sa Hanay A na naging            dahilan upang mabuo ang mga salita 
sa Hanay B. 

Hanay A Hanay B 

1. tela regalo 

2. daga sapa 

3. relo aso 

4. oso dalaga
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oso-aso ama-kama 

5. ama kama 

Paano makabubuo ng mga salita? 

Maari ba tayong magdagdag o magpalit ng mga tunog para 

makabuo ng mga bagong salita? 

Pansinin ang mga sumusunod na larawan at salita, ano 

ang masasabi mo? 

Ano ang napapansin mo sa mga salita sa Hanay A? Ano 

ang nangyari sa mga salita sa Hanay B? 

Ano ang mabubuo kapag dinagdagan o pinalitan ang 

letra sa isang salita? 

Hanay A Hanay B 

Suriin 



6 

CO_Q1_MTB-MLE1_Module37 

Pagyamanin 

A.Bumuo ng bagong salita sa tulong ng mga larawan sa
pamamagitan ng pagdadagdag.  Isulat sa kuwaderno ang sagot.

1. 

ilog - 

2. 

aso - 

3. 

                       - _________________

tela-sapa 

gata 

daga-dalaga 
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usa - 

5. 

aso - 

A. Bumuo ng bagong salita sa tulong ng mga larawan
sa pamamagitan ng pagpapalit. Isulat sa kuwaderno ang 
sagot. 

1. 

    Paso 

2. 

baso - 

3. 

tatay -

4. 
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Makabubuo ng bagong salita sa pamamagitan ng 

pagpapalit o pagbabawas ng titik. 

Halimbawa: 

masa-kasa 

taga-tagak 

4. 

pako - 

5. 

lola - 

Isaisip 
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Isagawa 

Isulat ang pangalan ng bawat larawan at bumuo ng bagong 
salita sa pamamagitan ng pagpapalit at pagdadagdag ng letra sa 
bawat  salita. Isulat ang sagot sa malinis na papel. 

1. -

2. -

3. -

4. -

5. -
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Tayahin 

A. Tukuyin kung ano ang ginawa sa bawat pares ng salita.         

Isulat sa kuwaderno kung ito ay pagpapalit o 
pagdadagdag.

1. bakal – bakas

2. lola – bola

3. baha – bahay

4. sabi – sabik

5. pawid – pawis

B. Dagdagan o palitan ng letra ang mga salita sa Hanay A,
pagkatapos piliin at isulat sa kuwaderno ang nabuong salita na
may larawan mula sa Hanay B.

Hanay A Hanay B 

1. 

mata --- bola aso mapa 
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bato --- baso usa kama 

bayong --- payong gatas nanay 

2. 

3. 

4. 

niyog --- tatay bilog       puso 

5. 

suklay --- pusa saklay lola 
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Baso 

 Karagdagang Gawain 

Dagdagan o palitan ang letra ng pangalan ng bawat larawan sa 
Hanay A at itambal sa larawan mula sa Hanay B ang nabuong bagong 
salita. Isulat ang sagot sa kuwaderno. 

Hanay A Hanay B 

1. 
aso 

bola 

isa 

usa 

2. 

3. 
lola 

4. 
laro 

5. 
puso 

laso 

paso 
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Susi sa Pagwawasto 
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Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph 




