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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.



Alamin

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo
na nasa unang baitang upang maipahayag ang isang ideya sa
pamamagitan ng mga iba't ibang simbolo, halimbawa, mga guhit
at imbentong pagsusulat.

Dito matutuhan kung paano mabubuo ang isang
pantig, salita , parirala at pangungusap.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa:

● Pagpapahayag ng isang ideya sa pamamagitan ng mga
iba't ibang simbolo, halimbawa, mga guhit at imbentong
pagsusulat.

● Pagkatuto ng mga paraan ng pabuo ng pantig at
pagbabasa ng may wastong bilis at kawastuhan.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay 
inaasahang:

● maipahayag ang isang ideya sa pamamagitan ng mga
iba't ibang simbolo, halimbawa, mga guhit at imbentong
pagsusulat.

● Nakababasa ng mga salitang nababagay sa iyong
antas.
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Subukin

Nakaramdam ka na ba kalungkutan, kasiyahan, 
pagkagalit o kaya pagkatakot? Kung gayon, kaya mong gawin
itong unang gawain. Alam ko na naranasan mo ang mga ito 
kaya mabibilugan mo ang nagpapakita ng emosyon.

Gawain 1
Ituro ang mga larawang nagpapakita ng emosyon. Sabihin

kung ito ay  kalungkutan, kasiyahan, pagkagalit at pagkatakot.
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Balikan

Basahin nating muli nang malakas ang kuwento 
tungkol kay Lora.

Ang Lobo ni Lora

Paglabas ng simbahan nakakita si Lora ng lobo 
at binilang niya ito.

Nagpabili si Lora ng limang lobo sa kanyang mga 
magulang.

Binilhan ni Mang Lino si Lora ng limang lobo dahil 
ipapasalubong niya ang iba sa kanyang mga kapatid. 
Lumipad ang dalawang lobo na nabili ni Lora.

Sagutin nang pasalita ang mga sumusunod na tanong.

1. Saan nagpunta ang mag-anak?

2. Ano ang ipinabili ni Lora pagkatapos nilang
magsimba?

3. Ano ang nangyari sa lobo na ipinabili niya?

4. Iguhit ang mukha ni Lora nang lumipad

ang kanyang lobo sa malinis na papel.
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Tuklasin

Pagod ka na ba?. Umawit muna tayo ng “Ako ay may
Lobo”. O hayan, handa ka na?  

Makinig ka nang mabuti at babasahin ni nanay o tatay
ang mga salita. Ituro ang larawang angkop sa salita. 

Muling basahin ang pangalan ng  bawat larawan.

1. * lobo

2. * masaya

3. * puno

4

CO_Q1_MTB-MLE1_Module6

ACER
Stamp

ACER
Stamp

ACER
Stamp

ACER
Stamp



Suriin

Nakinig ka ba nang mabuti kina nanay o tatay
habang binabasa ang mga salita?

Tama ba ang mga sagot mo?

Ano ang naramdaman mo noong nakita mo  ang
mga larawan ng mga salita, nalungkot ka ba o natuwa?

Iba't ibang emosyon ang nararamdaman natin 
araw-araw, depende sa ating nakikita, nakakausap, kinakain
at mga pangyayari na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, 
kalungkutan, pagkagalit o pagkalungkot.
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2. Hindi nakapasok sa paaralan dahil may sakit.

a. sakit b. gulat c. takot

3. Binilhan ni nanay ng bagong damit ang mga
anak.

a. tuwa b. galit c. inggit

4. Namasyal sa parke ang buong pamilya.

a. lungot b. sakit      c. saya

5. Biglang nawala ang kuryente sa kalagitnaan ng
panonood.

a. takot b. gulat c. inggit
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Mataas ang nakuhang puntos sa pagsusulit.
a. galit b. tuwa c. lungkot

1.

Pagyamanin

Makinig nang mabuti sa nanay o tatay at sabihin kung 
anong emosyon ang nararamdaman sa mga pangyayari o 
sitwasyong nakalahad. 



Isaisip

Ang pagkatuto sa isang bagay ay nagsisimula sa
pakikinig. Pakikinig ang susi upang maisagawa nang
mahusay ang mga gawain.

Gayundin ang ugaling pagsunod sa mga
magulang.  Kung marunong kang sumunod at makinig
habang tinuturuan, mabilis mong matututuhan ang mga aralin
natin. Isaisip at isapuso ang pinag-aaralan upang
kumintal  sa  iyong  isipan.

Katulad ng pagpapahayag ng isang ideya sa 
pamamagitan ng iba't ibang simbolo, halimbawa, mga guhit at
imbentong pagsusulat , pagkatuto sa mga tunog ng mga letra 
ng alpabeto at  pagbigkas sa bawat pantig na matututuhan 
mo.
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Isagawa

Pagmasdan mo nga ang mga larawan. Ano kayang
ideya ang kanyang ipinahihiwatig. Makinig ka kay nanay
o tatay habang binabasa ang mga pagpipilian mo.

Isulat ang letra ng iyong sagot sa kuwaderno.

1.

a. malungkot
b. masaya
c. takot

2.

a. masaya
b. galit
c. takot

3.

a. pinagagalitan
b. pinagsasabihan

8

CO_Q1_MTB-MLE1_Module6

c. tinatakot



Tayahin

Anong damdamin ang ipinahihiwatig ng mga larawan?
Piliin ang sagot sa kahon at isulat ang sagot sa kuwaderno.
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Karagdagang Gawain

Isulat nang maayos ang mga sumusunod na letra.

Tandaan ang maayos na pagsulat. Isulat ang bawat letra na
hindi lumalampas sa guhit. Gawin ito sa kuwaderno.

� Rr 

� Ss

� Pp
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Susi sa
Pagwawasto
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