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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 inihanda at isinulat para 

malinang ang inyong kakayahan sa pagtuturo ng Mother 

Tongue sa unang baitang. Malalaman mo rito ang 

karaniwang ekspresyon at tamang paggamit ng 

magalang na pananalita.  

Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang 

magagamit ang karaniwang ekspresyon at magalang na 

pananalita. 

Subukin 

Pagmasdan nang mabuti ang mga larawan sa 

ibaba at sabihin kung ano ang ipinapakita nito.   

1. ________________ 2. _______________

________________     _______________ 

3. _______________

_______________
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Aralin 

1 Ang Magalang na Pananalita 

Sa araling ito ay matutukoy mo ang mga 

magagalang na mga pananalita na magagamit mo sa 

inyong sarili, kapwa, sa paaralan man o sa pamayanang 

iyong kinabibilangan.   

Balikan 

Basahin at unawain ang isinasaad ng bawat 

pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa 

sagutang papel.  

1. Nabasag mo ang plorera sa inyong bahay, ano ang

sasabihin mo sa iyong mga magulang?

a. Pasensiya na po, hindi ko po sinasadya.

b. Hindi ko alam kung sino nakabasag niyan?

c. Bahala kayo riyan.

2. Bumisita ang lolo at lola mo sa inyong bahay, ano

ang gagawin mo?

a. Palayasin sila agad.

b. Magmano at papasukin sila.

c. Huwag silang kausapin.
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3. Binigyan ka ng regalo ng ninang mo. Ano ang

sasabihin mo sa kanya?

a. Ito lang ang ibibigay mo.

b. Ayoko ng regalo mo.

c. Maraming salamat po ninang sa regalo.

    Tuklasin 

         Basahin ang tula ng may damdamin at 

paggalang at pagkatapos ay lapatan ng sariling 

aksyon.  

Ang Batang Magalang 
       ni: Ronald L. Bacani 

Simula noong kami ay bata pa lamang 

 Magulang natin ang nagturong gumalang 

Kaya nararapat lamang ito’y isaalang-alang  

Sa paglaki mo sila ang iyong naging katuwang. 

Pagsabi ng po at opo ay kanilang itinuro  

Sa mga bata na handa ng pang matuto  

Magagamit ninyo ito saan mang dako  

Huwag ninyo sanang  hayaang ito ay maglaho. 

Mga bata sa ngayon ay kinalulugdan  

Kaya dapat lamang na sila ay tularan  

Humingi ng paumanhin sa kasalanan  

Walang pinipili, bata o matanda pa man. 
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Suriin 

Magalang na Pananalita 

Ang magagalang na pananalita ay mga salitang 

ginagamit sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda 

bilang pagbibigay galang o respeto.  

Ang natatanging kilos at ugali ay itinuro sa atin ng 

ating mga magulang.  

Mga Magalang na Pananalita 

Magalang na 

Pananalita 

Halimbawa 

Pagbati Magandang umaga po! 

Paghingi ng 

paumanhin  
“Humihingi po ako ng 

tawad sa nagawa kong 

kasalanan.”  

Pagtanggap ng 

Paumanhin  

“Tuloy po kayo sa aming 

munting paaralan.”  

Paghingi ng 

pahintulot at 

Pakiusap  

“Pasensiya na po at 

ngayon lang kami 

nakarating.”  

Pagpapakilala Ako po si Vic, kaibigan ng 

anak ninyo.”  
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 Pagyamanin 

Basahin Mo Ako! 

Mga Magalang na Pananalita 

1. Makikiraan po.

2. Walang anuman.

3. Maraming salamat.

4. Binabati kita.

5. Maaari po bang lumabas?

Pumili ng tatlong (3) magalang na pananalita sa kahon 

na nasa itaas at gamitin ito sa pangungusap. Isulat ang 

sagot sa isang malinis na papel. 

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________
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 Isaisip 

1. Ang pagiging magalang ay ang pagbibigay ng

respeto sa mga nakatatanda.

2. Ang pagmamano at pagsasabi ng “po” at “opo”

ay nakaugalian at naging bahagi na ng kulturang

ating nakagisnan at tanda ito ng pagkamagalang.

3. Mahalagang maalala at magamit ang magalang

na pananalita sa pang araw-araw na pakikipag-

usap.

4. Maaaring simulan ito sa tahanan, paaralan at

maging sa komunidad.

Isagawa 

Panuto: Sagutin ito sa papel. Iguhit ang masayang 

mukha  kung ito ay nagpapakita ng magalang na  

pananalita at malungkot na mukha    kung hindi.   

1. Pakiabot ang aking bag.

2. Bilisan mong tumayo.

3. Magandang umaga.

4. Makiraan po.

5. Alis diyan lalabas ako!
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Tayahin 

Panuto: Gumuhit ng tsek (      )kung ang 

mga larawan ay nagpapakita ng magalang 

na pananalita at ekis ( X )  naman kapag hindi. Gawin ito 

sa sagutang papel.  

1. ___ 2.___ 

 3. __                 4._____ 

5._____  
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Karagdagang Gawain 

    Kopyahin ang mga magalang na pananalita 

na ginamit sa bawat pahayag sa sagutang 

papel.  

1. “Magandang umaga po Bb. Perez”, wika ni Gina.

2. “Maraming salamat po sa regalo,” sambit ni Julia.

3. Ano po ang pangalan mo?, ang tanong ni Gil.

4. “Opo, Inay!”, ang magalang na tugon ni  Marilyn.

5. “Maligayang kaarawan Arnold”, ang bati ni Ella.
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