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 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng 
karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan 
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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 

Kilala ang mga Pilipino sa pagkakaroon ng malawak 

na imahinasyon, pagiging malikhain, talentado at 

mahusay sa iba’t ibang larangan tulad ng masining na 

paglikha.  Patunay rito ang ilan sa mga tanyag na pintor 

na gumamit ng iba’t ibang pamamaraan na talaga 

namang maipagmamalaki ng ating bayan dahil ang 

bawat likhang sining ng mga taong ito ay sumasalamin sa 

makulay na kultura at kaugalian ng mga Pilipino. 

Matututuhan mo sa modyul na ito kung sino-sino ang 

mga tanyag na Pilipinong pintor at ang kani-kanilang 

estilo sa pagguhit. 

 

Subukin 

Panuto: Pagkilala sa mga likhang sining.Lagyan ang mga 

sumusunod na likhang sining ng  kung likha ng tanyag 

na Pilipinong pintor at  kung hindi.  Isulat ang sagot sa 

sagutang papel. 

 

   

 

    

1.           3.     5. 

 

               

2.        4.  
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Sa araw – araw nating paglabas ng ating tahanan, 

iba’t ibang sining ang ating masisilayan.  Pagmasdan mo 

lamang ang iyong kapaligiran ay mapupuno na ang 

iyong mata ng samu’t saring ganda.  

Maging likha man ito ng kalikasan o tao, ito’y 

karapat dapat na ipagmalaki at pagyamanin.  

 

Balikan 

Panuto: Tukuyin ang sumusunod na lugar na makikita sa 

komunidad. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at 

isulat sa sagutang papel. 

 

 

 

 

 

 

1.      

 

Aralin 

1 
Sining na kay Ganda 

1.           3.     5. 

 

               

2.        4.  

 

paaralan    ospital    bahay pamahalaan 

parke  simbahan 
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Tuklasin 

Naranasan mo na ba ang maglakbay-aral? Ang 

lakbay-aral ay ang pagpunta sa iba’t-ibang lugar. Isa 

itong istratehiya sa pag-aaral na kung saan bawat lugar 

ay  may aral at sa bawat hakbang ay may natutunan. 

Basahin natin ang kwento at alamin ang mga aral 

na natutunan ng mga bata. 

Ang Lakbay-Aral 

Kuwento ni Joann T. Del Rosario 

Masayang gumising 

ang batang si Zia. Ngayon 

kasi ang kanilang lakbay-

aral sa kanilang 

komunidad. Dali-dali siyang 

naghanda patungo sa 

kanilang paaralan 

 

Mga Tala para sa Guro 

Ito ay makakatulong sa mga mag-aaral upang 

makilala ang mga tanyag na Pilipinong pintor at 

mabigyang halaga ang kanilang  natatanging talento sa 

sining. Naglalaman ito ng mga gawain upang mahikayat 

sila na linangin ang sariling talento sa sining. 

Iginuhit ni: Danilo M. Dela Rosa 
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 “Mga bata, handa na ba kayo sa ating lakbay-

aral?”, tanong ni Gng.Diaz na kanilang guro sa ikalawang 

baitang.  

“Opo Madam”, sabay-sabay na sagot ng mga bata. 

Una nilang pinuntahan ay ang munisipyo ng Olongapo. 

“Wow! Ang laki at ang ganda pala ng ating 

munisipyo”, wika ng mga bata.  

“Sino ang makikita natin sa lugar na ito?”tanong ng 

guro.  

“Ma’am si Mayor Rolen Paulino Jr. po, ang ating 

punong lungsod”, malakas na sagot ni Zeyn.    

“Magaling! Tama si Zeyn. Dito ang opisina ng ating 

punong lungsod”, paliwanag ni Gng. Diaz. 

Sunod na pinuntahan ng mga bata ay ang 

Olongapo Museum. Habang binabagtas nila ang daan 

patungo sa museo ay may pumukaw sa paningin ni 

Lenzy.   

“Ma’am iyon po ba ang Ulo ng Apo?”, tanong ni 

Lenzy.    

“Tama ka Lenzy, iyan nga ang Ulo ng Apo na 

sumasagisag sa Olongapo,” paliwanag ng guro. 

Narating nila nang maluwalhati ang museo. Maayos 

na pumila ang mga bata. Pagpasok sa loob ay napansin 

kaagad nila ang ibat-ibang estatwa ng mga tao. Ito ay 
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parang totoo at gumagalaw.  Nakita rin nila ang hitsura 

ng Olongapo noon.  

“Ganito pala ang Olongapo noon”, sabi ni Zia.   

“Oo nga, wala pang matataas na gusali at hindi pa 

sementado ang mga daan”, sagot naman ni Zeyn. 

Nakakita rin sila ng iba’t-ibang pinintang larawan na 

nagpamangha sa kanilang paningin.  

“ Ang ganda naman ng mga larawang ito! Buhay na 

buhay at parang totoo!” sabi ni Lenzy.  

“ Oo nga, maraming hugis at kitang-kita ang 

kapusyawan at kadiliman ng kulay na nagpaganda ng 

larawan”, sabat  ni Zia.   

“ Tingnan ninyo mayroon pa doon!  Ibang istilo 

naman ng pagguhit ang ginamit”, masayang sabi ni 

Zeyn.    

Tama mga bata, ang mga pintor na gumawa ng 

mga iyan ay may iba’t-ibang istilo ng pagguhit”, 

nakangiting wika ng kanilang guro na kanina pa pala 

nakamasid sa kanila. 

Huling pinuntahan ng mga bata ay ang Marikit Park. 

Dito ay nasilayan nila ang ganda ng parke na isa sa 

pinagmamalaki ng Olongapo. Mayroon ditong palaruan, 

maraming puno at mga bulaklak at mayroon din na mga 

upuan kung saan maaaring magpahinga. 
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Umuwi sila nang may ngiti sa labi dala-dala ang 

masayang karanasan at mga  natutunan sa kanilang 

lakbay-aral. 

 

Ayon sa kuwentong binasa mo, pare-pareho ba ang 

istilo ng mga pintor sa pagguhit? Bakit?   

 

 

Suriin 

Pagmasdan ang mga likhang sining ng dalawang 

tanyag na Pilipinong pintor. Sagutin ang mga tanong ukol 

dito. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ano ang napansin mo sa larawan?   

________________________________________________ 

2. Magkaiba ba ang likhang sining ng mga ito?  

________________________________________________ 

3. Paano ito nagkaiba?  

________________________________________________ 

Mauro Malang Santos,  

“Woman Fruit Vendor” 
 

Fernando C. Amorsolo,  
“Palay Maiden” 
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Ang  pintor ay isang tagapinta. Sila ay may 

pambihirang kakayahan sa pagguhit o pagpipinta dahil 

kailangan nila ng artistikong talino, matalas na mata at 

matatag na kamay upang makabuo ng isang sining. 

Ilan sa mga kilala at tanyag na pintor sa ating bansa 

ay sina : 

 Mauro Malang Santos -   o mas kilala bilang si 

Malang  sa kaniyang mga obra. Siya ay gumuguhit 

ng mga bagay mula sa kanyang imahinasyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mauro Malang Santos,             Mauro Malang Santos,  

     “Untitled” (Fiesta)                               “Fiesta” 
  

Mauro Malang Santos,  

“Mother and Child” 
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 Fernando C. Amorsolo –Ay kilala sa paggamit ng 

konseptong “Still Life” o pagguhit ng mga totoong 

tao, bagay at tanawin na makikita sa kapaligiran. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa pamamagitan ng malikhaing pag-iisip ng mga 

pintor ay naipapahayag nila ang kanilang saloobin.  May 

kanya – kanyang istilo ng pagguhit ang mga pintor.  

 

 

Fernando C. Amorsolo,        Fernando C. Amorsolo, 

         “Tinikling sa Barrio”                    “Planting Rice” 

 

Fernando C. Amorsolo, 

“The Making of Philippine Flag” 
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Pagyamanin 

Panuto: Lagyan ng hugis puso kung ito ay tanyag na 

Pilipinong pintor at bilog    naman kung hindi. Isulat 

ang sagot sa sagutang papel. 

 

 

Isaisip 

Marami tayong mga tanyag na Pilipinong pintor. Sila 

ay may kanya-kanyang istilo sa pagguhit.  May mga 

pintor na ang iginuguhit  ay mga bagay na nakikita nila 

sa ating kapaligiran tulad ng mga tao, bagay, hayop at 

iba pa.   

May mga pintor naman na ang ginuguhit ay mula sa 

kanilang imahinasyon.  Ang mga ito ay hindi natin 

makikita sa ating paligid.    

___1. Mauro Malang Santos   

___2. Angel Locsin    

___3.  Fernando Amorsolo   

___4. Manny Pacquiao   

___5. Lea Salonga   
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Ano man ang kanilang nais na istilo, nagpapakita pa 

rin ito ng kanilang husay at galing.  

Dapat natin silang ipgmalaki dahil karangalan ito ng 

ating bansa. 

 

 

Isagawa 

 

Panuto: Kopyahin ang diagram sa sagutang papel at 

paghambingin ang katangian at estilo ng dalawang 

tanyag na Pilipinong pintor. Pumili ng salita mula sa kahon 

at isulat sa angkop na lugar sa diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pintor  imahinasyon  still Life 

 

Mauro Malang Santos 

 

Fernando Amorsolo       
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Tayahin 

Panuto: Iguhit ang masayang mukha  kung sang-ayon 

ka sa isinasaad ng pangungusap at malungkot na mukha           

       kung hindi. Iguhit ang iyong sagot sa sagutang papel. 

___1. Ang bawat pintor ay may kanya-kanyang istilo sa 

pagguhit. 

___2. Dapat nating ipagmalaki ang mga Pilipinong pintor. 

___3. Magkaiba ang likhang sining ni Mauro Malang 

Santos kay Fernando Amorsolo. 

___4. Huwag nating tangkilikin ang gawa ng mga 

Pilipinong pintor. 

___5. Marami tayong mga tanyag na Pilipinong pintor. 

 

 

 

Karagdagang Gawain 

 

Panuto: Iguhit sa papel ang isang lugar na paborito 

mong napuntahan. Kulayan ito nang maayos. 
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Susi sa Pagwawasto 

   

  

Tuklasin 

Hindi, dahil ang bawat 

pintor ay may kaniya-

kaniyang istilo sa pagguhit 

o pagpinta. 

 

Suriin 

1.sariling sagot  

2.Opo 

3.sariling sagot   

 

Pagyamanin 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Isagawa 

 

still life           pintor       imahinasyon 

Fernando Amorsolo   Mauro Malang Santos 

Subukin 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Balikan 

1.bahay pamahalaan 

2.simbahan 

3.ospital 

4.parke 

5.paaralan 

Tayahin 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Karagdagang Gawain 

    Sariling sagot 
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