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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 
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito 
ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay 
ang pagtakda ng kaukulang bayad. 
 
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, 
tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay 
nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang 
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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 sinomang 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 naming 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 kaming matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.
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Alamin 

 Marahil ay naging malinaw sa iyo ang mga natatanging katangian ng tao. 

Ipinahihiwatig nito sa atin na ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos ayong sa Kanyang 

wangis at nakatatanggap nang pagtingin at pagmamahal mula sa Kaniya. Walang 

sinoman ang maaaring mag-alinlangan ditto. Ngunit ganito rin ba ang turing sa ating 

kapwa? Ikaw ba ay masasabing may paggalang sadignidad ng iyong kapwa?  

 Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na 

kaalaman, kakayahan at pag-unawa: 

 

1.Napatutunayan na nakabatay ang dignidad ng tao sa kanyang pagkabukod-

tangi (hindi siya nauulit sa kasaysayan) at sa pagkawangis niya sa Diyos (may 

isip at kalooban). (EsP10MP-Ig-4.3) 

 

2. Nakagagawa ng mga angkop na kilos upang maipakita sa kapwang 

itinuturing na mababa ang sarili na siya ay bukod-tangi dahil sa kanyang 

taglay na dignidad bilang tao. (EsP10MP-1g-4.4) 

 

 

 

Subukin 

 

Panuto: Bago mo simulan ang mga gawain sa modyul, basahin at suriing mabuti 

ang mga pahayag sa ibaba. Isulat ang “K” kapag totoo ang diwa ng pangungusap, 

isulat naman ang “O” kapag ang diwa nito ay hindi totoo. Isulat ang sagot sa 

inyong papel. 

1. Dahil sa dignidad, naiiba at natatanging nilikha ng Diyos. 

2. Ang kapwa ay dapat gamitin para sa sariling kapakinabangan. 

3. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. 

4. Lahat ng tao anuman ang katayuan ay nararapat na igalang. 

5. Ang tao ang pinakabubukod tangi sa lahat ng nilikha ng Diyos. 

Aralin 

1 
DIGNIDAD: BATAYAN NG 

PAGKABUKOD-TANGI NG TAO 
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6. Ang pinakamahalagang layunin ng lipunan ay ang pagpapanatili, 

pagpapaunlad at paglinang ng tao. 

7. Punahin ang dumi ng ating kapwa bago punasan ang ating sariling dungis. 

8. Ang pagiging tagapag-alaga ng dignidad ng tao ay dapat maging permanenting 

bahagi ng ating pakikipagkapwa-tao. 

9. Kailangan ang tibay ng loob at tatag ng kalooban sa kabutihan. 

10. Ang pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay hindi panghabambuhay na proseso. 

Sa bilang na 11-15, basahin at suriing mabuti ang mga sumusunod na pahayag. 

Piliin at isulat ang titik ng inyong sagot sa inyong papel. 

 

11. Ang mga sumusunod ay mga pananagutan ng tao batay sa kanyang 

dignidad maliban sa: 

a. Respetohin ang sariling buhay at buhay ng kapwa. 

b. Isa-isip ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. 

c. Maging pantay sa pakikitungo sa lahat ng tao sa lahat ng 

pagkakataon 

d. Pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang 

pakikitungo sa iyo. 

 

12. Paano maipakikita ang pagkilala at pagpapahalaga sa dignidad ng isang 

tao? 

a. Pahalagahan ang tao bilang tao hangga’t siya ay nabubuhay. 

b. Ibigay ang bahagi ng sarili sa kapwa kahit hindi pa ito kakilala. 

c. Maging tapat sa lahat ng ginagawa para sa kapwa at sa pakikitungo 

sa mga ito. 

d. Maglaan ng panahon upang iparamdam sa malapit na kapwa  ang 

pagmamahal at pagpapahalaga 

 

13. Sino ang hindi tunay na nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng kanyang 

kapwa? 

a. Isang negosyante na nagbibigay ng malaking pera bilang puhunan ng 

isang empleyado na tumatanda na 

b. Isang pilantropong laging nakahandang magbigay ng tulong sa kapwa 

na nangangailangan ng kanyang tulong 

c. Isang politikong labis ang katapatan sa kanyang panunungkulan sa 

pamahalaan. 

d. Isang taong may pagdama at pag-unawa sa damdamin ng kapwa. 

 

14. Ang mga pahayag ay mga obligasyon ng bawat tao upang mapangalagaan 

ang dignidad maliban sa isa? 

a. Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. 

b. Gamitin ang kapwa para sa kapakinabangan ng sarili. 

c. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. 

d. Pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais gawin nilang 

pakikitungo sa iyo. 
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15. Ang mga sumusunod ay mga hakbangin tungo sa panghabambuhay na 

proseso ng pagpapatibay ng katatagang moral tungo sa ultimong kabutihan 

maliban sa isa? 

a. Pagtanggap sa anumang puna ng ibang tao. 

b. Pagtanggap sa sariling limitasyon. 

c. Pagtawag sa isang moral na tagapayo. 

d. Pagsasabuhay ng panghabambuhayna paninindigan sa kabutihan.  

 

 

Balikan 

 

Sa nakaraang aralin, napag-aralan natin na ang lahat ng tao ay may taglay 

na dignidad. Sa musmos mong gulang, linangin mo ang iyong talino at galing para 

sa isang magandang kinabukasan. Mag-isip ka ng mga hakbang na makabubuti sa 

iyo at italaga sa tadhana ang iyong mga pagsisikap. Ipanalangin mong mabuhay ka 

bilang nilalang na iginagalang at minamahal, dahil pinapangalagaan mo ang iyong 

dignidad at pagkatao higit sa lahat.  

Panuto: Sa loob ng kahon, magsulat ng isang ginintuang butil mula sa Bibliya na 

gabay sa pagpapabuti at pagpapanatili ng dignidad at karangalan ng tao na siyang 

nagpapatatag ng moral ng isang tao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano ang kahulugan ng inyong isinulat na ginintuang butil? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Tuklasin 

 

Gawain I. I Am Lovable and Capable 

Panuto: Sa gawain na ito, punan ng mga kasagutan ang hinihingi ng bawat kahon. 

Sagutin nang buong katapatan.  

IALAC (I Am Lovable and Capable) 

 

Sa puntong ito, sagutin mo ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot 

sa iyong papel. 

1. Ano ang naramdaman mo habang isinasagawa sa gawain? Bakit? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

  

2. Ano ang inyong  natutunan sa gawain?  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Sa kabuuan, ano ang naiwang aral mula sa gawain ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Iprinta ang inyong pangalan 
Itala ang mga katangiang mayroon 
ka na gustong gusto ng mga tao sa 

iyo

Ilista dito ang mga bagay na kaya 
mong gawin

Ilista naman ang mga ugali mo na 
ayaw ng ibang tao

I Am Lovable & 
Capable
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Suriin 

 

I. Dignidad: Batayan ng Pagkabukod-tangi ng Tao 

✓ Bilang nilikha ng Diyos, ang tao ay may likas na dignidad. 

✓ Nagpapatotoo na ang tao ay naiiba at natatanging nilikha ng Diyos. 

✓ Ang dignidad ay hindi nalalabag (inviolable), nakukuha, maaagaw o 

maipagkakait (inalienable). 

✓ Ang dignidad ay hindi ang pagkakaroon ng maayos na hanapbuhay ng hindi 

makakasakit ng iba, na kahit na maliit ay nakapagpapabuhay mula sa mga 

perang nakukuha mula sa mabuting paraan. 

Ayon kay Propesor Patrick Lee, ang dignidad ang pinagbabatayan kung bakit 

obligasyon ng bawat tao ang sumusunod: 

1. Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. Halimbawa, sa kabila ng 

kahirapan sa buhay, hindi gagawin ng isang tao ang magbenta ng sariling 

laman o magnakaw na nagpapababa ng sariling pagkatao. Sa kabilang dako, 

kailangan mong tandaan na ang iyong kapwa ay hindi dapat gamitin para sa 

sariling kapakinabangan.  

 

2. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. Karaniwang 

naririnig mula sa matatanda na bago mo sabihin o gawin ang isang bagay ay 

makasampu mo muna itong isipin. Ano ang magiging epekto sa iba ang iyong 

gagawin? Nararapat ko ba itong gawin o hindi na? 

 

3. Pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais gawin nilang pakikitungo sa 

iyo. Ang prinsipyong ito ay nagpapatunay na anumang gawin mo sa iyong 

kapwa ay ginagawa mo rin sa iyong sarili. Ang paggalang sa karapatan ng 

iyong kapwa, pagmamahal, pagpapahalaga sa buhay, kapayapaan, 

katotohanan ay ilan lamang sa mga pagpapahalaga tungo sa mabuting 

pakikipag-ugnayan.  

Ang Pagkilala at Pagpapahalaga sa Dignidad ng Isang Tao 

1. Pahalagahan mo ang tao bilang tao. Ibig sabihin, hindi siya isang bagay o 

behikulo upang isakatuparan ang isang bagay na ibig mangyari. Lalong hindi 

dahil siya ay nagtataglay ng mga katangiang mapakikinabangan. Hindi 

nawawala ang pagiging tao at ang kanyang dangal dahil sa pagtanda. At lalo’t 

higit hindi sila katulad ng isang bagay na basta na lamang itatapon at 

isasantabi kung luma na at wala nang pakinabang. Wala man siyang tinapos 

na kurso, siya man ay bata o matanda o may espesyal na kondisyon, ay 

nararapat na igalang. 
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2. Ang paggalang at pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay ibinibigay hangga’t 

siya ay nabubuhay. Dapat ay patuloy mong isinasaalang-alang at 

hinahangad ang lahat ng makabubuti para sa iyong kapwa. Ang tao ang 

pinakabubukod tangi sa lahat nilikha ng Diyos. 

II. Ang Proseso ng Pagpapanibagong Anyo Para sa Pagtataas ng 

Dignidad ng Tao 

 Ang pagiging tagapag-alaga ng dignidad ng tao ay dapat maging 

permanenteng bahagi ng ating pakikipagkapwa-tao. Ito rin ay isang 

panghabambuhay na proseso ng pagpapatibay ng katatagang moral tungo sa 

ultimong kabutihan. Ito ay may tatlong hakbangin: 

 

Sikaping mabuhay nang may dangal at iwaksi sa kalooban ang kasamaan sa 

pamamagitan ng ilang mga gabay sa pamumuhay tulad ng mga sumusunod: 

• Sikaping isabuhay ang kabutihan. 

• Huwag gantihan ang masama sa masama. 

• Iwasang maging sanhi o instrumento ng pagkakasala ng iyong kapwa. 

• Pangasiwaang mabuti ang iyong mga limitasyon lalung-lalo na ang 

pagkakaroon ng pagmamahal sa mga material na bagay tulad ng salapi. bisyo, 

layaw at luho ng katawan. 

• Igalang ang karangalan at dignidad ng tao sa pamamagitan ng mga simple 

ngunit makabuluhang pamamaraan. 

1.Pagtanggap sa Sariling Limitasyon. Ito ang 
pinakabatayan ng anumang proseso ng pagbabagong anyo 
at pagpapatibay ng katagang moral. Kapag natanggap mo 
ang mga pansariling katiwalian at limitasyon, ikaw ay 
nakapagsisimulang makapagbalangkas ng mga plano para 
sa pagpapatibay ng iyong katatagang moral.

2.Pagtawag sa Isang Moral na Tagapayo. Tandaan 
natin na ang Diyos ang ating pastol at siya ang 
Tagapagpagaling sa mga pansarili nating katiwalian at 
kasalanan.

3.Pagsasabuhay at Pagkakaroon ng Panghabambuhay na 
Paninindigan sa Kabutihan. Ito ay pinakamahalagang 
hakbangin na dapat isagawa. Ang kailangan lamang natin 
ay tibay ng loob at tatag ng kalooban sa kabutihan. Kapag 
matatatag ang ating paninindigan sa kabutihan at 
pananampalataya sa Diyos, magkakaroon tayo ng matibay 
na sandata laban sa anumang masasamang epekto ng mga 
pambansang pangyayari.
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Pagyamanin 

  
Gawain 2. Tula ng May-akda, Suriin Mo nang Matama 

Panuto:  Basahin at unawaing mabuti ang tula. Sagutin ang mga katanungan sa 

ibaba. 

Sa aking musmos na isipan 
Isang bagay ang aking natutuhan. 

Ang tunay at dapat na sukatan 
Ay di pera ang dapat batayan. 

 
Ako ay may natuklasan 

Pagkatao natin ay di dapat tingnan, 
Sa dami ng salapi o karangyaan 
Sukatan nito’y ating karangalan. 

 

Sa paglalakbay natin sa mundong ito, 
Tiyaking sa bawat araw na narito 

Walang nalalamangan o naapi tayo, 
Dulot nati’y pag-ibig kahit kanino. 

Lorna B.Castillo 

 

1. “ Ang tunay at dapat na sukatan, ay di pera ang dapat batayan” Ano ang 

kahulugan nito? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Batay sa ikalawang saknong, ano ang tunay at dapat na sukatan ng pagkatao 

ng isang tao? Ano ang ibig sabihin nito? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Ano ang paalaala ng may-akda sa bawat araw na paglalakbay natin sa 

mundong ito? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Gawain 3. Paggalang sa Dignidad, Ipakita Mo! 

Panuto: Sa palibot ng guhit tao, magsulat ng mga pamamaraan kung paano 

maipapakita ang paggalang sa dignidad sa kapwa tao. 

 

_____________________        ________________________ 

 

 

___________________ ______________________ 

 

 

____________________     _______________________ 

 

1. Nahirapan ka bang isulat ang mga pamamaraan kung paano maipapakita ang 

paggalang sa dignidad ng kapwa? Bakit? 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Sa kabuuan, bakit mahalaga ang paggalang sa dignidad ng kapwa tao? 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________________ 
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Isaisip 

 

Nakalilibang magbasa hindi ba? Higit sa lahat, lumalawak ang iyong 

kaalaman lalong-lalo na tungkol sa dignidad. 

 

Gawain 4. Buuin Mo, Aral na Natutunan Mo 

Panuto: Ngayon naman, basahin ang talata at buuin ang kaisipan nito. Pumili ng 

angkop na salita sa kahon at punan ang patlang upang mabuo ang talata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wika ng Banal na Kasulatan, “Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng 

pagmamahal mo sa inyong sarili.” Nangangahulugan ito ng pagkilala ___________ na 

taglay ng lahat ng tao. Nauunawaan ko kaya? Paano ko nga kaya magagawa ito? 

 Alam ko na. Dapat sikaping isabuhay ang ___________. Huwag gantihan ng 

masama ang __________. Iwasang maging __________ ng pagkakasala ng inyong 

kapwa. Pangasiwaang mabuti ang inyong mga __________ lalung lalo na ang 

pagkakaroon ng pagmamahal sa mga material na bagay. Igalang ang __________ ng 

tao sa pamamagitan ng mga simple ngunit makabuluhang pamamaraan. 

 Sa lahat ng aking gagawin, hihingi ko ang patnubay at pagpapala ng 

Lumikha tulad ng nakagisnan nating ginagawa ng ating mga ninuno. 

 

 

 

 

 

sanhi o instrumento   dignidad 

 

karangalan at dignidad   masama 

 

limitasyon    kabutihan 
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Isagawa 

 
Gawain 5. Isang Kampanyang Pampamilya, Iyong Isagawa 

Panuto: Sa inyong bahay, magsagawa ng isang kampanyang pampamilya hinggil sa 

pagrespeto sa dignidad ng tao. Bumuo ng tatlong slogan o mga kasabihan na 

nagpapaalala sa lahat kung gaano kahalaga ang pagrespeto. Ipaskil ito sa mga parte 

na bahay na makikita ng mga kapamilya. Lakipan ng mga larawan bilang patunay 

sa isinagawang kampanyang pampamilya. Gawin ito na may kasamang pag-iingat. 

 

Gawin gabay ang nasa ibaba: 

Obligasyon Mga Gawain 

Goal 

 (Layunin) 

Magsagawa ng kampanyang pampamilya hinggil sa 

pagrespeto sa dignidad ng tao. Bumuo ng mga slogan o 

kasabihan na nagpapaalala sa lahat kung gaano kahalaga 

ang pagrespeto. Ipaskil ito sa mga parte ng bahay na 

makikita ng mga kapamilya. 

Role 

(Mga Gampanin) 

Ikaw ay naatasan na magsagawa ng kampanyang 

pampamilya hinggil sa pagrespeto sa dignidad ng tao sa 

pamamagitan ng pagpaskil ng mga naiprintang slogan o 

kasabihan. 

Audience 

(Mga Taong kalahok) 

Mga miyembro ng pamilya 

Situation 

(Sitwasyon) 

Isang Linggong kampanyang pampamilya bilang 

pangwakas na gawain sa paksang “Dignidad” 

Performance 

Challege 

(Hamon) 

Hinihikayat kayo na bubuo ng mga kasabihan o slogan na 

kaaya-aya, malikhain, malinis at punong-puno ng mga 

aral hinggil sa pagrespeto sa dignidad. 

Standards 

(kriterya)  

Kriterya para sa nabuong slogan o kasabihan: 

Nilalaman-                   10 puntos 

Pagkamalikhain -         10 puntos 

Dokumentasyon-          10 puntos 

                                     30 puntos 
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Panuto: Sa bilang na 1-5, basahin at suriing mabuti ang mga sumusunod na 

pahayag. Piliin at isulat ang titik ng inyong sagot sa inyong papel. 

 

1. Ang mga sumusunod ay mga pananagutan ng tao batay sa kanyang 

dignidad maliban sa: 

a. Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. 

b. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. 

c. Maging pantay sa pakikitungo sa lahat ng tao sa lahat ng 

pagkakataon 

d. Pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang 

pakikitungo sa iyo. 

 

2. Paano maipakikita ang pagkilala at pagpapahalaga sa dignidad ng isang 

tao? 

a. Pahalagahan ang tao bilang tao hangga’t siya ay nabubuhay. 

b. Ibigay ang bahagi ng sarili sa kapwa kahit hindi pa ito kakilala. 

c. Maging tapat sa lahat ng ginagawa para sa kapwa at sa pakikitungo 

sa mga ito. 

d. Maglaan ng panahon upang iparamdam sa malapit na kapwa  ang 

pagmamahal at pagpapahalaga 

 

3. Sino ang hindi tunay na nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng kanyang 

kapwa? 

a. Isang negosyante na nagbibigay ng malaking halaga bilang puhunan 

ng isang empleyado na tumatanda na 

b. Isang pilantropong lagging nakahandang magbigay ng tulong sa 

kapwa na nangangailangan ng kanyang tulong 

c. Isang politikong labis ang katapatan sa kanyang panunungkulan sa 

pamahalaan. 

d. Isang taong may pagdama at pag-unawa sa damdamin ng kapwa. 

 

4. Ang mga pahayag ay mga obligasyon ng bawat tao upang mapangalagaan 

ang dignidad maliban sa isa? 

a. Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. 

b. Gamitin ang kapwa para sa kapakinabangan ng sarili. 

c. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. 

d. Pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais gawin nilang 

pakikitungo sa iyo. 

 

 

 

 

Tayahin 
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5. Ang mga sumusunod ay may hakbangin tungo sa panghabambuhay na 

proseso ng pagpapatibay ng katatagang moral tungo sa ultimong kabutihan 

maliban sa isa? 

a. Pagtanggap sa anumang puna ng ibang tao. 

b. Pagtanggap sa sariling limitasyon. 

c. Pagtawag sa isang moral na tagapayo. 

d. Pagsasabuhay ng panghabambuhayna paninindigan sa kabutihan.  

Panuto: Basahin at suriing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Isulat ang “K” kapag 

totoo ang diwa ng pangungusap, isulat naman ang “O” kapag ang diwa nito ay hindi 

totoo. Isulat ang sagot sa inyong papel. 

1. Ang pinakamahalagang layunin ng lipunan ay ang pagpapanatili, 

pagpapaunlad at paglinang ng tao. 

2. Punahin ang dumi ng ating kapwa bago punasan ang ating sariling dungis. 

3. Ang pagiging tagapag-alaga ng dignidad ng tao ay dapat maging 

permanenteng bahagi ng ating pakikipagkapwa-tao. 

4. Kailangan ang tibay ng loob at tatag ng kalooban sa kabutihan. 

5. Ang pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay hindi panghabambuhay na proseso. 

6. Dahil sa dignidad, naiiba at natatanging nilikha ng Diyos. 

7. Ang kapwa ay dapat gamitin para sa sariling kapakinabangan. 

8. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. 

9. Lahat ng tao anuman ang katayuan ay nararapat na igalang. 

10. Ang tao ang pinakabubukod tangi sa lahat ng nilikha ng Diyos. 
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 Karagdagang Gawain 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kumusta ka na?  

Panuto: Para mas lumalim pa ang inyong pag-unawa sa kahalagahan ng dignidad 

bilang batayan ng pagkabukod-tangi ng tao, bubuo ka ng isang tula. Gawing gabay 

ang mga panuto na nasa kahon. 

Kriterya: 

Kaugnayan sa paksa      10 

Kalinawan ng damdaming nais ipahiwatig   10 

Panghikayat sa mambabasa sa kabuuan   10 

          30 pts   

       

       ________________________________________ 

             Linya 1 Pamagat– isang salita 

 

 

 __________________________________________________________________ 

Linya 2– Dalawang salita na naglalarawan sa pamagat o dalawang halimbawa ng 

pamagat 

  

 

 __________________________________________________________________ 

Linya 3-  Tatlong pandiwa na nagsasaad kung ano ano ang ginagawa ng pamagat 

  

 

 __________________________________________________________________ 

Linya 4– Apat na salita na naglalarawan sa damdamin mo tungkol sa pamagat 

  

 

 __________________________________________________________________ 

Linya 5– Isang salita na kasingkahulugan ng pamagat 
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Susi sa Pagwawasto 

   

  

Subukin 

1. K 

2. O 

3. K 

4. K 

5. K 

6. K 

7. O 

8. K 

9. K 

10. O 

11. d 

12. c 

13. a 

14. b  

15. a 

 

Tayahin 

1. d 

2. c 

3. a 

4. b 

5. a 

6. K 

7. O 

8. K 

9. K 

10. O 

11.K 

12.O 

13. K 

14. K 

15. K 
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