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Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino sa Piling Larang (Isports) - Baitang 

12 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa  araling Replektibong 

Sanaysay ukol sa Karanasang Pang-isports  

Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador 

mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong 

tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda 

ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, panlipunan 

at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. 

Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay at 

malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. 

Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga 

kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga 

pangangailangan at kalagayan. 

Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang kahong 

ito sa pinakakatawan ng modyul: 
 

 
Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-aaral 

kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala ang 

pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling 

pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit  pang hikayatin at gabayan ang 

mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul. 
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Para sa mag-aaral: 

Malugod na pagtanggap Filipino sa Piling Larang (Isports) - Baitang 12 ng Alternative 

Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Replektibong Sanaysay ukol sa Karanasang 

Pang-isports 

Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa 

pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at 

magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na ikaw, 

bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na 

kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay nakasalalay sa 

iyong sarili o sa iyong mga kamay. 

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong 

matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din 

nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. 

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. 

 
Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga 

dapat mong matutuhan sa modyul. 

 

Sa pagsusulit na ito, makikita  natin  kung ano 

na ang kaalaman mo sa aralin ng modyul. 

Kung nakuha mo ang lahat ng tamang sagot 

(100%), maaari mong laktawan ang bahaging 

ito ng modyul. 

Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang 

matulungan kang maiugnay ang 

kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. 

 
Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay 

ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad 

ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas na 

suliranin, gawain o isang sitwasyon. 

 
Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling 

pagtalakay sa aralin. Layunin nitong 

matulungan kang maunawaan ang bagong 

konsepto at mga kasanayan. 

 
Binubuo ito ng mga gawaing para sa 

malayang pagsasanay upang mapagtibay ang 

iyong pang-unawa at mga kasanayan sa 

paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot mo 

sa pagsasanay gamit ang susi sa pagwawasto 

sa huling bahagi ng modyul. 

 
Alamin 

 

 
Subukin 

 

 
Balikan 

 

 
Tuklasin 

 

 
Suriin 

 

 
Pagyamanin 
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Naglalaman ito ng mga katanungan o 

pupunan ang patlang ng pangungusap o 

talata upang maproseso kung anong 

natutuhan mo mula sa aralin. 

Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong 

sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o 

kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad 

ng buhay. 

Ito ay gawain na naglalayong matasa o 

masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit 

ng natutuhang kompetensi. 

Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong 

panibagong gawain upang pagyamanin ang 

iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang 

aralin. 

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat 

ng mga gawain sa modyul. 
 

Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: 
 
 

Sanggunian 
Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa 

paglikha o paglinang ng modyul na ito. 

 
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang 

marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel 

sa pagsagot sa mga pagsasanay. 

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing 

napapaloob sa modyul. 

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at 

sa pagwawasto ng mga kasagutan. 

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang 

sagutin lahat ng pagsasanay. 

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag 

mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin 

humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid  o sino man 

sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong 

isipang hindi ka nag-iisa. 

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugang 

pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga 

kompetensi. Kaya mo ito! 

 
Isaisip 

 

 
Isagawa 

 

 
Tayahin 

 

 

Karagdagang 
Gawain 

 

 
Susi sa Pagwawasto 
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Alamin 

 

 

Tatalakayin sa aralin na ito ang sumusunod: 

1) Kahulugan ng replektibong sanaysay ukol sa karanasang 

pang-isports 

2) Halimbawa ng replektibong sanaysay ukol sa isports 

 

Sa araling ito, matutuhan mo ang ilang mahahalagang bagay 

na makatutulong sa iyong pag-aaral. Inaasahang malilinang mo 

ang mga kasanayang ito: 

• Naipaliliwanag ang kahalagahan, kalikasan, at proseso ng 

piniling anyo ng sulating pang-isports (CS_FI11/12PS-0j- l-

94)  

• Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto at angkop 

na paggamit ng wika (CS_FI11/12WG-0m-o-96) 

• Naisasaalang-alang ang etika sa binubuong sulating pang-

isports (CS_FI11/12PU-0m-o-101) 

 

 

 

 
Subukin 

 
Panuto: Piliin ang letra ng pinakatamang sagot.  

1. Ang terminong “Repleksyon” ay nangangahulugang ________________. 

A. pagbabalik-tanaw 

B. isang uri ng panitikan 

C. naglalarawan 

D. pangangatwiran 

 

2. Ang Replektibong Sanaysay ay _______________. 

A. pagbabalik-tanaw 

B. isang uri ng panitikan 

C. naglalarawan 

D. pangangatwiran  
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3. Binubuo ng isang pangkaraniwang pisikal na gawain o kasanayan na 

nagbuhat sa ilalim ng napagkasunduan na mga patakarang hayag. 

A. Sanaysay 

B. Replektibo 

C. Sports 

D. Kuwento 

 

4. Nais iparating ng replektibong sanaysay ang pansariling karanasan at 

natuklasan sa pananaliksik. 

A. Layunin 

B. Konsiderasyon 

C. Kahulugan 

D. Halimbawa 

 

5. Isaisip ang pagkalap ng mga datos at mga bagay na kailangang gamitin. 

A. Layunin 

B. Konsiderasyon 

C. Kahulugan 

D. Halimbawa 
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Aralin 

2 
Replektibong Sanaysay ukol 
sa Karanasang Pang-isports 

 

 

 

 
Balikan 

 
 

Ibigay ang pinagkaiba ng Lathalain at Sports Analysis 
 

Pokus Lathalain Sports Analysis 

Paksa 
 

 

  

Paraan ng 
Pagsulat 

 
 

 
 

 

Katangian ng 
Mambabasa 

 

  

Gamit ng wika 
 

 

  

Layunin ng 
Pagsulat 
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Tuklasin 

 

 

Replektibong Sanaysay ukol sa Karanasang Pang-isports 

 

Ang replektibong sanaysay ay pumapaksa sa mga pangkaraniwang isyu, 

pangyayari, o karanasan na hindi na nangangailangan pa ng mahabang pag-aaral. 

May kalayaan ang pagtalakay sa mga puntong nilalaman nito na karaniwan ay mula 

sa karanasan ng manunulat o pangyayaring kaniyang nasaksihan (Baello, Garcia, 

Valmonte 1997). Kaiba sa pagsulat ng talambuhay na tumatalakay sa buhay ng 

isang tao, ang pagsulat ng replektibong sanaysay ay naglalayong bigyang-katwiran, 

ipaliwanag, o suriin ang partikular na salaysay at palutangin ang halaga nito o ang 

maidudulot nito, depende sa layon ng manunulat, sa buhay ng tao, at sa lipunan 

(Arrogante, Golla, Honor-Ballena 2010). Sa puntong ito, maaari nang sabihin na 

ang tahas na katangian ng karaniwang sanaysay ay tinataglay rin ng replektibong 

uri nito dahil ang pagsasalaysay ng subhetibong paksa ay dumadaan sa masusing 

pagsusuri upang makita ang kahulugan at kahalagahan sa obhetibong 

pamamaraan. 

 

Ang replektibong sanaysay ay isang anyo ng sulating pasalaysay na hindi 

Iamang nakatuon sa husay ng paggamit ng estilo sa pagsulat bagkus ay sa 

pagsusuri ng salaysay na inilatag ng manunulat para sa mambabasa. Maaaring 

sabihing isa itong akademikong paraan ng pagbuo ng bagong kaalaman patungkol 

sa pagkatao, lipunan, at mga isyu o paksa sa pagitan. Ito ay sa kadahilanang 

inaasahan na ang mambabasa ay nagsusuri din at humuhusga sa halaga, bigat, at 

katotohanan ng paksang inilalatag ng manunulat sa piyesa. 

 

Taliwas sa sinasabi ng karamihan, hindi madali ang pagsulat ng replektibong 

sanaysay o ang mismong replektibong pagsulat. Bilang manunulat at indibidwal, 

may mga pagkakataong nais mo na lamang itago sa iyong kalooban ang ilang mga 

personal na salaysay at hindi na paabutin ang mga ito sa iyong panulat (University 

of Reading). Sa mga ganitong pagkakataon, kinakailangan ang tibay ng kalooban, 

maging matalino sa pagpili ng mga salita, at piliing maging obhetibo sa 

pagsasalaysay. Sa kabila ng lahat, ang mga manunulat naman ay narito upang 

tumulong sa pagpapahusay at pagpapabuti ng sangkatauhan. 
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Mga Bahagi ng Replektibong Sanaysay 

 

1. Panimula 

 

Ang panimula ay sinisimulan sa pagpapakilala o pagpapaliwanag ng paksa 

o gawain. Maaaring ipahayag nang tuwiran o di tuwiran ang pangunahing paksa. 

Ang mahalaga ay mabigyang-panimula ang mahalagang bahagi ng buhay na 

pupukaw sa interes ng mambabasa. 

 

2. Katawan 

 

Katulad ng maikling kuwento, sa bahaging ito ay binibigyang-halaga 

angmaigting na damdamin sa pangyayari. Ang katawan ng replektibong sanaysay 

ay naglalaman ng malaking bahagi ng salaysay, obserbasyon, realisasyon, at 

natutuhan. Ipinaliliwanag din dito kung anong mga bagay ang nais ng mga 

manunulat na baguhin sa karanasan, kapaligiran, o sistema. 

 

3. Kongklusyon 

 

Sa pagtatapos ng isang replektibong sanaysay, dapat mag-iwan ng isang 

kakintalan sa mambabasa. Dito na mailalabas ng manunulat ang punto at 

kahalagahan ng isinasalaysay niyang pangyayari o isyu at mga pananaw niya rito. 

Dito na rin niya masasabi kung ano ang ambag ng kaniyang naisulat sa 

pagpapabuti ng katauhan at kaalaman para sa lahat.
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Suriin 

 

Basahin ang tekstong nasa ibaba at sagutin ang mga tanong. 

 

 
“Feature: Sa sports nadedebelop ang karakter ng kabataan – 

Cong. Monsour Del Rosario” ni Imelda C. Rivero 

 
       BANTAY, Ilocos Sur, April 24 (PIA) -- Ang sports education kung minsan 

nalilimutan pero ito ay importante dahil dito nadedebelop ang karakter ng 

kabataan, ani Manuel Monsour del Rosario, ang representante ng unang 
distrito ng Lungsod ng Makati, sa mga atleta sa pangwakas na seremoniya ng 

Palarong Pambansa 2018 sa Pres. Elpidio Quirino stadium sa bayang ito noong 
Abril 21. 

 
       Sinabi niya ito dahil naniniwala siya na may tatlong klase ng edukasyon: 

una ang edukasyon sa pamilya na nakukuha sa mga magulang, sa bahay, sa 
mga kapatid dahil dito nag-uumpisa ang edukasyon ng isang tao; pangalawa 

ay edukasyon sa paaralan mula grade school, high school at kolehiyo upang 

magkaroon ng kaalaman tungkol sa maraming bagay sa buhay. At ang ikatlo 
ay edukasyon sa isports. 

 
       Sa isports natututunan ng mga bata na hindi araw-araw na 

nakikipagkompetisyon ay parating mananalo. Dito mararanasan ang 
pagkatalo, ang pagkapanalo. Dito matutunan kung paano huhugutin ang sarili 

para makabangon sa pagkatalo. Dito natututunan kung paano magiging 

kampeon, sabi ni del Rosario, na nagging isa ring atleta sa athletics, pero hindi 
nananalo sa mga kompetisyong sinalihan. 

 
      Ang isports ay parang buhay,” ani del Rosario,” na kung saan natatalo at 

nananalo tayo.” Iginiit niya na sa isport natutunan ng isang atleta ang tungkol 
sa kaniyang sarili, manalo man ito o matalo. 

 

    Parte si del Rosario ng Philippine National Taekwondo Team noong 1982 
hanggang 1989 at naging kapitan ng grupo sa huling apat na taon. Bago ito 

nakuha niya ang Korean 8th Dan taekwondo black belt noong kabataan niya 
na naging estudyante siya ni Hong Sung-Chon. 

 
       Nakamit niya ang unang puwesto sa Pilipinas sa lightweight division 

noong nasa national team siya. At nagkampeon ng ikawalong beses sa  National 
Lightweight Championship. 
 

       Ibinahagi niya ang palagi niyang sinasabi sa mga atleta ng taekwondo na 
sumasabak sa internasyonal na competition, noong siya ay coach ng national 

team. “Pag nakaapak ka na sa ring, gawin mong apoy ang iyong takot. At kung 
makipaglaban ka, makipaglaban ka ng may paghahangad.” 

 

 



11  

 

       Ito daw ang kaniyang sinasabi dahil naniniwala siya na may tatlong 
importanteng bagay para maging isang matagumpay na atleta: paghahangad, 

disiplina, at determinasyon. Hindi lang sa isang atleta importante ang mga ito 
kundi para sa lahat, sa buhay.  

 
      Iginiit din ni del Rosario ang pagpapasalamat sa Diyos ng mga atleta dahil 

nakatikim sila ng ganitong palaro. Pati na rin ang mga nananalo na dapat 

maging mapagpakumbaba at magpatuloy sa pagprogreso ng laro. Ang 
pagsusumikap na lalo pang pag-ibayuhin ang pagsasanay ang magbibigay ng 

pagkakataon upang ang isang atleta ay makasali sa national team na naglalaro 
para sa bansa sa mga internasyonal na kompetisyon tulad ng Asian Games, 
world games o sa Olympics na pinakamataas na lebel ng isang atleta.  
 

      Ang pakikilahok ng isang atleta sa internasyonal na mga kompetisyon ay 

magiging panghabangbuhay na bahagi ng kaniyang mga magagandang alaala, 
sabi pa ni del Rosario. At ang karanasan dito ay magagamit sa buhay. 

 
       Mula 1982 hanggang 1989 nakipaglaban si del Rosario sa 1988 Seoul 
Olympics, Southeast Asian Games, Asian Games, World Games, World 
Taekwondo Champioships, at Asian Taekwondo Championships. Nanalo siya 

ng ginto sa ika-14 at ika-15 Southeast Asian Games, bronze sa ika-10 Asian 

Games, at nakarating sa quarter final sa 1988 Seoul Olympic Games. 
 
        Muli pinayuhan niya ang mga atleta ng palaro: “Ang mga natatalo ay 
dapat magsumikap na makilaban muli. At ang mga nananalo ay dapat maging 

palakaibigan sa mga tinalo dahil sa susunod na laban sila ang maaaring 

manalo. Dito naipapakita na ang isports ay tungkol sa pagkakaisa, 
pagkakapatid, kapayapaan, pagkakaibigan.” 

 
       Ipinarating din ni del Rosario ang kaniyang tuwa sa palaro sa probinsiya, 

at kay Gobernador Ryan Luis V Singson ng Ilocos Sur dahil binibigyan niya 
ang kabataan sa probinsiya ng mga aktibidades na puwede nilang gawin. Ang 

mga magagandang komento tungkol sa palaro sa probinsiya at dahil dito 
nasabi niyang mahihirapan ang mga susunod na host ng palaro upang 

magawang kasinghusay ang palaro sa Ilocos Sur. 

 
       Sa pagtatapos niya, kinausap niya ang mga taga-Western Visayas dahil 

taga- Bacolod siya. Masaya siyang nasa pangunahing tatlong posisyon ang 
rehiyon na may 46 na ginto, 45 silver at 55 bronze sa palarong ito. 

 
       Sa palarong ito nangunguna pa rin ang National Capital Region na may 

100 gold, 70 silver at 50 bronze; pangalawa ang Calabarzon na may 55 gold, 

70 silver at 73 bronze. (ajc/ICR/PIA1 Ilocos Sur) 
 
Kinuha mula sa: Rivero, Imelda C. (24 April 2018). “Feature: Sa sports 
nadedevelop ang karakter ng kabataan - Cong Monsour Del Rosario” 

Philippine Information Agency.https://pia.gov.ph/news/articles/1007071 
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Mga Tanong: 
 

1. Ano-ano ang tatlong klase ng edukasyon na pinaniniwalaan ni Manuel 
Monsour del Rosario? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 

      2. Bakit mahalagang maranasan ng mga bata o manlalaro ang manalo at 
matalo? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

      3. Paano nagkakatulad ang isports at ang buhay ng tao? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 
Pagyamanin 

 

Balikan ang mga naging karanasan mo sa isports na iyong 

kinahihiligan, ang kaisipan at damdaming nanaig sa iyo sa mga 
karanasang iyon. Pagkatapos, sumulat ka ng replektibong sanaysay 

kaugnay ng mga karanasang ito. Bigyang-pansin ang Pamantayan sa 
Pagmamarka na gagamitin ng iyong guro upang markahan ang iyong 

magiging sulatin. 
 
 

Pamantayan sa Pagmamarka 

 5 3 1 

Paksa Malnaw na 
naipaliwanag ang 

paksa 

May banggit ng paksa 
ngunit hindi 

nabigyang-diin 

Hindi malinaw ang 
paksa 

Pagsasalaysay Mahusay at malinaw 

na naipahatid gamit 

ang pagsasalaysay 
 

Maligoy at hindi 

malinaw ang punto ng 

pagsasalaysay 

May kalabuan ang 

paraan ng 

pagsasalaysay 

Batayan Nagbibigay ng mga 

suportang detalye na 

batay sa matamang 

pagsusuri sa isyu 

Nagbibigay ng suporta 

sa argumento ngunit 

hindi ganoon kalinaw 

ang ugnnayan 

Walang batayan 

ang opinyon 

Wika Naipaliliwanag nang 
mahusay ang punto 

dahil sa mahusay na 

paggamit ng wika 

Naipahahatid ang nais 
sabihin gamimt ang 

wastong wika. 

Gumagamit ng 
mga hindi akmang 

salita sa kaisipang 

nais ipahayag 
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Sagutin ang sumusunod na tanong tungkol sa replektibong sanaysay: 
 

1. Ano ang mahalagang layuning nililinang sa pagsulat ng replektibong 

sanaysay? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

2. Bakit kailangang gumamit ng deskriptibong wika sa pagsulat ng 

replektibong sanaysay? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

3. Ano-ano ang mahahalagang bagay na dapat mong tandaan sa 

pagsulat ng repleksiyon? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
4. Bakit mahalagang matutuhan ang ganitong uri ng sulatin? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

5. Ano ang mahahalagang sangkap na dapat taglayin sa pagsulat ng 

replektibong sanaysay? Bakit? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 
Isaisip 



14  

 

 
Isagawa 

 

Bilang pagkikilala sa mga Pilipinong atletang nakasungkit ng medalya sa 

nakaraang Tokyo Olympics 2020, pumili ng isa sa kanila at saliksikin ang mga 
karanasan at pinagdaanan bago niya nakamit ang tagumpay.  Sumulat ng 

replektibong sanaysay tungkol sa kanyang karanasang pang-isports. Maaari mo 
itong isulat sa panibagong papel. Bibigyan ito ng marka batay sa mga 

pamantayang ginamit din sa “Pagyamanin”. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Panuto: Isulat sa patlang ang letrang T kung tama at letrang M kung mali ang 
sumusunod na pahayag. 

 
_________1. Hind naglalahad ng interpretasyon ang replektibong sanaysay. 

_________2. Nais iparating ng replektibong sanaysay ang pansariling karanasan at 

natuklasan sa pananaliksik. 

_________3. Ikonsidera ang pagkalap ng mga datos at mga bagay na kailanganggamitin 

sa pagsulat ng sanaysay. 

_________4. Ang terminong repleksyon ay nangangahulugan ng pagbabalik-tanaw. 

_________5. Higit na binibigyan ng pansin ang pagpapaganda ng panimulang bahagi ng 

sanaysay. 

_________6. Ang palakasan o isports ay binubuo ng isang pangkaraniwang pisikal na 

gawain o kasanayan na nagbuhat sa ilalim ng napagkasunduan na mga 

patakarang hayag. 

_________7. Tumatalakay ng iba’t ibang aspekto ng karanasan ang sanaysay. 

_________8. Naglalayon din itong maipabatid ang mga nakalap na mga impormasyon at 

mailahad ang mga pilosopiya at karanasan  

_________9. Ang kongklusyon ay dapat magkaroon ng repleksyon sa lahat ng tinalakay. 

________10. Ang malinaw at direktang punto de vista ay mabisa upang makuha agad ng 

mambabasa. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Tayahin 
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Tiyak na ikaw mismo ay may mga karanasan din bilang isang atleta sa iyong piniling 
isport.  Sa panibagong papel, sumulat ng isang replektibong sanaysay tungkol sa iyong 
karanasang pang-isports. 

 

 
Karagdagang Gawain 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



 

 

 
Susi sa Pagwawasto 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Sanggunian 
 
Aguilar, Jennifer L. and Jomar I. Canega. Komunikasyon at 

Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. 
 

Jocson, Magdalena O. Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at 

Kulturang Pilipino. Nuncio, Rhoderick V. and Elizabeth Morales 
Nuncio.  

 
Sidhaya 11: Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang 

Pilipino. 
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