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Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikalimang Baitang 
Alternative Delivery Mode 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: Pagbibigay ng Tulong sa Nangangailangan 
Unang Edisyon, 2020 
 
 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng 
karapatang-sipi sa anumang 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 
makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala 
at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito 
ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.  
 
Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang 
paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.  
 
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon 
Kalihim: Leonor Magtolis Briones 
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio 
 

 
 
Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________  
 
Department of Education – Region No. VIII 
Office Address: Government Center, Candahug, Palo, Leyte 
  
Telefax: 053 - 832 - 2997 

E-mail Address: region8@deped.gov.ph 

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul 
 

Manunulat: Maria Fe P. Alas, Rhoda S. Bordallo 

Editor: Caridad P. Baginon, Farrah R. Delfin, Mico May R. Cayaco, Ma. Shiela C. Adona 

Tagasuri: Caridad C. Baginon, Hermosilla V. Matuguina, Remie D. Puno  

Tagaguhit: Crisanto L. Lopera, Lemuel P. Valle Jr. 

Tagalapat: Gualberto R. Gualberto Jr., Joel F. Amerila, Lemuel P. Valle Jr. 

Tagapamahala:  

Ramir B. Uytico   Mariza S. Magan 

Arnulfo M. Balane   Edgar Y. Tenasas 

Rosemarie M. Guino   Mark Chester Anthony G. Tamayo 

Joy B. Bihag    Gretel Laura M. Cadiong 

Ryan R. Tiu    Ranulfo L. Baay 

Amenia C. Aspa   Juliet L. Lim 
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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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Larawan A 

 
 
Alamin 

 

 

Maraming dumarating na hindi inaasahang pangyayari sa buhay ng isang 

tao na nagdudulot ng suliranin. Maaaring ito ay ang pagkakasakit o pagkawala ng 

miyembro ng pamilya, o kalamidad na hindi kontrolado ng tao. Sa ganitong 

pagkakataon malalaman ang mga taong may tunay na pusong handang tumulong 

na walang hinihinging kapalit. 

Ang pagmamalasakit sa kapuwa at pagkamahabagin ang nag-uudyok sa tao 

upang magkawanggawa at makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ang 

pusong mapagbigay ay pinagpapala ng Diyos.  

 

Sa pagtatapos ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahan na: 

• Nakapagsisimula ng pamumuno para makapagbigay ng kayang tulong 

para sa nangangailangan tulad ng biktima ng kalamidad, at 

pagbibigay ng babala/impormasyon kung may bagyo, baha, sunog, 

lindol, at iba pa. 

 

 Masdan ang mga larawan. Isulat kung anong uri ito ng sakuna/pangyayari 

o kalamidad at itala ang maaari mong gawin upang ipakita ang iyong pagkakawang 

– gawa at pagkamahabagin. Isulat sa iyong kuwaderno ang sagot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subukin 
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Larawan B 

Larawan C 

Larawan D 

Larawan E 
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Larawan G 

Larawan F 

Larawan H 

Larawan I 

Larawan J 



 

 4   
 

 

CO_Q2_EsP5_Modyul 1 

Aralin 

1 

Pagbibigay ng Tulong sa 
Nangangailangan 

 

Panimula: Tunay nga na kaaya-aya ang pagkakaroon ng mahabaging puso na 

handang umalalay at tumulong sa mga taong lubos na nangangailangan ng tulong 

at pagkalinga. Ang pagbibigay ng tulong ay pagpapakita ng importansiya at 

pagpapadama na may karamay sila sa panahon ng suliranin at pagsubok sa 

buhay.  

 

Balikan  

 

Gawain A: Markahan ng tsek (✔) kung ang isinasaad ng pangungusap ay 

nagpapahayag ng tamang gawain at ekis (✖) naman kung hindi. Isulat ang sagot sa 

iyong kuwaderno. 

___________ 1. Pagsauli sa naiwang gamit ng kaklase. 

___________ 2. Pagsauli sa mga bagay na hiniram sa ibang tao. 

___________ 3. Paglilihim sa magulang tungkol sa iyong mga problema. 

___________ 4. Pag-amin sa maling nagawa. 

___________ 5. Pag-angkin sa bagong gamit ng iyong kaibigan. 

 

Gawain B: Basahin ang pahayag na naglalarawan sa sakuna o kalamidad.  Isulat 

sa kuwaderno ang tamang sagot na napili mula sa loob ng kahon. 

 

 

 

 

__________ 1. Malakas na pagyanig ng lupa. 

__________ 2. Labis na pag-apaw o pagtaas ng tubig na natatakpan ang lupa. 

__________ 3. Namumuong sama ng panahon na nagdudulot ng kalamidad 

sa ating bansa. 

          __________ 4. Mabilis na pagkalat ng apoy. 

__________ 5. Mataas na alon sa dagat na dulot ng lindol o pagyanig ng lupa. 

__________ 6. Pagguho ng lupa dulot ng labis na pag-ulan at kawalan ng        

ugat ng puno na kinakapitan ng lupa.  

 bagyo    landslide   baha   

 lindol    tsunami   sunog 

 pagputok ng bulkan 
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Tuklasin 

 

Basahin at unawain ang tula sa ibaba. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang iyong 

sagot sa kuwaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga tanong:   

1. Tungkol saan ang tula?  

___________________________________________________________________________ 

2. Ayon sa tula, ano ang gagawin sa kapuwa sa oras ng kagipitan o kalamidad? 

     ___________________________________________________________________________ 

3. Ano ang magandang katangian na ipinapakita sa tula? 

___________________________________________________________________________ 

4. Dapat bang tularan ang pagiging matulungin? Bakit? 

          ___________________________________________________________________________ 

     5. Ano ang nararamdaman mo sa iyong pagtulong?  

    ___________________________________________________________________________ 

 

Ang Pagtulong 

Sinulat ni: Juliet L. Lim 

 

Munting kamay gamitin ng tama 

Laging ibukas sa mga maralita 

Lubos na kaaya-aya kung tulong ay sadya 

Lalo na sa oras na di kaayaaya. 

 

Sa oras ng kagipitan o kalamidad man  

tulong ay laging ilaan 

Sa iyong munting gawa di ka malilimutan 

Hindi mo namamalayan ikaw ay masaya 

Dahil sa tulong na iyong ginawa. 

 

Mahal ng Diyos ang taong matulungin 

Kaniyang laan tulungan ka rin 

Sa iyong kagipitan iyong mararanasan 

Tulong na di inaasahan ay makakamtan.  
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 Suriin 

Ang pagbibigay ng tulong sa panahon ng kalamidad ay mahalaga upang 

makapagligtas ng buhay. Ang pagbibigay ng babala o impormasyon ay 

makatutulong din sa kaligtasan ng marami. Lahat ng tao ay may pangangailangan. 

Walang tao na nasa kaniya na ang lahat. Ang mahihirap ay hindi 

nangangahulugan na wala na silang maibibigay o maitutulong sa ibang tao at mga 

kaibigan. Wala ring taong sobrang yaman na hindi na mangangailangan ng tulong 

ng iba. 

Ang bawat isa ay nangangailangan ng tulong at may kakayahan ding 

tumulong sa kahit na maliit na paraan. Ang mga kabataang katulad mo ay may 

kakayahan ding tumulong at dumamay sa kapuwa lalo na sa panahon ng 

kalamidad o hindi inaasahang pangyayari. Ilan sa maaari ninyong gawin ay ang 

pamumuno sa paglikom ng donasyon at paghihikayat sa mga kabataan sa inyong 

pamayanan na makiisa sa pagbabalot at pamamahagi ng mga kagamitan na 

makatutugon sa pangangailangan ng mga taong naapektuhan. Bukod dito ay 

marami pang ibang kapaki–pakinabang na gawain na maari ninyong magawa 

upang makapagbigay ng tulong.  

Ang pagtulong sa kapuwa ay hindi lamang limitado sa mga materyal na 

bagay. Maaari rin itong maipakita at maipadama sa pamamagitan ng pagbibigay ng 

babala tungkol sa mga kalamidad at pagkakalat ng mga lehitimong impormasyon 

tungkol dito. Sa pamamaraang ito ay may maiaambag ka para maiwasan ang mga 

di kanais-nais na pangyayaring magiging bunga nito. Hawak kamay na solusyonan 

ang bawat problema para sa kaligtasan at sa ikauunlad ng bawat isa.  

Basahin ang kuwento at tandaan kung paano naibangon ng mga mamamayan ang 

kanilang barangay. Isulat and sagot sa iyong kuwaderno. 

Pagtutulungan sa Pagbangon 

Ni: Juliet Lugas Lim 

 Ang Scandinavian Village ay isang payak na pamayanan na sinasakop ng 

Barangay100 San Roque Tacloban City na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Makikita 

na ang mga naipundar ng mga tao ay sadyang nilamon ng mabangis na hangin at 

ulan. Makalipas ang ilang araw, ang Children’s Mission Philippines na nakabase sa 

Montalban, Rodriguez Rizal ay nagpunta sa Tacloban City at sadyang hinanap ang 

aming lugar upang sila ay makapagbigay ng tulong. Kinausap ng mga pinadalang 

 

Pagyamanin 
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tauhan ang opisyal ng Barangay at pumili ng mga taong makakatulong sa 

pamamalakad ng mga ayudang ibibigay.  

        Ang hangad ng pinuno ng Children’s Mission Philippines na si Ginoong Thord 

Dhal ay magtulungan ang lahat para maitayo ang nasirang mga paaralan ng 

Scandinavian Elementary School at Scandinavian National High School, at ang 

bawat miyembro ng pamayanan  ay bibigyan ng mga materyales upang maipatayo 

muli ang kani-kanilang mga bahay.  

      Tinanggap ng mga tao ang kondisyon ng pinuno. Kaya ang mga “volunteer 

workers”, mga barangay opisyal at iba pang lider ay tulong-tulong sa pagbuo ng 

mga komiteng magsusubaybay sa mga gawaing nakaatang sa bawat isa. 

     Dahil sa pagtutulungan ng bawat miyembro ng barangay ay naibalik sa ayos 

ang dalawang paaralan, at dahil na rin sa nakitang pagkakaisa at pagtutulungan 

ng buong barangay ang Children’s Mission Philippines ay nagbigay din ng 

karagdagang tulong na mga relief goods at nagpatayo ng bagong gusali para sa 

Scandinavian National High School.  

Sa pamamagitan ng pagtutulungan, unti-unting bumangon ang aming 

barangay. Sa tulong na rin ng mga taong may pusong handang tumulong sa oras 

ng kalamidad ay talagang makakabangon ang lahat.  

Kung tayo ay nakatanggap ng tulong upang makabangon, atin namang 

obligasyon ang magbalik ng tulong sa mga nangangailangan sa maliit na paraang 

alam natin para na rin sa kabutihan ng lahat. 

  

Gawain A. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat sa kapirasong papel ang      

sagot. 

1. Sino ang nagbigay tulong sa Scandinavian Village?  

_____________________________________________________________ 

2. Saan matatagpuan ang Scandinavian Village? Ibigay ang kompletong 

lokasyon nito. 

________________________________________________________________________ 

3. Kung ikaw ay magbabalak tumulong sa mga nasalanta ng bagyo, ano     

ang susubukan mong gawin? 

       ________________________________________________________________________ 

4. Ang pagkakawanggawa ba ay dapat lamang gawin sa panahon ng 

sakuna? Ipaliwanag ang iyong sagot. 

     ________________________________________________________________________ 

5. Sa paanong paraan mo maipakikita ang iyong pagtulong sa kapuwa sa 

oras ng sakuna? 

________________________________________________________________________ 
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Gawain B. Basahin ang sumusunod na mga pangungusap. Isulat sa kuwaderno 

ang salitang Tama kung nagpapakita ng wastong ugali o Mali kung hindi. 

____________ 1. Ang pagkakawanggawa ay pana-panahon lamang. 

____________ 2. Kambal ang pagkakawanggawa at pagkamahabagin. 

____________ 3. Unang nararamdaman ang pagkamahabagin, kaya 

nagkakawanggawa ang tao. 

____________ 4. Ang pagbibigay ng benepisyo sa mga nasalanta ng mga sakuna at 

iba pang nangangailangan ay nakatutulong upang umunlad ang 

lipunan. 

____________ 5. Ang tunay na pagkakawanggawa ay mula sa puso. 

 

 

Isaisip 

Bilang isang bata, paano ka makatutulong sa mga nangangailangan? 

Basahin ang talata at isulat ang angkop na parirala sa iyong kuwaderno 

upang mabuo ang diwa ng talata. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. 

 

Pangako sa Pagmamalasakit sa Kapuwa 

Nangangako ako na magiging handa akong tumulong at maglaan ng 

panahon sa mga taong nangangailangan tulad ng (1.) _____________________, 

para (2.) ______________________. Naniniwala ako na magiging ligtas ako 

kung (3.) ______________________. Ipadarama ko rin ang pagdamay sa 

pamamagitan ng (4.) ______________________ o pagpapakalat ng (5.)  

______________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• tamang impormasyon tungkol sa kalamidad 

• palaging mag-iingat sa lahat ng pagkakataon 

• kagipitan 

• sa mga nasalanta 

• pagboboluntaryo  

• pagbibigay ng pagkain at damit 
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Isagawa 

 

 

 

Basahin ang mga sitwasyon sa ibaba. Isulat sa kuwaderno kung paano maipakikita 

ang pagbibigay ng tulong sa iyong kapuwa. 

 

1. Nasunog ang bahay ng isa mong kamag-aral na nakatira sa kabilang 

barangay. Kasama sa tinupok ng apoy ang mga damit ng kaniyang buong 

pamilya. Kabilang dito ang uniporme ng iyong kamag-aral. Dahil dito ay 

hindi siya nakakapasok sa paaralan. Nag-usap-usap kayong magkakamag-

aral at napagkasunduan ninyong tumulong. Ano ang maaari ninyong gawin 

upang madamayan ang inyong kamag-aral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Nagbasa ka ng aklat sa silid-aklatan nang biglang lumindol. Dahil sa 

kawalan ng paghahanda, hindi alam ng maraming mag-aaral ang dapat 

gawin sa ganitong mga pagkakataon. Nagkataon naman na ang aklat na 

iyong binabasa ay tungkol sa sakuna, kaugnay sa mga dapat gawin kapag 

lumilindol at pagkatapos ng lindol. Ito rin ang paksa ng inyong klase sa P.E. 

noong nagdaang linggo. Nakita mong nahihirapan ang mga guro na gabayan 

sa dapat na gawin ang mga batang mag-aaral. Ano ang gagawin mo upang 

makatulong? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Masaya ako at natapos mo ang gawaing ito!  

Ngayon ay handa ka na sa pagtuklas ng karagdagang 

kaalaman. 

 

 

Tayahin 

Panuto: Basahing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat ang P kung 

nagsasaad ng pagdamay sa kapuwa at HP kung hindi pagdamay. 

 

_______1. Nagtago ka nang makita mong uutusan ka ng iyong nanay na tulungan 

ang iyong kapatid sa paglikom ng mga lumang damit mula sa mga 

kapitbahay na ipamimigay sa mga nasalanta ng baha sa kabilang 

barangay. 

_______2. Pinagtawanan mo ang iyong kamag-aral na nadulas sa pasilyo ng 

paaralan. 

_______3. Pinagsabihan mo ang iyong kaibigan na hindi maganda ang 

nakikipagtalo sa kapuwa ninyo mag – aaral.  

_______4. Nakipaglaro ka sa isang batang nakita mong nag-iisang nakaupo sa 

ilalim ng puno. 

_______5. Tumanggi kang tumulong na makipag-away sa kaaway ng pinsan mo. 

_______6. Lumapit ka sa kapatid mo at iniabot sa kaniya ang laruan na nakalagay 

sa itaas ng cabinet.  

_______7. Binasag mo ang pasong ginawa ng isa mong kamag-aral dahil galit ka sa   

kaniya. 

_______8. Tinulungan mong magbungkal ng lupa ang isa mong kamag-aral sa 

paghahalamanan dahil hindi niya alam kung paano ito ginagawa. 

_______9. Nakita mong itinulak ng kamag-aral ninyo ang nakababata mong kapatid 

habang hindi nakatingin ang kanilang guro. Ipinaalam mo sa guro ang 

nakita mo. 

_______10. Sinamahan mong manood ng concert ang iyong kaibigan sa halip na 

tumulong sa pagbibigay ng mga relief goods sa mga biktima ng sunog.  
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Gumuhit o sumipi ng larawang nagpapakita ng pagkakawanggawa na iyo nang 

naisagawa at ipahayag ang iyong naging damdamin sa pagsasagawa nito. Ilagay 

ang kasagutan sa iyong kuwaderno. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Karagdagang Gawain 

Binabati kita at tagumpay mong naisagawa ang mga 

gawain sa modyul na ito. Sana ay patuloy mong 

isabuhay ang mga natutuhan para sa kabutihan ng 

lahat 
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Susi sa Pagwawasto 

Subukin 
(Maaaring magkaiba-iba ang sagot.) 

Larawan A – Bagyo, Pagbibigay ng 

pagkain at damit 

Larawan B – Lindol, Pagtulong sa 

pamamagitan ng pondo para 

maibigay sa mga biktima 

Larawan C – Sunog, Sumaklolo sa 

mga mamamayang nangangailangan 

ng tulong 

Larawan D – Nasagasaan o 

nabundol, Tumulong sa naaksidente 

o nasaktan 

Larawan E – Nalulunod. Sumaklolo o 

humimnngi ng tulong. 

Larwan F – Baha. Pagbigay ng 

pagkain o ipa evacuate. 

Larawan G – Pumutok na Bulkan. 

Magbigay ng damit o pagkain. 

Larawan H – Landslide. Pagbigay ng  

pagkain. 

Larawan I – Walang maayos na 

tirahan. Ipagbigagy alam sa hensiya 

para mabigyan ng tirahan. 

Larawan J – Pulubi. Ipagbigay alam 

sa DSWD   o pagkain. 

Balikan 

A. 

1.✔ 

2.✔ 

3.✖ 

4.✔ 

5.✖ 

 

 B. 

1. lindol 

   2. baha 

   3. bagyo 

   4. sunog 

   5. tsunami 

   6. landslide 

Tuklasin 

1.Pagtulong 
2.Maglaan ng tulong 

3.Matulungin 

4.Maaring magkaiba-iba ang 

sagot. 

5.Maaaring magkaiba-iba 

ang sagot. 

 

Isaisip 

1.pagbibigay ng pagkain at 

damit 

2.sa mga nasalanta 

3.palaging mag-iingat sa 

lahat ng pagkakataon 
4.pagboboluntaryo 

5.tamang impormasyon 

tungkol sa kalamidad. 

 

Pagyamanin 

B.  

1. Mali 

2. Tama 

3. Tama 

4. Tama 

5. Tama 

   

Pagyamanin 

A. 

1.Children’s Mission 

Philippines/ Thord Dhal  

2.Scandinavian Village, 

Barangay 100 San Roque 

Tacloban City  
3.Iipunin ang mga damit at 

gamit na maaaring 

ipamigay sa mga 

nasalanta/ maaring iba 

iba ang sagot  

4.Hindi.  Dapat nating gawin 
ang pagtulong sa lahat ng 

pagkakataon.// maaring 

iba iba ang sagot 

5.Pagtulong sa mga 

biktima// maaring iba iba 
ang sagot 

 

Isagawa 

Maaaring magkaiba-iba ang 

sagot. 

 

 

Tayahin 

1. HP  6. P 

2. HP  7. HP 

3. P  8. P 

4. P  9. P 

5. P  10. HP 

 

Karagdagang 

Gawain 

Maaaring magkaiba-iba ang 

sagot. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: 
 
Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) 
 

Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex 
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 
 

Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 
 

Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph 
 


