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Filipino 
Ikalawang Markahan  

Modyul 3  
Pagbibigay ng Paksa/Layunin 

sa Napakinggang 

Kuwento/Usapan/, at sa 
Napanood na Dokumentaryo 



 

ii 

 

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 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teka, pagkatapos ng paglalakbay 

na ito inaasahang matatamo mo 

ang sumusunod na kasanayan: 

a.  Naibibigay ang paksa/layunin 

ng napakinggang 

kuwento/usapan/talata, at   

pinanood na dokumentaryo/ 

pelikula. 

        

b. Nakapagbibigay ng angkop na 

pamagat sa isang talata at 

tekstong napakinggan. 

c.  Nailalarawan ang tagpuan at 

tauhan ng napanood na pelikula 

at nabasang teksto. 

 

 

 

 

Paalala na bawat bahagi ng modyul na ito ay nagtataglay ng mga gawain 

at pagsubok ayon sa iyong kakayahan. Huwag kang mag-alala dahil narito naman 

ako na nakahandang gumabay. Sundin mo lang ang aking mga panuto at gawaing 

ipagagawa.  Handa ka na ba? 

 

Kumusta kaibigan! Narito na naman ako upang sasamahan ka 

habang naglalayag sa panibagong mundo ng kaalaman na tiyak kong 

kaaaliwan mo. 

Simulan natin sa iyo! 

Sige nga ikuwento mo sa iyong kaibigan ang detalye ng 

pinakahuling usapan na narinig mo mula sa iyong mga magulang at 

kapatid,  

Kumusta ang kuwentuhan? 
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Subukin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isa sa mga Pilipinong nakipaglaban para sa 

kalayaan ng Pilipinas ay si Apolinario Mabini. Siya 

ay ipinanganak noong July 23, 1864 sa Tanauan, 

Batangas. Mula siya sa isang mahirap na pamilya.  

Bagaman salat sa buhay, hindi ito naging hadlang 

para makapagtapos siya ng pag-aaral. Likas na 

matalino at masipag si Mabini kaya ito ang naging 

puhunan niya para makapagtapos ng pag-aaral. 

Naging iskolar siya sa Kolehiyo de San Juan de 

Letran kaya nakapag-aral siya nang libre sa 

kursong Batsilyer ng Sining.  Nagturo siya ng Latin 

sa ilang pribadong paaralan sa Maynila para 

matustusan ang kaniyang mga pangangailangan 

sa pagkain, tirahan at iba pang gastusin. Nang 

makatapos ng kolehiyo, ipinagpatuloy niya ang 

pag-aaral ng abogasya sa Unibersidad ng Santo 

Tomas. Dahil sa laki ng gastusin sa pag-aaral, 

namasukan siyang istenograper sa Court of First 

Instance at klerk sa Intendencia General. 

Melinda Lourdes C. Amoyo  
Sabang Central Elem. School, 

Borongan City Division, DepEd Region VIII 

 

 

Handa ka na ba? Maaari nang simulan ang mga gawaing. Maghanap ng 

isang miyembro ng pamilya na magbabasa ng talata. Makinig at 

unawaing mabuti ang mga detalye. Sagutin ang sumusunod na tanong 

sa ibaba.  
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Mga Tanong: 

1. Sino ang pinag-uusapan sa talata? 

2. Ilarawan ang pangunahing tauhan sa binasa. 

3. Paano nakapagtapos ng pag-aaral si Mabini? 

4. Anong katangian ni Mabini ang iyong hinangaan? Bakit? 

5. Napansin mo bang walang pamagat ang talatang binasa? Kung 

gayon, magbigay ng mungkahing pamagat ng talata.  

6. Sa iyong palagay, ano kaya ang layunin ng awtor sa pagsulat ng 

talatang iyong binasa? Bakit niya ito sinulat? 
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Aralin 

1 

Pagbibigay ng Paksa, Layunin 
o Angkop na Pamagat sa 
Napakinggang Kuwento, 
Usapan o  Talata  at sa 
Napanood na Dokumentaryo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Balikan 

Panuto: Magsaliksik o magbasa tungkol sa mungkahing pamantayan sa 

screentime para sa mga batang tulad mo. Gamitin ng angkop na sanggunian 

na natutuhan mo sa nakaraang aralin sa pagsasaliksik. Itala ang 

mahahalagang nakalap na impormasyon sa iyong sagutang papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Mungkahing 
Pamantayan 

sa Screentime 

 para sa mga Bata 

 

 

Mahusay ang ginawa mong pagsunod sa ating 

gawain kaibigan. Sa dinami rami ng iyong 

napakikinggang impormasyon sa araw-araw ay 

napakahalaga na marunong kang tumukoy ng 

paksa ng mga impormasyong ito. Nang sa ganoon 

ay malaman mo kung aling impormasyon ang 

tama sa mali.  
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. 

 

 

Tuklasin 
 

   

Ipabasa sa kapatid o kahit na sinong kasama sa bahay ang sumusunod 

na usapan. Makinig at unawain ito nang mabuti.  Sagutin ang mga tanong sa 

ibaba sa iyong sagutang papel. 

Kaibigan, paano mo ba pahahalagahan 

ang ating kalikasan?  Kapag may nakita 

kang tao na hindi tama ang ginagawa, 

ano ang gagawin mo? 
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Mga tanong: 

 

1. Ano ang paksa ng binasang usapan? 
2. Sino ang dalawang nag-uusap? Ilarawan ang mga tauhan batay sa 

kanilang kilos at pahayag. 
3. Bakit hindi tamang magsunog ng mga basura lalong lalo na ang 

mga plastik? 
4. Sang-ayon ka ba kay David? Kung gayon, ano ang iyong mungkahi 

para mapangalagaan ang ating kapaligiran at kalikasan? 

5. Ano ang layunin ng awtor sa pagsulat ng usapan na iyong binasa? 
 

 

 Araw ng Sabado habang papalabas ng gate ng bahay si David nang 

makita niya ang kaniyang kapitbahay na si Jhaziel. 

 

DAVID     :  Naku Jhaziel! Delikado sa kalusugan pati na rin sa ating 

kalikasan ang pagsusunog ng basura lalo na ang mga plastik 

na iyan. Huwag na huwag mong gagawin iyan. 

 

JHAZIEL  : Hayaan mo na David wala namang ibang nakakakita. 

 

DAVID       :  Kahit na Jhaziel ang pagsusunog ng mga basura ay 

naglalabas ng lason tulad ng carbon monoxide, carbon dioxide 

at iba pa na maaring magresulta sa sakit sa baga kung ito’y 

malalanghap. 

 

JHAZIEL  :  Ganun ba? 

 

DAVID     :  Oo,  hindi lamang iyon.  Ito rin ay nakasisira sa ating Ozone 

Layer. Ang Ozone Layer ang nagpoprotekta sa atin sa 

matinding init ng araw. 

 

JHAZIEL  : Ganun ba, simula ngayon hindi na ako magsusunog ng mga 

plastik at iba pang basura. Sa halip ay paghihiwa-hiwalayin 

ko ang nabubulok, di-nabubulok, at mga basurang puwede 

pang magamit muli. 

 DAVID    : Iyan ang nararapat mong gawin.  

Melinda Lourdes C. Amoyo 

Sabang Central Elem. School, Borongan City Division, DepEd Region VIII 
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Suriin 

 

  

   

 

 

 

 

 

ANG PAMAGAT, PAKSA, AT LAYUNIN NG TEKSTO 

 

Ano ang pamagat? 

Ang pamagat ang kumakatawan sa buong nilalaman ng isang akda o teksto. 

Dito umiikot ang kabuoan ng kuwento o anumang akda. 

 

Ano ang paksa? 

Ang paksa ang pangunahing pinag-uusapan o tinatalakay sa mga akdang 

gaya ng kuwento, usapan, diyalogo, balita, at iba pa. Ito ay tumutukoy sa 

pinakamahalagang kaisipang nais iparating ng may-akda sa mambabasa.   

Maibibigay mo ang paksa ng iyong napakinggan, nabasa, at napanood  kung 

naunawaan mo itong mabuti. Sa pamamagitan ng iyong pag-unawa ay 

masusuri mo sa kabuoan kung ano ang pinakapinag-uusapan sa akdang 

iyong napakinggan, nabasa, o napanood. 

Sabi ko na, madaling unawain ang ating 

aralin lalo na kung babasahin at uunawaing 

mabuti ang bawat talata. 

Alam mo ba na ang pagbibigay ng 

pamagat, paksa at layunin ng napakinggan, 

nabasa, at napanood ay mahalagang 

kasanayan na humahasa sa iyong 

mapanuring pag-iisip. 
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Ano ang layunin? 

Ang layunin ay tumutukoy sa intensiyon o nais ng may-akda  na ipaunawa 

sa mambabasa. Ito ang kaniyang dahilan sa pagsulat ng akdang gaya ng 

kuwento, usapan o dokumentaryo.  

 

PAGBIBIGAY NG PAMAGAT, PAKSA, AT LAYUNIN NG TEKSTO 

Para mahusay na maibigay ang paksa, layunin, at mungkahing pamagat ng 

napakinggan, nabasa, at napanood na akda o tekstong gaya ng kuwento, 

usapan o dokumentaryo, maaaring maging gabay ang sumusunod: 

1. Unawaing mabuti ang akda o tekstong pinakikinggan, binabasa, at 

pinanonood. 

2. Itala ang mahahalagang detalye at mga sumusuportang  

impormasyon mula rito. 

3. Suriin ang mga naitala, maging mapanuri sa bawat naitalang 

mahahalagang detalye.  

4. Isulat ang ibibigay na paksa, layunin, at mungkahing pamagat ng 

binasa. Basahin itong mabuti at pag-aralan kung ito ba ay 

naaangkop na paksa. layunin, at pamagat.  

 

 

Pagyamanin 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Kaunti na lang matatapos na ang 
ating paglalakbay. Tara! tayahin natin ang 

iyong nalaman! Alam kong kaya mo iyan! 
 

Ipabasa sa kapamilya ang kuwento.  
Makinig at unawain ito nang mabuti.  Isulat 

sa ibaba ng bawat katanungan  ang tamang 
sagot nang may wastong baybay at bantas 
kung kinakailangan. 
 



 

9 

 
CO_Q2_Filipino5_Modyul 3 

 
 

 
 

 Si Titser Wilma ay nagtuturo sa unang baitang ng Mababang 

Paaralan ng San Andres. Mayroon siyang tatlumpo’t walong mag-

aaral.  Isang batang lalaki ang palagi niyang napapansing tahimik 

at matamlay.  Siya ay si Joselito. 

 Isang araw kinausap niya ito at tinanong kung bakit siya 

malungkot.  Napag-alaman ni Titser Wilma na ang nanay niya ay 

isang labandera at may sakit na tuberkulosis.  Wala na siyang ama 

at tatlo silang magkakapatid.  Ayon sa bata, hirap sila sa kanilang 

pang-araw-araw na gastusin. 

Awang-awa si Titser Wilma sa bata.  Kaya naman madalas 

binibigyan niya ito ng pagkain.  Pinapayuhan din niya si Joselito 

na tulungan ang nanay sa mga gawaing-bahay, mag-aral nang 

mabuti at huwag humintong mangarap.  Lagi din niyang 

ipinapaalaala sa kaniya na humingi ng tulong sa Diyos at 

magtiwala sa Kaniya.  Ang gawaing ito ni Titser Wilma ay 

nagpatuloy hanggang sa nakatapos si Joselito ng elementarya. 
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Mga tanong: 

1. Sino-sino ang tauhan ng binasang kuwento? 

2. Ilarawan ang mga ito batay sa kanilang mga kilos at pahayag. 

3. Ano ang napag-alaman ni Titser Wilma na problema ni Joselito? 

4. Paano pinalakas ni Titser Wilma ang loob ni Joselito? 

5. Paano nagtagumpay si Joselito? 

6. Ano sa iyong palagay ang layunin ng awtor o may-akda sa pagsulat 

ng kuwentong iyong binasa? 

7. Magbigay ng iyong mungkahing pamagat sa binasang kuwento. 

 Likas na mabait at matulungin si Titser Wilma kaya naman kahit 

saan siya mapunta, napagtatagumpayan niya ang hamon ng isang 

pagiging guro.  Lumipas ang labinlimang taon, siya ay nalipat sa ibang 

paaralan.  Iba’t ibang katangian ng mga bata ang kaniyang nakita na 

nagbigay daan upang maghanap siya ng ibang pamamaraan na 

makatutulong upang lalo pa siyang maging mas mahusay at epektibong 

guro. 

 Isang araw, habang nag-aabang siya ng sasakyan pauwi sa kanila, 

may humintong sasakyan at pilit na pinasasakay siya.  Tumanggi siyang 

sumakay dahil hindi niya kilala ang nagmamaneho nito.  Lumabas ang 

drayber at nagpakilala.  Siya pala si Joselito, ang dati niyang mag-aaral 

sa unang baitang.  Tuwang-tuwa si titser nang makilala niya ito.  Agad 

siyang sumakay sa magarang sasakyan ni Joselito. 

 Dinala siya ni Joselito sa isang mamahaling restaurant.  Marami 

silang napagkuwentuhan.  Nalaman niya na nagsumikap si Joselito sa 

kaniyang pag-aaral.  Para makatapos sa kolehiyo, ito ay pumasok bilang 

utusan sa isang tindahan ng bisekleta. Ang Diyos rin ang naging 

sandigan ni Joselito upang makamit ang pangarap na maging isang 

seaman. 

 Umapaw sa galak ang puso ni Titser Wilma lalo na nang sabihin 

ni Joselito sa kanya ang mga katagang ito: 

 “Maraming salamat, Titser Wilma sa mga tulong, inspirasyon at 

pagtitiwala na ibinigay mo sa akin nang ako ay nasa elementarya pa. 

Maraming salamat po sa mga payo niyo na tumatak sa puso at isipan ko.  

Tunay nga na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagkamit ng 

tagumpay,” pasasalamat niya sa kaniyang titser. 

Kuwento ni Celerina P. Balein, 
Sabang Central Elem. School, Borongan City 
Division, DepEd Region VIII 
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Isaisip 

 

 

 

 

A. Punan ang sumusunod na talahanayan. 
 

Ano ang iyong mga natutuhan? Gaano ito kahalaga? 

  

  

  

 
 

B. Kompletuhin ang sumusunod: 

 

Mahalagang matutuhan ang kasanayan sa pagbibigay ng paksa, 

layunin at mungkahing pamagat sa teksto dahil ____________________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

Kaunting hakbang na lang kaibigan malapit ka 

nang matapos. Dito, gusto kong sukatin ang 

pagkakaunawa mo sa ating aralin.  
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Isagawa 

 

 

 

Manood ng kahit na anong dokumentaryo sa telebisyon o kaya sa 

youtube.  Punan ang grapiko sa ibaba ng tamang sagot batay sa iyong 

napanood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binabati kita sa matagumpay 

mong pagsagot sa mga gawain at di 

magtatagal ay matatamo mo na ang 

bunga ng iyong pagsusumikap. 

 

Isyung Tinalakay 

Pamagat ng Dokumentaryo 

 

Layunin 

 

Paksa 
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Tayahin 

     
 

Basahin at unawain nang mabuti ang seleksiyon.  Isulat ang titik ng 

tamang sagot sa iyong sagutang papel. 

 

 

 
 

Kaibigan malapit ka nang matapos, 

nananabik ka na ba? 

Anong alam mo tungkol kay 

Manuel L Quezon?  Anong mahalagang 

papel ang ginampanan niya sa 

kasaysayan ng Pilipinas? 

 Si Manuel Quezon ay isang masigla at masipag na lider.  
Anumang gawaing ninanais niya ay isinasakatuparan niya agad.  

Ayaw niya na may masayang na panahon dahil naniniwala siya na 
ang oras ay ginto.  Mahalaga ang bawat sandali kaya’t hindi niya 
ito inaaksaya.  Ayon sa kaniya, ang magagawa ngayon ay hindi na 

dapat ipagpabukas pa. 
 

  Naging kawal siya noong panahon ng himagsikan.  Naging 
gobernador din siya, at matapos nito ay naging senador.  Naging 

kinatawan pa siya ng Pilipinas sa Washington, United States of 
America.  Si Quezon ay mahusay sa batas dahil siya ay isang 
abogado.  Di nagtagal, siya ay naging pangulo ng Senado ng 

Pilipinas at nahalal na pangulo ng Commonwealth o ng Malasariling 
Pamahalaan noon. 

 
  Sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng Katarungang 

Panlipunan, binigyan niya ng pantay na pagpapahalaga ang 
mahihirap at mayayaman.  Si Quezon din ang nagpasimula sa 

pagkakaroon natin ng pambansang wika.  Kung hindi dahil sa 
kaniya, walang isang wika na magbubuklod sa lahat ng Pilipino.  
Dahil dito, siya ay tinawag na “Ama ng Wikang Pambansa.”  
 

DepEd, The Philippine Informal Reading Inventory Manual 2018, 
Panimulang Pagtatasa, Ikalimang  Baitang, Set D, p.212-214 

       
 

 
 

  

 

  
  



 

14 

 
CO_Q2_Filipino5_Modyul 3 

1.  Sino ang Ama ng Wikang Pambansa?  
 A.  Andres Bonifacio   c.  Diosdado Macapagal  
 B.  Jose Rizal    d.  Manuel Quezon  
 

2. Bakit siya tinawag na Ama ng Wikang Pambansa?  
A.  Tinuruan niyang magsalita ng Filipino ang mga tao. 
B.  Kilala siya sa pagiging magaling magsalita ng Filipino.  
C.  Sinimulan niya ang pagkakaroon ng pambansang wika.  
D.  Hinimok niya ang mga Filipino na isa lamang ang gamiting wika. 

 
3. Alin sa sumusunod ang naging trabaho ni Quezon?  

A.  guro, doktor, abogado 
B.  senador, modelo, kawal 
C.  alkalde, kongresista, pangulo  
D.  abogado, gobernador, senador  

 
4.  Anong uri ng pamahalaan ang pinamunuan ni Manuel Quezon?                  

A.  Pamahalaan ng Biak na Bato. 
B.  Pamahalaang Commonwealth. 
C.  Pamahalaan ng Ikatlong Republika. 
D.  Pamahalaang Rebolusyunaryo. 

 
5. Bakit kaya niya sinabing ang magagawa ngayon ay hindi na dapat 

ipagpabukas pa?  
A.  Madali siyang mainip, kaya dapat tapusin agad ang gawain.  
B.  Pinapahalagahan niya ang oras, kaya hindi ito dapat sayangin.  
C.  Marami siyang ginagawa, kaya kailangang sundin ang iskedyul.  
D.  Lagi siyang nagmamadali, kaya hindi dapat nahuhuli sa gawain. 

 
6. Alin sa sumusunod ang nagpapakita na makamahirap si Quezon?   

A.  Tumira siya sa bahay ng mahihirap.  
B.  Binibigyan niya ng pera ang mahihirap.  
C.  Pinatupad niya ang Katarungang Panlipunan.  
D.  Iba ang tingin niya sa mahihirap at mayayaman. 

 
7. Sa pangungusap na “Naging kawal siya noong panahon ng himagsikan,” ano 

ang iba pang kahulugan ng salitang kawal?  
A.  bayani  B.  doktor  C.  manunulat  D.  sundalo  

 
8.  Anong uri ng seleksyon ang binasa mo?  

A.  alamat  B.  kuwentong-bayan  C.  pabula  D.  talambuhay 
 
9.  Alin sa sumusunod ang nararapat na pamagat ng teksto? 

A.  Mga Ambag ni Manuel Quezon 
B.  Ama ng Wikang Pambansa 
C.  Manuel Quezon at ang Pamahalaang Komonwelth 
D.  Manuel Quezon at ang bansang Pilipinas 

 
10. Sang-ayon ka ba sa ginawang hakbang ni Quezon na magkaroon tayo ng 

pambansang wika, oo o hindi?  Ipaliwanag ang sagot. 
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Karagdagang Gawain 

 

A. Kung ikaw  may access sa internet, manood sa youtube ng kahit na anong 

dokumentaryo tungkol sa edukasyon.  Itatype mo lang sa search bar ng 

youtube ang Investigative Documentaries tungkol sa edukasyon. Pagkatapos 

manood, sagutan ang mga tanong sa ibaba at isulat ito sa iyong kuwaderno. 

 

1.  Ano ang pamagat ng pinanood na dokumentaryo? 

2.  Ano ang paksa nito? 

3.  Sino ang may-akda ng dokumentaryo? 

4.  Ano ang layunin ng dokumentaryo? 

5.  Anong aral ang mapupulot natin sa pinanood na dokumentaryo? 

 

 

B. Kung wala ka namang access sa internet, manood ng kahit na anong 

dokumentaryo sa telebisyon.  Unawain ito nang mabuti at sagutan ang mga 

katanungan sa ibaba at isulat sa kuwaderno.  

 

 1.  Ano ang pamagat ng pinanood na dokumentaryo? 

 2.  Ano ang paksa nito? 

 3.  Sino ang may-akda ng dokumentaryo? 

 4.  Ano ang layunin ng dokumentaryo? 

 5.  Anong aral ang mapupulot natin sa pinanood na dokumentaryo? 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagbati sa iyo kaibigan, natapos mo nang 

matagumpay ang aralin na ito. 

Mahusay! 
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Susi sa Pagwawasto 

 

Para sa bahaging BALIKAN, ISAISIP, ISAGAWA, at KARAGDAGANG GAWAIN inaasahang 

bubuo ang guro ng kanilang rubrik na magiging pamantayan sa pagmamarka sa sariling 

sagot ng mga mag-aaral. 

 

 

 

 

SUBUKIN 

1. Tungkol kay Mabini. 
2. Siya ay mula sa mahirap na pamilya. Likas na matalino at masipag kaya sa 

kaniyang  pagsumikap ay nakapagtapos ng pag-aaral.  

3. Naging iskolar, nagturo siya ng Latin sa ilang pribadong paaralan sa Maynila para 

matustusan ang kaniyang mga pangangailangan sa pagkain, tirahan at iba pang 

gastusin.  

4-6 Sariling sagot ng mag-aaral na dapat iwasto ng guro gamit ihahandang  rubrik. 

 

TUKLASIN 

1. Ang pagsusunog ng basura gaya ng plastik ay masama sa kapaligiran at kalikasan. 
2. Sina David at Jhaziel. 

3. Ito ay nakasisira sa ozone layer.  

4-5 Sariling sagot ng mag-aaral na dapat iwasto ng guro gamit ihahandang  rubrik. 

 
 

PAGYAMANIN 

1.Tungkol kay Joselito at sa kaniyang Titser Wilma. 

2.Si Joselito ay mula sa mahirap na pamilya, mayroong nanay na may sakit. 

Nagsumikap at nagtapos ng pag-aaral. Si Titser Wiser Wilma naman ay 
mabuting guro.  

3.Nalaman niyang maysakit ang nanay ni Joselito, wala ng ama, at mahirap ang 

kalagayan.  

4.Sinabihan niyang magtiwala sa Diyos at magsumikap sa pag-aaral. 

5.Sinunod niya ang payo ni Titser Wilma, nanalig s Diyos at nagsumikap 
6-7.Sariling sagot ng mag-aaral na dapat iwasto ng guro gamit ihahandang  

rubrik. 

 
 

Tayahin 

1. d 2. c 3. D 4. b 

5. b 6. c 7. D 8. d 
9. b 

10. Depende sa ibinigay ng 

bata. 
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