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muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito 
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Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand 
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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 anomang 

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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Subukin 

 
 

 

 

 

 

Basahin ang talata at ibigay ang hinihingi sa talahanayan sa ibaba. Isulat 

ang sagot sa iyong sagutang papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alamin 

Si Arnold ay mula sa mahirap na pamilya. Lagi niyang naririnig sa kaniyang 

mga kapitbahay na matutulad siya sa kaniyang mga magulang na hindi 

nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan. Hindi niya pinansin ang mga ito 

sa halip ay nagsumikap siya sa buhay. Tuwing Sabado at Linggo ay nangangahoy 

siya. Ang mga naipong kahoy ay kaniyang pinagbibiling panggatong. Ang perang 

kinikita ay ginagamit niyang panggastos sa kaniyang pag-aaral. Minsan 

dumidiskarte rin siyang tagaigib at tagabuhat sa palengke.  

Siya ay huwarang mag-aaral sa ikaanim na baitang.  Matalino siya sa kaniyang 

pag-aaral. Sa katunayan siya ang laging napipili na kinatawan ng kanilang 

paaralan sa mga panrehiyon at pang-nasyonal na timpalak gaya ng Quiz Bee at 

Math Olympiad. Iniiwasan niya ang lumiban sa klase kahit pa pagod siya sa 

pagtatrabaho. Kahit wala siyang baon ay pumapasok pa rin siya. Lahat ng gawain 

sa paaralan ay mahusay niyang nagagawa. 

Lumipas ang maraming taon, nagbunga ang kaniyang pagsusumikap. Siya ay 

nakapagtapos ng pag-aaral at naging matagumpay na doktor. Siya na ngayon ang 

kinikilalang pinakamahusay na doktor sa kanilang bayan. 

 

 

                                                      

Ngayon naman ay susubukin natin ang iyong 

dating kaalaman. Masasagot mo kaya ang 

mga tanong na inihanda ko? Tingnan natin. 

 

Magandang buhay sa iyo minamahal naming mag–

aaral, muli ako si Kokoy.  

Sa modyul na ito ay ipagpapatuloy natin ang iyong 

masayang paglalakbay patungo sa pagtuklas ng 

karagdagang kaalaman.  

Pagkatapos ng aralin ay inaasahang taglay mo na ang 

kasanayang:  

 nababago ang dating kaalaman batay sa 

natuklasan sa teksto. F6PS-IIh-3.3) 

 

 



 

2 CO_Q2_Filipino 6_ Modyul 4 

 
Ibigay ang hinihingi sa talahanayan. Gamitin ang kasunod na mga 
pamantayan sa pagsagot sa talahanayan. 
 

 

RUBRIK SA PAGMAMARKA SA PAGSAGOT SA TALAHANAYAN 

(Pagbabago ng dating kaalaman batay sa natuklasan sa teksto) 
 

5 – Napakahusay 

4 – Mahusay-husay 

3 – Katamtamang husay 

4 – Hindi gaanong mahusay 

1 – Kailangan pa ng pagsasanay 

 

Pamantayan sa Pagmamarka 5 4 3 2 1 
1.  Malinaw na naisulat ang dating 
kaalaman tungkol sa binasa. 

     

2. Naitala nang may katotohanan ang mga 
bagong kaalamang natuklasan mula sa 
binasa. 

     

3. Naipaliwanag nang mabuti ang mga 
nabago sa dating kaalaman batay sa 
natuklasan sa binasang teksto.  

     

4. Wasto ang pagkakasulat ng 
pangungusap, angkop ang paggamit ng 
mga salita at tama ang pagbabantas. 

     

5.  Naisulat nang sapat ang mga 
hinihinging detalye sa kabuoan ng 
talahanayan 

     

Kabuoang puntos:  
 

 

 

 

 
Ang alam ko na… 

Ang natuklasan kong 
kaalaman tungkol sa 
binasang teksto… 

Ang nabago sa dati  
kong alam batay sa 
natuklasan ko… 

 

Isulat dito ang alam 
mo na tungkol sa 
binasa 
 
 
 
 
 
 
 

 

Itala naman dito ang mga 
natuklasan mong bagong 
kaalaman matapos 
basahin ang teksto. 

 

Nabago ba ang dati mo 
ng alam dahil sa iyong 
natuklasan sa binasa? 
Isulat dito ang nabago 
sa dati mong kaalaman 
batay sa iyong 
natuklasan sa mula 

binasa. 
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 Naaalala mo pa ba kung paano bigyan ng 

wakas ang isang tekstong napakinggan? 

Ipabasa nang may kalakasan sa isang 

kasama sa bahay ang sumusunod.  Makinig nang 

mabuti at unawain. Tukuyin ang angkop na wakas 

ng sumusunod na sitwasyon. Isulat ang iyong sagot 

sa sagutang papel. 

 

 

 

 

 

 

Aralin 

1 
Nababago ang Dating 
Kaalaman Batay sa 

Natuklasan sa Teksto 
 

 

Balikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nawili sa paglalaro si Alfred sa kabilang bahay. Hindi niya namalayang 
gabi na pala. Nakalimutan niya ang habilin ng kaniyang nanay na umuwi 
nang maaga. ___________________________________. 

A. Iniwan na siya ng mga kalaro. 
B. Ikinatuwa ng kaniyang ina ang kaniyang pagdating  
C. Masaya siyang sinalubong ng kaniyang nanay at ipinaghain. 
D. Pagdating sa bahay, ipinaalala sa kaniya ang habilin nito at 

pinagsabihan.  
 

2. Hindi makakain nang maayos si Ben dahil masakit ang singaw na tumubo 
sa kanang bibig niya. ___________________________ 

A. Masakit ang kaniyang tiyan dahil sa walang laman. 
B. Masaya siya sa mga nangyayari sa kaniyang kalagayan. 
C. Nagmukmok siya sa kaniyang kuwarto at ayaw magsalita. 
D. Masayang namasyal si Ben kasama ang kaniyang mga 

kaibigan. 
 

3. Namamasyal ang magkapatid sa parke nang bigla silang hinabol ng 
mabagsik na aso. May malaking puno malapit sa kanila kaya, 
_____________. 

A. nakipaghabulan sila sa aso paikot sa puno. 

B. nagtatawanan at nagbibiruan sila habang tumatakbo. 
C. humingi sila ng saklolo sa kasamahang namamasyal. 
D. umakyat ang magkapatid sa isang malaking puno at humingi 

ng tulong. 
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 Ngayon ay bibigyan natin ng 

paglilinaw kung paano nababago ang iyong 

dating kaalaman batay sa natuklasan sa 

teksto. Basahin ang kuwento at isagawa ang 

gawain sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa 

sagutang papel. 

 

 

 

 

 

4. Naglalakad papuntang paaralan si Gng. Dela Cruz at kagaya ng 
nakagawian, may kumalabit sa kaniya pagdating sa kanto may 
____________. 

A. bagong guwardiya ang subdivision. 

B. nakasunod, ang kaniyang alagang aso. 
C. bagong kapitbahay na nais makipagkilala sa kaniya. 
D. isang batang pulubi ang nais manghingi sa kaniya ng pagkain. 

 

5. Pagkagising sa umaga, inutusan ni Aling Mareta ang kaniyang anak na si 
Bernardo na bumili ng kalahating kilo ng asukal na ihahalo sa kape sa 
may tindahan malapit sa kanila. Habang naglalakad, nadaanan ni 
Bernardo ang mga pinsan na naglalaro ng piko, nakisali siya rito at hindi 
nakabalik kaagad sa bahay, kaya, ________________________________. 

A. pinabayaan siya ng kaniyang nanay 
B. nakatulog ang nanay sa paghihintay sa kaniya 
C. sinundo siya ng kaniyang nanay at pinagsabihan 

D. pagdating niya sa bahay, pinaglaba siya ng maruruming damit 
 

 

 

 

 

Tuklasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Tala para sa Guro 
 

Ito ay panimulang pagtatasa lamang. Maaaring itala ang iskor para 

matukoy ang kahinaan ng mag-aaral. Isaalang-alang din na maaaring 

magkakaiba ang tugon ng bawat mag-aaral. 

 



 

5 CO_Q2_Filipino 6_ Modyul 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

May COVID-19 si Tintin 
 

 Si Tintin ay isang masayahin, kikay, pilya at makulit na bata. Siya ay nag-

iisang anak nina Mang Pedro at Aling Theodora. Mahal na mahal nila si Tintin kaya 

binibigay nila lahat ng nais ng kanilang anak. Palaging abala sa pagtatrabaho ang 

mag-asawa kaya naiiwang mag-isa si Tintin sa kanilang bahay. Nakasanayan na 

ni Tintin ang makipaglaro sa kapitbahay, minsan kahit pinagbabawalan na ni Aling 

Theodora ang anak ay pumupuslit pa rin ito at pumupunta sa mga kaibigan at 

nakikipaglaro.  
 

 Dumating ang hindi inaasahang banta ng pandemya na ikinatakot ng lahat. 

Dahil dito, lubos ang pangamba ng mag-asawang Pedro at Theodora sa kanilang 

kaligtasan lalo na’t naririnig nila sa balita na ang COVID-19 daw ay nakamamatay. 

Sa sobrang takot at pangamba ay pinagbawalan ni Aling Theodora ang anak na 

lumabas ng bahay. Ikinalungkot ito ni Tintin. Sinabihan din nila ang anak na kung 

dudungaw sa bintana ay magsuot ng face mask. Pinaalalahanan din nila ang anak 

na laging maghugas ng kamay at gumamit ng alcohol. Ngunit sadyang pilya si 

Tintin, tuwing hapon kapag tulog na ang kaniyang mga magulang pumupuslit siya 

palabas ng kanilang bahay para lamang makipaglaro sa kaniyang mga kaibigan. 
 

 “Tintin, anak halika na lumabas ka na riyan sa iyong kuwarto at tayo ay 

kakain na,” yaya ni Aling Theodora sa anak. “Sandali lang po inay, magpapahinga 

lang po ako ang sakit po kasi ng ulo ko at parang nanghihina po ako,” sagot ni 

Tintin. Biglang kinabahan si Aling Theodora sa narinig sa anak, kaya agad niya 

itong pinuntahan at tiningnan ang temperatura nito. Lubos ang kaniyang 

pangamba dahil sa may lagnat ang kaniyang anak. “Bumangon ka na riyan at 

magbihis pupunta tayo sa doktor patitingnan kita,” wika ng ina.  
 

 Pagkatapos tingnan ng doktor si Tintin ay nirekomenda ng doktor na magpa-

swab test si Tintin. Agad naman itong ginawa ni Aling Theodora. Nag-home 

quarantine na muna si Tintin dahil may mga sintomas siya ng sakit na COVID-19. 
 

 Pagkalipas ng ilang araw ay nanlumo ang mag-asawa nang makita ang 

resulta ng swab test ng kanilang anak. Positibo ito sa sakit na COVID-19. Biglang 

may dumating na ambulansiya para kunin si Tintin at dinala sa isang quarantine 

facility sa kanilang bayan. Malungkot, nangangamba at natatakot man ang mag-

asawa ay wala na silang magawa.  
 

 Nanatili si Tintin sa quarantine facility ng mahigit sa dalawang linggo. 

Nagpa-swab test ulit si Tintin at naging negatibo na ang resulta kaya pinayagan 

na siyang umuwi sa kanilang bahay. 

 

Dahil sa mga nangyari, naunawaan ni Tintin na walang mabuting dulot ang 

hindi pagsunod sa magulang. Kaya naman, pagkatapos ng kaniyang karanasan, 

natutuhan na niyang makinig at sumunod sa kaniyang magulang. Naging 

masunurin, mabuti at responsableng bata na si Tintin. 

 
Sariling Akda: Dexter E. Ferasol 
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 Magaling! Malinaw na nauwaan mo ang iyong 

binasa. Naipakita mo rin ang pagbabago sa iyong dating 

kaalaman batay sa iyong natuklasan sa teksto. 

 Ngayon naman suriin natin kung paano maaaring 

mabago ang iyong dating kaalaman batay sa iyong mga 

natuklasan mula sa teksto. 

 

 

A. Sagutin ang sumusunod. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. 

 

1. Ano ang paksa ng binasang kuwento? 

2. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwento? 

3. Ano-ano ang katangian ng pangunahing tauhan? 

4. Ilarawan ang damdamin ng mag-asawang Pedro at Theodora sa pagdating ng  

    banta ng COVID-19. 

5. Ano ang ginawa ni Aling Theodora para proteksiyonan ang anak sa COVID-19? 

6. Bakit labis ang lungkot, takot, at pangamba ng mga magulang ni Tintin? 

7. Paano nagkaroon ng COVID-19 si Tintin? 

8. Ano ang natutuhan ni Tintin matapos siyang gumaling sa COVID-19? 

 

B. Kompletuhin ang sumusunod upang mabuo ang pangungusap.  

 

 

1. Ang alam ko tungkol sa “pagsunod sa magulang” ay _______________________ 
__________________________________________________________________. 
 
2. Pagkatapos kong mabasa ang teksto, nadagdagan pa ang kaalaman ko 
tungkol dito. Natuklasan ko na  
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 
3. Dahil sa natuklasan ko o natutuhan mula sa binasa, nabago ang dati kong 
kaalaman. Ito ay ang 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
 

 

 

 

 

Suriin 
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Pagbabago ng Dating Kaalaman Batay sa Natuklasan sa Teksto 

Tunay na sa ating pagbabasa marami tayong natutuklasan. Ito ay maaaring 

makapagdagdag sa ating kaalaman o makapagpabago sa dati na nating 

nalalaman. Kung gayon, sa bawat bagong kaalaman na ating natutuklasan ay 

mahalagang malaman natin kung paano ito magagamit sa ating pag-unlad. 

Balikan natin ang inyong binasa. Suriin natin kung paano nababago ang dating 

kaalaman batay sa mga natuklasan sa binasang teksto. 

Bago pa man ninyo basahin ang teksto. Mayroon na kayong taglay na kaalaman 

batay sa inyong mga karanasan, sariling pananaw at damdamin. 

 

 

 

Samantala, nang mabasa na ninyo ang teksto tiyak na may natuklasan kayong 

mga bagong kaalaman at nakadagdag sa inyong mga natutuhan.  

 

 

 

 

 

 

Dahil sa inyong pagbabasa, marami kayong natuklasan at natutuhan. Ito ay 

maaaring makapagpabago sa inyong dati ng nalalaman at makapagdagdag ng 

iyong kaalaman. 

 

 

 

 

 

 

 

Ayan! Malinaw na sa iyo kung paano nababago ang inyong dating kaalaman 

batay sa natuklasan sa binasa. Inaasahan na patuloy na malilinang sa iyo ang 

kasanayang ito. 

 

Halimbawa: Maaaring ang alam na ninyo ukol sa binasa ay – 

-Bilang anak kailangang sumunod at makinig sa magulang. 

 

Gaya halimbawa ng – 

-May mga pagkakataon na hindi natin intensiyon na hindi sumunod sa ating 

magulang.  

-May mga pagkakataon din na dahil sa ating pagpipilit sa sariling kagustuhan 

ay hindi natin namamalayan na maaari natin itong ikapahamak. 

 

Kung ang dati ninyong alam ay “dapat lamang sumunod ang anak sa kaniyang 

magulang,” pagkatapos mong mabasa at maunawaan ito ay maaaring nabago 

na ang iyong dating kaalaman. Maaaring ito ay lumawak na o kaya nabago sa 

kabuoan. Halimbawa: 

-Ang pagsunod sa magulang ay pagpapasiya rin para sa sariling kabutihan. 

-Ang pagsuway sa magulang ay tulad din ng hindi pag-iingat para sa sariling 

kaligtasan. 
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Pagyamanin 

 

Gawain 1 
 

Basahin at unawain ang teksto. Pagkatapos ay ibigay ang hinihingi sa 
talahanayan sa ibaba. Isagawa ito sa iyong sagutang papel. 
 
A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
B. 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ang alam ko na… 

Ang natuklasan kong 
kaalaman tungkol sa 
binasang teksto… 

Ang nabago sa dati  
kong alam batay sa 
natuklasan ko… 

 

1. Teksto A 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

2. Teksto B 
 

  
 
 
 
 

Si Mang Pedring ay isang ulirang ama. Lahat ay ginagawa niya para lamang 

maigapang ang pag-aaral ng kaniyang tatlong anak na pawang nasa kolehiyo na. 

Sa araw ay nagtatrabaho siya sa bukid, nag-aararo, nagbubungkal ng lupa at 

nagtatanim ng mga kamoteng-kahoy, mais at palay. 

Sa gabi naman ay tinutulungan niya ang kaniyang asawa sa pananahi ng 

basahan na ibinibenta nila sa palengke pandagdag sa kanilang mga gastusin sa 

bahay. 
                                                  Sariling Katha: Dexter E. Ferasol 

 

    Isang huwarang mag-aaral sa ikaanim na baitang si Berto.  Matalino sa 

klase. Maingat din siya sa kaniyang kalusugan. Palagi siyang kumakain ng gulay, 

prutas isda, itlog at iba pang masusustansiyang pagkain. Paminsan-minsan 

lamang siya kumakain ng mga pagkaing mula sa fastfood chains at mga pulang 

karne. Gayundin, limitado lamang siya sa paggamit ng gadyet. Ang kaniyang oras 

ay nakalaan nang balanse sa pag-aaral, paglalaro, pag- eehersisyo, pagpapahinga, 

at pagtulong sa kaniyang mga magulang. 

          Kinasisiyahan siya dahil sa kaniyang pagiging responsable. Siya ay isang 

mabuting halimbawa sa kabataan.  

 
Sariling Katha: Lilibeth D. Meliton 
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Gawain 2 

Basahin ang mga pangungusap sa ibaba. Ibigay ang pinakaangkop na posibleng 
magiging pagbabago sa iyong dating kaalaman kaugnay sa sumusunod na 

sitwasyon. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. 
 
1. May inilunsad na proyektong Pera sa Basura ang paaralan upang maging 

malinis ang kapaligiran at makalikom ng pondo. 
    A. Dapat laging may proyekto ang paaralan.  
    B. Mawawala na ang basura sa paaralan. 
    C. Nalutas na ang suliranin sa basura maaari pang kumita. 
    D. Hindi problema ng paaralan ang basura. 

   
2. Unang araw ng pasukan. Masayang gumising si Seth at nasasabik na 

pumasok. Tinawag sila isa-isa ng guro upang magpakilala. Hindi 
nakapagsalita si Seth.  

A. Masaya ang unang araw ng pasukan. 

B. Maraming bagong makikilala sa unang araw ng pasukan. 
C. Hindi maiwasan ang kabahan at mahiya sa pagpapakilala sa 

unang araw ng klase. Kaya dapat handa. 
D. Laging nagpapakilala sa unang araw ng pasukan. 

 
3. Mula sa ibang bansa si Joana. Bagong lipat siya sa paaralan. Sabi ng 

kaniyang kaklase, huwag siyang kausapin ng Ingles upang mapilitang 
magsalita sa Filipino. Hindi nila alam na parehong mahusay sa Filipino at 
Ingles ang kanilang bagong kamag-aral. 

A. Matutong makipagkaibigan. 
B. Iwasan na mapalapit sa baguhan.  
C. Hayaang maunang pumansin at makipagkaibigan ang bago. 
D. Kilalanin muna ang tao bago magsalita tungkol dito. 

 
4. Isang gabi hindi nakatulog si Joey, ayaw humiwalay sa kaniyang isipan ang 

nabanggit ng ina na patitigilin sila sa pag-aaral dahil wala na talaga silang 
pera.  

A. Mahirap mag-aral. 
B. Kailangan mapera para makapag-aral. 

C. Ang mahirap ay hindi nakapagtatapos ng pag-aaral.  
D. Mahirap maging mahirap pero sa masikap mawawala ang hirap. 

 
5. Gutom na gutom sina Omar at Calib galing sa paaralan. Tamang-tama ring 

naluto na ni Nanay ang pagkain. Kaya agad na inihain ito ng kanilang kapatid.  
A. Dapat laging masarap ang pagkain. 
B. Mahalaga ang pagtutulungan sa pamilya.  
C. Si Nanay lang ang magluluto. 
D.   Nakagugutom ang pag-aaral. 
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Isaisip 

 
A. Punan ang sumusunod na talahanayan. 

 

Ano ang iyong mga natutuhan? Gaano ito kahalaga? 

  

  

  

 
B. Kompletuhin ang sumusunod: 

 

Sa pamamagitan ng pagbabasa mahahasa ang ating kaisipan Gayundin, 

makatutuklas tayo ng mga bagong kaalaman na maaaring 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

 

 

Isagawa 

Basahin at unawaing mabuti ang kuwento. Ibigay ang hinihingi sa 

talahanayan sa ibaba. Isagawa ito sa iyong sagutang papel. 

Ang Gulong ng Buhay 
 

 Lumaking sunod sa layaw si Sabrina. Bawat nanaisin niya ay ibinibigay 

sa kaniya. Gala dito, gala doon iyan ang laging ginagawa niya. Pinababayaan 

na niya ang kaniyang pag-aaral. Hingi siya nang hingi ng pera sa kaniyang ama 

na nagtatrabaho sa ibang bansa. Laman siya palagi ng mga malls, bili dito, bili 

doon kahit hindi na niya kailangan ng damit ay binibili niya basta’t 

nagugustuhan niya. 

 

 Subalit nagising nalang siya isang araw na iba na ang takbo ng kanilang 

pamumuhay. Dahil sa napauwi ang kaniyang ama at nawalan ng trabaho, 

nasundan pa ng unti-unting pagbagsak ng kanilang mga negosyo. Isa-isang 

naibenta ng kaniyang mga magulang ang kanilang mga ari-arian para may 

maipambayad sa kanilang mga pagkakautang. Nasimot ang kanilang ipong 

pera sa bangko. 

 

 “Anak lilipat na tayo sa isang maliit na apartment, ibinenta na namin ng 

papa mo itong bahay”, pagpapaliwanag ni Aling Selda sa kaniyang anak.  Para 

may ikabuhay, nagbukas ang kaniyang nanay ng isang maliit na tindahan sa 

harap ng kanilang bahay. Ang kaniyang ama naman ay namasukan bilang 



 

11 CO_Q2_Filipino 6_ Modyul 4 

 Mabuti at nairaos mo na ang mga 

gawain. Tiyak kong masasagot mo rin nang 

mahusay ang gawaing pagtataya. Babatiin na 

kita nang buong galak, alam kong matagumpay 

mong matatapos ang araling ito. 

 

kargador sa malapit na pabrika ng sapatos. Walang magawa si Sabrina kundi 

tanggapin ang panibagong pamumuhay.  

“Magsisikap ako sa pag-aaral, iaahon ko ang aking pamilya sa kahirapan”, may 

pagsisising bulong ni Sabrina sa sarili. Tuwing hapon pagkagaling sa paaralan 

ay tumutulong si Sabrina sa kaniyang nanay sa pagtitinda sa kanilang 

tindahan. 

 

 Sa paglipas ng panahon ay nakapagtapos ng kolehiyo si Sabrina at 

nagkaroon ng magandang trabaho. Unti-unti na silang nakabangon at 

nakalipat sa isang malaking bahay at nagkaroon na rin sila ng sarili nilang 

pagawaan ng sapatos. 

Sariling akda: Dexter E. Ferasol 

 

 

Kompletuhin ang sumusunod upang mabuo ang pangungusap.  

 

 
1. Ang alam ko na tungkol sa  nabasa ay 
____________________________________________________________________________
____________________________________________. 
 
2. Pagkatapos kong mabasa ang teksto, nadagdagan pa ang kaalaman ko 
tungkol dito. Natutuhan ko na  
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________. 
 
3. Dahil sa natuklasan ko o natutuhan mula sa binasa, nabago sa dati kong 
kaalaman. Ito ay ang 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
 

 

 

Tayahin 
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Panuto: Basahin ang sumusunod na talata. Pumili ng tatlo mula rito at ibigay 

ang iyong dating kaalaman, natuklasan o natutuhan, at ang nabago sa dating 

mong kaalaman batay sa binasang talata. Gamitin ang talahanayan sa ibaba at 

isagawa ito sa inyong sagutang papel. 

 

1.  
 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 
Ang alam ko 
na… 

Ang natuklasan kong 
kaalaman tungkol sa 
binasang teksto… 

Ang nabago sa dati  
kong alam batay sa natuklasan 
ko… 

 

1. Talata 
Blg.___ 
 

 
 

 
 
 

 

2.  Talata 
Blg.___ 
 

  
 
 

 

3.  Talata 
Blg.___ 

  

Ang matagal na panonood ng TV, pagbababad sa paglalaro sa computer at 

cellphone ay nakasisira ng mata. Maaaring makaramdam ng pagkahilo at 

panlalabo ng paningin at kung hindi ito maagapan ay maaari itong 

ikabulag. 

Ang walang habas na pagputol ng mga punongkahoy ay may masamang 

maidudulot sa kalikasan. Maaaring magdulot ito ng pagbaha, pagguho ng 

lupa at higit sa lahat ay wala ng matitirhan ang mga hayop. 

Sa panahon ng pandemya ipinagbabawal ang paglabas ng bahay ng mga 

matatanda edad 60 pataas at mga bata edad 20 pababa. Ito ay dahil sa 

higit na mahina ang kanilang resistensya at madaling mahawahan ng 

virus. 

Ang pag-inom ng walong basong tubig araw-araw ay mainam sa ating 

katawan. Sa pagpapanatili ng tamang lebel ng tubig sa  ating katawan ay 

maaaring makaiwas tayo sa iba’t ibang sakit.  

Isang sikat na boksingero at senador na si Manny Pacquiao ay mula sa 

isang mahirap na pamilya, nagsikap sa buhay kaya narating ang rurok ng 

tagumpay. 
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Karagdagang Gawain 

 

Basahin at unawain ang teksto. Ibigay ng mga nabago sa iyong dati ng 

kaalaman batay sa natuklasan sa binasa.  Isulat ang iyong sagot sa sagutang 

papel. 

 

 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________  

5. ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maling Akala 

Nakumbida ang magkakaibigang Anna, Flor at MJ sa pista sa Tapaz. 

Napagkasunduan ng magkakaibigan na sa harap ng palengke sila magkikita-kita sa 

ganap na ikatatlo ng hapon. Bago mag-ikatatlo ay dumating na sina MJ at Anna, 

magkasabay ang dalawa dahil sila ay magkapitbahay. Mag-iikaapat na ng hapon ay 

wala pa si Flor.  “Baka na-flat ang gulong ng motor niya,” pahayag ni MJ nang mainip 

na, “Mahirap kasi ang daan sa kanila, mabato at madulas.”  “Ang sabihin mo, siguro’y 

bago pa lamang iyon umalis sa kanila. Alam mo naman iyon. Kung anong oras ang 

usapan ng pagkikita, siyang oras ng pag-alis pa lang niya sa bahay,” ang nayayamot 

namang sabi ni Anna.  “O, siya na yata yaong dumarating,” sabi naman ni Anthony, 

pinsan ni Anna.  “May natumbang malaking kahoy na nakahambalang sa gitna ng 

daan, hinintay pa naming mahatak ito papunta sa gilid ng daan, kaya natagalan ako,” 

pagbabalita ni Flor nang dumating. “Ganoon ba? Kaya pala, O, siya tayo na at 

naghihintay na si Albert sa kanilang bahay,” payukong nasambit ni Anna dahil sa 

mali ang kaniyang akala. 

Sariling akda: Dexter E. Ferasol 

 Nasagot mo ba nang tama ang mga 

gawain? Binabati kita dahil natapos mo ang 

lahat ng pagsubok sa ating paglalakbay.  

 Batid kong naging masaya ka kaya naman 

sa susunod mong pag-aaral, asahan mong 

sasamahan pa rin kita sa Modyul 5: Maaaring 

Mangyari sa Teksto Gamit ang Dating 

Kaalaman. 
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Susi sa Pagwawasto 

 

Gamitin ang rubrik na ito sa bahaging SUBUKIN, GAWAIN B NG TUKLASIN, GAWAIN 1 NG PAGYAMANIN, 

ISAGAWA, TAYAHIN, KARAGDAGANG GAWAIN 

RUBRIK SA PAGMAMARKA SA PAGSAGOT SA TALAHANAYAN 
(Pagbabago ng dating kaalaman batay sa natuklasan sa teksto) 

 
5 – Napakahusay 
4 – Mahusay-husay 
3 – Katamtamang husay 
4 – Hindi gaanong mahusay 
1 – Kailangan pa ng pagsasanay 

 

 

 

 

 

 

Pamantayan sa Pagmamarka 5 4 3 2 1 

1.  Malinaw na naisulat ang dating kaalaman tungkol sa 
binasa. 

     

2. Naitala nang may katotohanan ang mga bagong 
kaalamang natuklasan mula sa binasa. 

     

3. Naipaliwanag nang mabuti ang mga nabago sa dating 
kaalaman batay sa natuklasan sa binasang teksto.  

     

4. Wasto ang pagkakasulat ng pangungusap, angkop ang 
paggamit ng mga salita at tama ang pagbabantas. 

     

5.  Naisulat nang sapat ang mga hinihinging detalye sa 
kabuoan ng talahanayan 

     

Kabuoang puntos:  

Tuklasin (GAWAIN A) 
1.Tungkol sa COVID-19 at sa 

karanasan ni Tintin sa sakit na ito. 
 

2.Si Tintin. 
 

3.Masayahin at mahilig makipaglaro sa 
kaibigan sa labas. 

 
4.Sila ay natakot at nangamba. 

 
5.Hindi pinayagang lumabas ng bahay 

si Tintin. 
 

6.Dahil nagkaroon ng COVID-19 si 
Tintin. 

 
7. Dahil sa pakikipaglaro sa labas ng bahay. 
 
8. Sumunod at making sa magulang. 
 
 

Balikan 

1.D 

2.A 

3.D 

4.D 

5.C           

 

Pagyamanin  (Gawain 2) 

1.     C                         

2.     C             

3.     D                         

4.     D                         

5.     B  

ISAISIP  

Sariling sagot ng mag-aaral.                                  
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Sanggunian 

 
 Most Essential Learning Competencies 2020 pahina 222 

 

 2016 Gabay Pangkurikulum sa Filipino (F6PS-IIh-3.3) 
 

 Learning Resource Portal 

 
 Sariling Katha 

 
 



 

 

 

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 
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