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 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na 

hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari sa anumang akda 

ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayumpaman, kailangan muna 

ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na 

naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitahan. 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 telebisyon, 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 anumang 

gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot 

mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.  

 Walang anumang bahagi ng materyales na ito ang 

maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang paraan nang walang 

pahintulot ng Kagawaran. 

 Ang modyul na ito ay masusing sinuri at nirebisa ayon 

sa pamantayan ng DepEd Regional Office 4A at ng Curriculum 

and Learning Management Division CALABARZON. Ang bawat 

bahagi ay tiniyak na walang nilabag sa mga panuntunan na 

isinasaad ng Intellectual Property Rights (IPR) para sa            

karapatang pampagkatuto. 
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Gabay sa Paggamit ng PIVOT 4A Learner’s Material  

Para sa Tagapagpadaloy  
 

 Ang modyul na ito ay inihanda upang makatulong sa ating mga 

mag-aaral na madaling matutuhan ang mga aralin sa asignaturang      
Edukasyon sa Pagpapakatao. Ang mga bahaging nakapaloob dito ay 

sinigurong naaayon sa mga ibinigay na layunin. 
 

 Hinihiling ang iyong paggabay sa ating mga mag-aaral para sa 

paggamit nito. Malaki ang iyong maitutulong sa pag-unlad nila sa       
pagpapakita ng kakayahang may tiwala sa sarili na kanilang magiging 

gabay sa mga sumusunod na aralin. 
 

 Salamat sa iyo! 

 

Para sa Mag-aaral 

 

 Ang modyul na ito ay ginawa bilang sagot sa iyong 

pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral 

habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong mabigyan ka 

ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. 

 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 nito. Gumamit ng 

hiwalay na papel sa pagsagot sa mga gawain sa pagkatuto. 

2. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat gawain. 

3. Maging tapat sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng 

mga kasagutan.  

4. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang 

pagsasanay. 

5. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagpadaloy kung 

tapos nang sagutin ang lahat ng pagsasanay.  

 

 Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa 

modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang iyong guro o 

tagapagpadaloy. Maaari ka ring humingi ng tulong sa iyong magulang o 

tagapag-alaga, o sinumang mga kasama sa bahay na mas nakatatanda 

sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.  
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Mga Bahagi ng PIVOT 4A Modyul 

  
K to 12 Learning 

Delivery Process 
Nilalaman  

 

 Alamin 

Ang bahaging ito ay naglalahad ng MELC at ninanais na 

resulta ng pagkatuto para sa araw o linggo, layunin ng 

aralin, pangunahing nilalaman at mga kaugnay na   

halimbawa para makita ng mag-aaral ang sariling    

kaalaman tungkol sa nilalaman at kasanayang 

kailangan para sa aralin. 
 Suriin 

 

 Subukin 

Ang bahaging ito ay nagtataglay ng mga aktibidad,  

gawain at nilalaman na mahalaga at kawili-wili sa           

mag-aaral. Ang karamihan sa mga gawain ay umiinog         

sa mga konseptong magpapaunlad at magpapahusay ng 

mga kasanayan sa MELC. Layunin nito na makita o 

matukoy ng     mag-aaral ang alam niya, hindi pa niya 

alam at ano pa ang gusto niyang malaman at 

matutuhan. 

Tuklasin 

Pagyamanin 

 

 Isagawa 

Ang bahaging ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mag-

aaral na makisali sa iba’t ibang gawain at oportunidad 

sa pagbuo ng kanilang mga Knowledge Skills at 

Attitudes (KSA) upang makahulugang mapag-ugnay-

ugnay ang kaniyang mga natutuhan pagkatapos ng mga 

gawain sa Pagpapaunlad o D. Inilalantad ng bahaging 

ito sa mag-aaral ang totoong sitwasyon/gawain sa 

buhay na magpapasidhi ng kaniyang interes upang 

matugunan ang inaasahan, gawing kasiya-siya ang 

kaniyang pagganap o lumikha ng isang produkto o 

gawain upang ganap niyang maunawaan ang mga 

kasanayan at konsepto.  

 Linangin 

Iangkop  

 

Isaisip 

Ang bahaging ito ay maghahatid sa mag-aaral sa 

proseso ng pagpapakita ng mga ideya, interpretasyon, 

pananaw, o pagpapahalaga upang  makalikha ng mga      

piraso ng impormasyon na magiging bahagi ng kaniyang 

kaalaman sa pagbibigay ng epektibong repleksiyon, pag-

uugnay o paggamit sa alinmang sitwasyon o konteksto. 

Hinihikayat ng bahaging ito ang mag-aaral na lumikha 

ng mga estrukturang konseptuwal na magbibigay sa 

kaniya ng pagkakataong  pagsama-samahin ang mga 

bago at dati ng natutuhan. 

Tayahin 
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 Ang modyul na ito ay nagtataglay ng mga pangunahing impormasyon at gabay sa 

pag-unawa ng mga Most Essential Learning Competencies (MELCs). Ang higit na          

pag-aaral ng mga nilalaman, konsepto at mga kasanayan ay maisasakatuparan sa      

tulong ng K to 12 Learning Materials at iba pang karagdagang kagamitan tulad ng      

Worktext at Textbook na ipagkakaloob ng mga paaralan at/o mga Sangay ng Kagawaran 

ng Edukasyon. Magagamit din ang iba pang mga paraan ng paghahatid ng kaalaman 

tulad ng Radio-based at TV-based Instructions o RBI at TVI.  
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WEEKS  

   1-2 

 Noong ikalawang markahan, iyong natutuhan ang   

pakikipagkapuwa-tao at ang pag-unawa na hindi naghihintay ng anumang 

kapalit ang paggawa ng mabuti. 

 Ngayong ikatlong markahan naman ay dapat mong pag-aralan ang 

pag-unawa at pagsasabuhay sa pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng 

pagpapahalaga sa kultura.  

 Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay 

makapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga 

pamanang kulturang materyal katulad ng kuwentong-bayan, alamat, mga 

epiko, at di-materyal katulad ng mga magagandang kaugalian, 

pagpapahalaga sa nakakatanda, at iba pa. 

 Halina’t suriing mabuti ang mga larawan sa ibaba. Pag-aralan kung 

naipakikita ba nila ang kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga 

pamanang kulturang materyal at di-materyal. 

Pakikinig o Pagbabasa ng mga Pamanang 

Kulturang Materyal at Di-Materyal  

Aralin  

 Ang paraan ng pamumuhay ng mga tao ay tinatawag na kultura. 

Nagbibigay ito sa isang bansa ng sariling pagkakakilanlan. Sa mga 

pagkain, pananamit, laro, kuwento, pambansang sagisag, kaugalian, o 

awit ay nakikilala ang isang lahi. Sa mga ganito rin nakilala ang lahi at 

kulturang Filipino. 

I 
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Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Isulat ang salitang Tama kung 

nagpapakita ang mga larawan ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng 

mga pamanang kulturang materyal at salitang Mali kung hindi. Gawin ito 

sa iyong sagutang papel. 

1. 

5.  

4. 3.  

2. 

 Natukoy mo ba nang tama ang mga larawang nagpapakita ng 

kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang materyal 

at di-materyal? Saan mo ibinatay ang iyong kasagutan?  

 Ang pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang materyal 

tulad ng mga kuwentong-bayan, alamat, epiko; at kulturang di-materyal 

gaya ng mga magagandang kaugalian, pagpapahalaga sa nakatatanda, at 

iba pa ay mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagyakap sa  

kultura ng bansa. 

D 
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Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Suriin ang halimbawa ng mga pamanang 

kultura ng mga Filipino. Isulat ang titik M sa bawat bilang kung ito ay 

kulturang materyal at DM naman kung di-materyal na kultura. Isulat ito 

sa iyong sagutang papel.  

1. Ang Diwata ng Karagatan   

2. Pagmamano sa Nanay at Tatay  

3. Si Bantugan 

4. Magalang na pagsagot sa mga nakatatanda  

5. Ang Alamat ng Bayabas 

 Habang ikaw ay bata pa, maganda na maipakikita mo ang 

pagmamahal sa kulturang materyal at di-materyal.  

 Laging tandaan na ang iyong pagmamahal sa kulturang materyal at 

di-materyal ay isang magandang pag-uugali. Ang pagtataglay at 

pagsasabuhay nito ay pagpapakita na ikaw nga ay tunay na Filipino. 

1. Pagbibigay ng respeto sa sinumang makakahalobilong nakatatanda. 

2. Pangongolekta ng mga alamat at iba pang kuwentong-bayan. 

3. Pagsusunog ng mga libro kapag nakakalat kung saanman. 

4. Pagtugon nang may paggalang kapag tinatanong. 

5. Pagsali ng isang bata sa usapan ng mga matatanda. 

Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Basahin ang bawat sitwasyon. Tukuyin 

kung ito ay nagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga 

pamanang kulturang materyal at di-materyal. Lagyan ng masayang 

mukha () ang bawat bilang kung oo at  malungkot na mukha () naman 

kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. 
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 Maraming matututuhan 

kung palaging magbabasa at 

makikinig sa mga pamanang 

kulturang materyal katulad ng 

kuwentong-bayan, alamat, at 

mga epiko. 

 Malaking bahagi sa iyong 

pagkatao ang mga itinuturo ng iyong 

mga magulang at mga nakatatanda 

sa iyo. Ang di-materyal na kultura 

n a m a n ,  k a t u l a d  n g  m g a 

m a g a g a n d a n g  k a u g a l i a n , 

pagpapahalaga sa nakatatanda, at 

iba pa ay isa ring pamamaraan upang mapaunlad ang kulturang Filipino.  

  

 Bilang bata, ang pagbabasa ng mga kulturang materyal ay 

makatutulong upang lalong malinang ang iyong kaalaman. 

Makapagbabahagi ka rin sa iba at maisasalin mo ang mga kuwentong 

nabasa o napakinggan.  

 Ipagpatuloy ang pagbabasa at 

pakikinig sa mga ito upang lalo pang 

 Isabuhay ang magandang 

mga kaugalian na nagpapakita ng 

kulturang Filipino. Magaan sa 

kalooban kung habang bata ay 

napapanatili ang kaugaliang ito 

upang madala mo ito habang 

lumalaki.  
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Kultura, Ating Pausbungin! 

ni Patrick O. Opeña 

 

Ang pagbabasa at pakikinig ay lalong buhayin, 

                Makulay na kultura ay ating pagyamamin. 

             Maraming matututuhan sa mga kuwentong-bayan, 

               Mga alamat at mga epiko na kay sarap pahalagahan. 

 

  Ibahagi sa iba ang mga binasang kuwento, 

              Ipagpatuloy ang pag-unlad at huwag makuntento. 

            Kahit sa murang isipa’y marami kang magagawa, 

               Buklatin ang libro ng kaalaman at sa sarili’y magtiwala. 

 

        Kagandahang-loob at kabutihan ay ipakita sa iba, 

         Magandang kaugalian ay bitbitin kahit ikaw ay bata pa. 

  Ipagmalaki ang kultura at buksan ang imahinasyon, 

     Nariyan ang iyong pamilya na siya mong inspirasyon. 

 

Magbago man ang henerasyon patuloy na mananatili, 

Ang pagmamahal at paggalang sa mga nakatatanda. 

          Ipagpatuloy ang tunay na pagpapahalaga upang mapabuti, 

Kultura’y ating pausbungin sa mahal nating bansa.  

Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Sagutin ang mga sumusunod na tanong 

tungkol sa  tulang iyong binasa. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagutang 

papel. 

1.  Ang kagandahang-loob at kabutihan ay ipakita sa ___________.  

  a. sarili     b. iba    

  c. wala    d. labas  

2. Alin sa mga sumusunod ang dapat mas pagyamanin pa? 

  a. paglalaro    b. buhay 

  c. kultura    d. sarili 
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3. Batay sa tula, sino ang iyong inspirasyon sa paglago ng iyong 

kagandahang-asal? 

 a. pamilya     c. kalaro     

 b. kapitbahay    d. kapuwa 

4. Saan mo pauusbungin o palalaguin ang kultura? 

 a. sa ating pamilya    c. sa ating sarili 

 b. sa ating kapuwa   d. sa ating bansa 

5. Kahit ikaw ay bata pa, alin sa mga sumusunod ang palagi mong dapat 

isinasabuhay? 

 a. magandang damit   c. magandang ngiti  

 b. magandang kaugalian  d. magandang araw 

 Maipakikita ko ang pagpapahalaga sa aking mga magulang o sa mga 

nakatatanda sa pamamagitan ng: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga 

sa iyong mga magulang o sa mga nakatatanda? Gawin ito sa iyong 

sagutang papel.  

 Ang kulturang materyal at di-materyal ay may magagandang epekto 

sa paghubog ng buong pagkatao ng isang indibidwal. Ito ay katulad ng 

mga sumusunod: 

1. nagkakaroon ng karagdagang impormasyon na makatutulong sa 

paghubog ng kaalaman; 

2. napananatili ang mga kaugaliang Filipino sa pagpapakita ng pagiging 

makabansa; 

3. nakapagbabahagi sa iba ng mga nabasang kuwentong-bayan, alamat, 

epiko, at iba pa; at 

4. naipakikita ang kabutihang-asal na natutuhan una sa pamilya, sa 

kapuwa, at sa mga nakatatanda.  

E 
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Gawain sa Pagkatuto Bilang 7: Basahin ang mga sumusunod na 

sitwasyon at sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa iyong sagutang papel. 

1. Mahilig makinig ng alamat ang kapatid mo. Sinabihan ka niya na sabay 

ninyong basahin ang kuwento dahil nahihirapan siyang magbasa. Ano 

ang gagawin mo? 

2. Napansin mo na ang kaibigan mo ay sumasagot nang hindi tama at 

walang galang sa mga nakakatanda? Ano ang sasabihin mo?  

3. Nakita mo na nilalaro ng iyong pinsan ang mga aklat ng kuwentong-

bayan, alamat, at epiko na hiniram sa iyo. Ano ang gagawin mo? 

 

3—Madalas 

2—Paminsan-minsan 

1—Hindi ko ginagawa 

Kawilihan sa Pakikinig o Pagbabasa ng mga    

Pamanamang Kulturang Materyal at Di-Materyal 
   3    2   1 

1. Ibinabahagi ang mga nabasang kuwentong-
bayan, alamat, at mga epiko sa iba. 

   

2. Nagmamano sa mga magulang o mga              
nakatatanda. 

   

3. Nagsasabi ng “po” at “opo” sa mga nakatatanda.    

4. Nagbabasa ng kuwentong-bayan, alamat, at mga 
epiko. 

   

5. Nakikinig ng ng mga kuwentong-bayan, alamat, 
at mga epiko. 

   

Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Kopyahin ang talaan sa iyong sagutang 

papel. Pagkatapos, suriin mo ang iyong sarili. Gaano mo kadalas 

ipinakikita ang kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang 

kulturang materyal at di-materyal? Lagyan ng tsek () ang hanay na 

angkop sa iyong kasagutan gamit ang batayan sa ibaba. 
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 Ang pakikinig o (1) ____________ ng mga pamanang kulturang 

materyal tulad ng kuwentong-bayan, alamat, mga epiko at di-materyal 

gaya ng mga magagandang (2) ____________, pagpapahalaga sa 

nakatatanda, at iba pa ay isang paraan ng pagpapakita ng (3) ____________ 

at pagyakap sa kulturang Filipino.  

 Laging tandaan na ang iyong (4) __________________ sa kulturang 

materyal at di-material ay isang magandang pag-uugali. Ang pagtataglay at 

(5) _____________ nito ay pagpapakita na ikay nga ay tunay na Filipino. 

 

Gawain sa Pagkatuto Bilang 8: Sa iyong sagutang papel, gumuhit ng “Big 

Book” na katulad ng nasa ibaba. Pagkatapos, basahin ang mga pahayag na 

nasa loob ng kahon. Isulat sa loob nito ang mga titik na nagpapahayag ng 

mga katangian na nagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng 

mga pamanang kulturang materyal at di-materyal.  

     Bilang pangwakas masasabi mo na: 

   respeto            pagsasabuhay           nakatatanda 

   pagmamahal       pagbabasa             kaugalian 

a. tinatapos ang mga kuwentong nasimulang basahin  

b. binabalewala ang pagrespeto sa mga nakatatanda 

c. ibinabahagi sa iba ang mga magagandang kuwentong nabasa 

d. sinusuway ang utos at bilin ng mga magulang 

e. ipinaparamdam ang pagmamahal sa pamilya 

A 
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 Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa kawilihan sa 

pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang materyal at di- 

materyal. 

 Sa araling ito ay matututuhan mo naman kung paano 

maipagmamalaki at mapahahalagahan ang nasuring kultura ng iba’t ibang 

pangkat etniko. Ang pagmamahal, pagpapayaman, at ang paraan ng 

pagpapahalaga sa mga kuwentong-bayan, katutubong sayaw, awit, laro, at 

iba pa ay matutuhan mo sa araling ito. 

 Halina’t suriing mabuti ang mga larawan sa ibaba. Pag-aralan kung 

naipakikita ba nila ang pagmamalaki at pagpapahalaga sa nasuring 

kultura ng iba’t ibang pangkat etniko. 

Pagmamalaki at Pagpapahalaga sa  Kultura ng 

Iba’t ibang Pangkat Etniko  

Aralin  

 Ang bawat rehiyon at pangkat etniko ay may iba’t ibang kultura. 

Mahalagang matutuhan mo na ang mga ito upang mapahalagahan at 

maipagmalaki.  

 Ang pagpapahalaga at pagsasabuhay sa kulturang nakagisnan ay 

isang paraan nang pagpapakita ng pagmamahal sa bansa.  

WEEKS  

3-4 

I 
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Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Suriin ang bawat larawan. Isulat ang titik 

L kung ito ay laro, titik A kung ito ay awit, KB kung ito ay kuwentong-

bayan, at KS kung ito ay katutubong sayaw. . Gawin ito sa iyong sagutang 

papel. 

1. 
2. 

5. 

4. 3.  

 Mayroong iba’t ibang pangkat etniko sa bansa katulad ng mga 

Igorot, Ivatan, at marami pang iba. Ang mga ito ay grupo o pangkat na 

binubuo ng mga taong may magkakatulad na kultura o pinagmulan. Sila 

ay may mayaman at bukod-tanging kulturang materyal at di-materyal 

katulad ng mga kuwentong-bayan, katutubong sayaw, awit, laro, at iba pa. 

 Ang magkakaibang kultura ng mga pangkat etniko sa ating bansa ay 

nararapat  na ipagmalaki dahil sa mayamang sining, tradisyon, at 

paniniwala na mayroon ang mga ito. Mahalaga na malaman mo ang mga 

ito dahil ito ang nagpapayaman at nagpapabukod-tangi sa ating 

pangkabuuoang kultura bilang isang bansa. 

D 
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1. Inaawit nang buong puso ang mga katutubong awitin katulad ng Bahay 

Kubo, Leron, Leron Sinta, Sitsiritsit, Paruparong Bukid, at iba pa 

2. Pinagtatawanan ang mga kasuotan ng ibang pangkat etniko. 

3. Minamahal at pinapahalagahan ang makulay na kultura ng bansa. 

4. Inaalam at pinag-aaralan ang mga katutubong sayaw ng bansa katulad 

ng Tinikling, Itik-Itik, Cariñosa, Pandanggo sa Ilaw, Maglalatik, at iba 

pa. 

5. Kinakalimutan na ang mga larong Pinoy katulad ng larong sungka, 

patintero, piko, luksong lubid, luksong tinik at marami pang iba dahil 

sa paglalaro ng gadyets. 

Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Lagyan ng tsek () ang bilang kung 

naipagmamalaki at napahahalagahan ang nasuring kultura ng iba’t ibang 

pangkat etniko at ekis (×) naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong 

sagutang papel. 

 a. Kumakanta ng Paruparong 

Bukid        

c. nakikipagkaibigan sa mga Igorot            

e. nakikipaglaro ng patintero sa 

mga kaibigan   

b. pinupunit ang aklat ng mga katulad 

ng mga alamat at epiko 

d. tumatanggi sa paglalaro ng piko 

f. pinag-aaralan ang sayaw na Itik-Itik      

Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sa tulong at gabay ng iyong magulang o 

guardian, gumuhit ng bilog na may “thumbs up sign” sa iyong sagutang 

papel. Pagkatapos, pag-aralang mabuti ang mga pahayag na nasa loob ng 

kahon. Sa loob ng iyong iginuhit, isulat ang mga titik na nagpapahayag ng 

pagpapahalaga sa kultura ng iba’t ibang pangkat etniko. Gawin ito sa iyong 

sagutang papel. 
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 Mahalaga na malaman mo na ang kultura ng bansa ay makulay 

sapagkat may iba’t ibang pangkat etniko.  Ito ay dapat mapanatili kahit sa 

paglipas ng panahon at sa kabila ng mga banta at hamon. Bilang Filipino, 

nararapat mong suriin ang kultura ng iba’t ibang pangkat etniko upang 

maipagmalaki at mapahalagahan ang kulturang mayroon ang bansa.  

 Paano mo maipakikita na ipinagmamalaki at pinahahalagahan mo 

ang nasuring kultura ng iba’t ibang pangkat etniko tulad ng kuwentong-

bayan, katutubong sayaw, awit, laro, at iba 

pa? Maaari mo itong maipakikita sa 

pamamagitan ng sumusunod: 

1. Paglalaro ng mga katutubong larong  tulad 

ng luksong baka, kadang-kadang, 

tumbang preso, at marami pang iba. 

2. Pagsali sa mga pagtatanghal ng mga 

katutubong sayaw  tulad ng Tinikling, Itik-

Itik, Binanog, Dugso, at marami pang iba. 

3. Pagkanta ng mga katutubong awit tulad ng 

Salidumay, Sarong Banggi, Magtanim ay 

Di Biro, at iba pa.  

4. Pagbabasa ng mga kuwentong-bayan tulad ng mga alamat at epiko. 

Maaari ring ibahagi ang kuwentong binasa sa iba. 
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Idol ko si Tatay! 

ni Patrick O. Opeña 

 

 “Albert, gising ka na,” sabi ni Nanay. Maaga akong ginigising ni 

Nanay kapag may pasok sa paaralan. Si Tatay naman ay nagkakape at 

sinalubong ako ng ngiti. Anak, mag-almusal ka na at isasabay na kita 

pagpasok mo. Yehey! Idol ko talaga si Tatay Mario. Kilala si Tatay sa aming 

barangay sa husay niya sa pagsayaw at pagpapapahalaga ng mga 

katutubong sayaw. 

 Sa aming paaralan, gaganapin ang Buwan ng Wika. Gusto kong 

sumali pero nahihiya ako. Pag-uwi ko sa bahay ay sinabi ko kay Nanay 

Edna na may palatuntunan sa paaralan.  

 “O, anak, gusto mo bang sumali?” tanong ni Nanay. “Kaso ’Nay 

nahihiya ako. Gusto ko po sanang sumali sa katutubong sayaw,” sagot 

naman ni Albert.  

 Narinig ni Tatay ang aming usapan. “Albert, huwag kang mag-alala 

tuturuan kita,” saad ni Tatay. “Talaga po ‘Tay?” ang paniniguradong tanong 

ni Albert. “Oo, anak! Ako ang bahala sa iyo. Tuturuan kita sapagkat nais 

kong ipamana sa iyo ang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga 

katutubong sayaw tulad ng sayaw na Maglalatik. 

Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Basahin at unawain ang kuwento sa 

ibaba. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa iyong sagutang 

papel.  

 Nagsimula na kaming mag-ensayo ni Tatay gamit ang mga bao na 

inilagay sa aking braso, dibdib, 

likod, at tuhod. Itinuro niya sa 

akin ang mga dance steps sa 

pagsasayaw nito. Buong husay 

kong natutuhan ang sayaw. 

Hindi na ako makapag-hintay 

na maipamalas ito sa araw ng 

palatuntunan. 

 Sa mismong palatuntunan ay nanood si Nanay at Tatay. Maraming 

pumalakpak sa aking sayaw. Nagkamit din ako ng medalya dahil sa 

mahusay kong pagsayaw.  

 Idol ko talaga si Tatay! Lagi na akong sasali sa palatuntunan ng 

paaralan. Kaya ko na sa susunod!  
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Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Suriin ang larawan na nasa ibaba. Sa 

tulong at gabay ng iyong magulang o guardian, paano mo maipakikita ang 

pagpapahalaga at pagmamalaki sa katutubong laro katulad ng nasa 

larawan? Gawin ito sa iyong sagutang papel. 

 Mahalin at pahalagahan ang iba’t ibang kultura ng mga pangkat 

etniko. Ipagmalaki ang sariling atin! Bilang isang batang Filipino, maaari 

mong maibahagi sa iba, sa tulong ng iyong  mga magulang, mga kaibigan, 

at kakilala ang yaman at ganda ng kultura ng iba’t ibang pangkat etniko ng 

bansa. 

 

E 

1. Anong katutubong sayaw ang naipakita sa kuwento? Ano ang gamit sa 

pagsasayaw nito? 

2. Sa anong paraan natutuhan ni Albert ang sayaw?  

3. Paano naipakita ni Albert ang kaniyang pagpapahalaga sa katutubong 

sayaw katulad ng nabanggit sa kuwento? Pangatwiranan. 

4. Sa iyong palagay, naipagmalaki ba ni Albert ang katutubong sayaw na 

ipinamana sa kaniya ni Tatay Mario? Pangatwiranan. 

5. Bilang isang batang Pinoy, bakit mahalagang maipakita natin ang 

pagpapahalaga at pagmamalaki sa mga katutubong sayaw?  

Mga tanong: 



 

PIVOT 4A CALABARZON EsP G4 20 

Gawain sa Pagkatuto Bilang 7: Basahin ang bawat sitwasyon. Sa tulong 

at gabay ng magulang o guardian, isulat kung ano ang gagawin mo kung 

ikaw ang nasa sitwasyon. Gawin ito sa iyong sagutang papel.  

1. Nagpakitang gilas ang mga mag- aaral ni Ginoong Yarzo sa pagtatanghal 

ng mga sayaw na Tinikling. Kinakabahan ang kagrupo mo dahil kayo na 

ang susunod.  

2. Mayroon kang libro ng kuwentong-bayan na nabasa mo na. Gusto ng 

kaibigan mong si Myra na hiramin ang libro mo.   

3. Pinagtawanan ng pinsan mong si Rolly ang katutubong nakita nila na 

namamasyal sa Baguio dahil sa suot nilang bahag.  

4. Nakita mo kasama ang mga kaibigan mong sina Sonny, Jerome at Alex 

ang isang batang Badjao na nanonood sa inyo habang kayo ay naglalaro 

ng patintero sa isang bakanteng lote. 

5. Maraming koleksyon ng iba’t ibang awiting-bayan tulad mga awiting 

Kundiman at Manang Biday ng Ilocano ang Tatay mo. Nakita mo na 

pinaglalaruan ito ng kapatid mo. 

Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Ano ang kahalagahan ng nasuri mong 

kultura ng iba’t ibang pangkat etniko tulad ng kuwentong-bayan, 

katutubong sayaw, awit, laro, at iba pa? Kopyahin ang dayagram sa ibaba 

at magbigay ng tatlong kasagutan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. 

1. 

____________________

____________________

____________________

2. 

____________________

____________________

____________________
3. 

____________________

____________________

____________________

 

Kahalagahan ng 

Nasuring Kultura 

ng Iba’t ibang 

Pangkat Etniko  
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Gawain sa Pagkatuto Bilang 8: Gumawa ng isang islogan na 

nagpapahayag ng pagmamalaki at pagpahahalaga sa kultura ng iba’t ibang 

pangkat etniko. Gawin ito sa iyong sagutang papel. 

     Bilang pangwakas masasabi mo na: 

   kultura            maipagmalaki        pangkat etniko 

   kamalayan       Filipino                  bansa 

Rubrik para sa Paggawa ng Islogan 

Batayan Mahusay na 

Mahusay 

(5 puntos) 

Mahusay 

(4-3 puntos) 

Hindi 

Mahusay 

(2-1 puntos) 

Kabuuan 

Pagkamalik

hain 

(50%) 

Nakakagawa 

ng islogan sa 

pinakamalikh

aing paraan 

Nakakagawa ng 

islogan  sa 

malikhaing 

paraan 

Hindi 

naipakita ang 

pagkamalikha

in sa paggawa 

ng islogan 

  

Kabuuan at 

Kaayusan 

ng Ideya 

(50%) 

Buo at 

maayos ang 

ideya ng 

ginawang 

islogan 

Maayos ngunit 

hindi gaanong 

buo ang ideya 

ng 

pagkakagawa 

ng islogan 

Hindi buo at 

walang 

kaayusan ang 

ginawang  

islogan 

  

A 

 Mahalaga na malaman mo na ang (1) _______________ng bansa ay 

makulay sapagkat may iba’t ibang (2) ___________________.  Ito ay dapat 

mapanatili kahit sa paglipas ng panahon at sa kabila ng mga banta at 

hamon. Bilang (3) _______________, nararapat mong suriin ang kultura ng 

iba’t ibang pangkat etniko upang (4) _________________ at mapahalagahan 

ang kulturang mayroon ang (5) ____________________.  
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 Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa pagmamalaki 

at pagpapahalaga sa nasuring kultura ng iba’t ibang pangkat etniko. 

 Sa araling ito ay matututuhan mo naman ang pagsunod sa mga 

batas at panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran 

kahit na walang nakakakita. .  

 Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay magkakaroon ng 

kaalaman at disiplina sa pangangalaga ng kapaligiran kahit nasaan ka 

man. 

 Halina’t suriing mabuti ang mga larawan sa ibaba. Pag-aralan kung 

ang mga ito ba ay nagpapakita ng pagsunod sa mga batas o panuntunang 

pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran.  

Pagsunod sa mga Batas tungkol sa 

Pangangalaga ng Kapaligiran 

Aralin  

 Bilang isang bata, mahalaga ring malaman mo ang pagsunod sa mga 

batas o panuntunan tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang 

nakakakita sa iyo. Kailangan mo rin ang pagmamahal, pagmamalasakit sa 

kalikasan, at disiplina sa sarili upang maisabuhay ito. 

WEEK  

5 

I 
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1. Mahalaga kay Miguel ang pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa 

kanilang barangay. 

2. Maganda ang katwiran ni Jane na wala namang nakakita sa kaniya 

kaya maaari na niyang itapon ang basura kung saanman .  

3. Malaki ang maitutulong nina Jane at Miguel sa pangangalaga ng 

kapaligiran sa kanilang barangay. 

4. Wala namang mapapala sina Jane at Miguel sa pagtulong nila sa 

paglilinis.   

5. Pinulot ni Jane ang itinapon niyang kalat dahil sa karatulang itinuro ni 

Miguel. 

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Batay sa diyalogong iyong binasa, isulat 

ang salitang SANG-AYON kung tama ang ipinahahayag sa bawat bilang at 

DI-SANG-AYON naman kung mali . Gawin ito sa iyong sagutang papel. 

Tayo nang Kumilos! 

ni Patrick O. Opeña 

 

 Magkakaroon ng proyekto ang barangay Milagrosa. Ito ay ang “Linis 

para sa Kinabukasan”.  

Miguel: Jane, bakit kung saan mo lang itinapon ang pinagkainan mo? 

Jane:  Hayaan mo na. Wala namang nakakita. 

Miguel:  Ayan oh... may nakasulat na “Bawal Magtapon ng Basura 

Dito”. Alam mo ba na maliit man o malaki ang kalat ay may 

epekto ito sa ating kapaligiran. 

Jane:  Oo nga may karatula. Sige pupulutin ko na. 

Miguel:  Sumali ka na lang sa proyekto ng barangay. Mas matututo ka 

pa at makatutulong sa paglilinis. 

Jane:  Wow! Sige. Sasali na ako. Nakaka-excite naman! 

Miguel:  Mas mabuti na sumunod tayo sa mga batas na pinaiiral at 

tama lagi ang gawin para sa kapaligiran. Kaya naman 

magpalista na tayo! 

Jane:   Tara na, Miguel! Tayo nang kumilos!  

 Ang pagsunod sa mga batas at panuntunang pinaiiral ng ating 

pamahalaan para sa pangagalaga ng kalikasan ay may magandang epekto 

sa kapaligiran. 

D 
Basahin ang maikling diyalogo nang may pag-unawa. 



 

PIVOT 4A CALABARZON EsP G4 24 

E 
Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Suriin ang mga larawan. Isulat ang NK 

kung nagpapakita ng pagsunod sa batas o panuntuang pinaiiral sa 

pangangalaga ng kapaligiran at HNK kung hindi nakasusunod. Gawin ito 

sa iyong sagutang papel.  

1. 2. 3. 

4. 

Gawain 1 2 3 

1. Pinagbubukod ko ang mga basurang nabubulok at  

di-nabubulok.  

   

2. Tumutulong ako sa pagwawalis sa aming bakuran.     

3.Inilalagay ko muna sa bulsa ang aking basura kapag 

nakita kong walang basurahan sa paligid.  

   

4.Hindi ko itinatapon sa bintana ng sasakyan ang mga 

balat ng pagkain matapos kumain kapag nagbibiyahe.  

   

5. Sinusunod ko ang mga batas na aking nababasa.    

 Maraming paraan upang mapangalagaan ang kapaligiran. Ang 

pagkalinga, pagpapaunlad, at pagmamahal sa Inang Kalikasan ay ilan sa 

mga paraang ito. Maging huwaran ka kahit ikaw ay bata pa lamang. Laging 

isaisip na ito ay makabubuti hindi lamang sa sarili kundi pati rin sa iba. 

Sundin ang mga batas na pinaiiral bilang isang mahusay na batang 

Filipino. 

Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Gaano mo kadals ipinakikita ang iyong 

pagsunod sa pangangalaga ng kapaligiran? Kopyahin at lagyan ng tsek (✔) 

ang hanay na tumutugma sa iyong kasagutan gamit ang batayan sa ibaba. 

Gawin ito sa iyong sagutang papel. 

5. 

3-Madalas   2-Paminsan-minsan 1-Hindi ko ginagawa 
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 Ang pagsunod sa mga (1) _________________ at panuntunang pinaiiral 

ng pamahalaan para sa pangangalaga ng (2) _________________ ay may 

magandang epekto sa kapaligiran. Mas matututo kang maging (3) 

_________________. Kahit walang nakakakita, gawin ang tama. Itapon ang 

mga kalat sa tamang basurahan. 

 Maraming paraan upang mapangalagaan ang (4) _________________. 

Mahalin ang Inang kalikasan upang hindi ito masira. Maging disiplinado 

kahit ikaw ay bata. Laging iisipin na ito ay (5) ______________ hindi lamang 

sa sarili pati na rin sa iba.  

  

Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Sa tulong at gabay ng iyong magulang o 

guardian, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng pagsunod sa mga 

batas o mga panuntunang pinaiiral sa inyong pamayanan tungkol sa 

pangangalaga ng kapaligiran. Gawin ito sa iyong sagutang papel.  

     Bilang pangwakas masasabi mo na: 

batas                    kalikasan                   disiplanado         

kapaligiran          huwaran            sarili 

Rubrik para sa Paggawa ng Poster 

Batayan Mahusay na 
Mahusay 

(5 puntos) 

Mahusay 
(4-3 puntos) 

Hindi 
Mahusay 

(2-1 puntos) 

Kabuuan 

Pagkama 
likhain 

(50%) 

Nakakagawa 

ng poster sa 
pinakamalikh

aing paraan 

Nakakagawa 

ng poster sa 
malikhaing 

paraan 

Hindi 

naipakita ang 
pagkamalikhai

n sa paggawa 
ng poster 

  

Kalinisan 
at 

Kaayusan 
(50%) 

Malinis at 

maayos ang 
ginawang 

poster 

Malinis 

ngunit hindi 
gaanong 

maayos ang 
pagkakagawa 

ng poster 

Hindi malinis 

at walang 
kaayusan ang 

ginawang 
poster 

  

A 
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 Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa pagsunod sa mga 

batas na pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran. 

 Sa araling ito ay matututuhan mo ang mga dapat gawin upang 

makatulong sa pagpapanatiling malinis at maayos ng kapaligiran saanman 

sa pamamagitan ng: a.) segregasyon o paglalagay sa mga basurang 

nabubulok at di-nabubulok sa tamang lagayan; b.) pag-iwas sa pagsunog 

ng anumang bagay; at c.) pagsasagawa ng muling paggamit ng mga 

patapong bagay (Recycling). 

 Halina’t suriing mabuti ang mga larawan sa ibaba. Pag-aralan kung 

naipakikita ba ang pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan 

ng kapaligiran. 

Pagtulong sa Pagpapanatili ng Kalinisan at 

Kaayusan ng Kapaligiran  

Aralin  

WEEKS  

6-8 

I 

 Nararapat mong matutuhan na mapangalagaan ang kapaligiran 

kahit ikaw ay bata pa lamang. May mga paraan kung paano ka 

makatutulong upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan nito.  

 Inaasahan na mas maipamamalas mo ang iyong pagmamahal sa 

kapaligiran pagkatapos ng araling ito. Inaasahan din na maisabuhay mo 

ang natatanging pagpapahalagang Filipino– ang pagiging malinis at 

maayos. 
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 Makatutulong ka sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng 

kapaligiran kung alam mo at ginagawa mo ang tamang paraan ng paraan 

ng paghihiwalay ng mga basurang nabubulok at di-nabubulok.  Maaari 

ring gawin ang pagre-recycle o paggamit muli ng mga patapong bagay na 

makatutulong upang mabawasan ang kalat. Hangga’t maaari iwasan ang 

pagsusunog ng mga basura na nakakasira ng kapaligiran at nagdudulot 

ng panganib sa kalusugan ng bawat isa. 

D 
Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Suriin ang bawat larawan. Isulat ang titik  

T kung nakatutulong ito sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng 

kapaligiran at titik M naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang 

papel. 

1. 

2. 3. 

4. 5. 
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Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sa iyong sagutang papel, gumuhit ng 

dalawang basurahan katulad ng nasa ibaba. Pagkatapos, suriin ang uri ng 

basura at isulat ito sa tamang basuran. 

balat ng prutas             bote                  karton 

                               balat ng itlog            metal      

nabubulok na  pagkain                                              balat ng kendi     

 balat ng gulay  lata             sirang laruan 

 Mahalaga na malaman mo ang tamang paraan ng paghihiwalay at 

pagtatapon ng mga basura. Alamin ang angkop na basurahan para 

sa  nabubulok at di-nabubulok. Sa ganitong paraan ay maipakikita mo ang 

pagtulong sa pamayanan upang mapanatiling malinis at maayos ang 

kapaligiran. 

 Disiplina ang kailangan upang mabigyan ng pagpapahalaga ang 

kapaligiran. Kung may nakitang kalat, pulutin at itapon ang mga ito sa 

tamang basurahan.  

 Kahit walang nakakakita sa iyo, panatilihin ang mabuting gawi ng 

pagtatapon ng basura, kahit saan ka man naroroon. Laging tatandaan na 

sa iyong murang edad ay may malaking bahagi kang dapat gampanan sa 

lipunan. Ito ay ang makiisa at maisabuhay ang pangangalaga sa 

kapaligirang bigay ng Poong Maykapal. 
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Ang Eroplano ni Popoy 

ni Patrick O. Opeña 

 Mahilig si Popoy sa laruan. Nakita niya ang isa niyang kalaro na may 

bago at magandang eroplano.   

 “Wow! Ang laki ng laruang eroplano mo, Jonathan!” ang 

humahangang sabi ni Popoy. 

 “Oo, Popoy! Binili ito ni Papa noong isang araw,” pagmamalaki ni 

Jonathan. 

 Gustong gusto ni Popoy na magkaroon ng laruang eroplano  katulad 

ng kay Jonathan ngunit wala naman siyang pera.  

 Pagdating ng bahay nakaisip siya ng paraan. Nakakita siya ng 

maraming bote. 

 “Ayan! Gagawa ako ng sarili kong eroplano. Maaari pa akong 

gumawa ng eroplanong may iba’t ibang kulay. Yehey! Dapat matapos ko na 

kaagad ito,” sabi ni Popoy. 
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 Habang ginagawa niya ang laruang 

eroplanong yari sa bote ay nakita siya ng 

kaniyang Nanay. 

  “‘Nay, tingnan ninyo! Gumagawa ako ng 

eroplano!” pagmamalaki ni Popoy. 

 “Wow! Anak, ang ganda naman niyan. 

Pasensya ka na ha, wala pang pera si Nanay,” 

sagot ni Nanay. 

 “Wala iyon ‘Nay! Ang ganda nga nito! 

Puwede pa ako makagawa ng marami pang 

eroplano,” sagot ni Popoy. 

 Napangiti ang kaniyang Nanay at niyakap 

siya nito. Kaagad nagpaalam si Popoy upang ipagmalaki kay Jonathan ang 

natapos na laruang eroplano. 

 Binilisan niya ang takbo papunta sa bahay nina Jonathan para 

makipaglaro. Nakita niya ito sa tapat ng kanilang bahay.  

 “Jonathan, ito na ang laruan kong eroplano,” buong pagmamalaking 

sabi ni Popoy. 

 “Wow! Ang galing! Sinong gumawa?” tanong ng kalaro. 

 “Ako ang gumawa nito para parehas na tayong may laruang 

eroplano,” wika ni Popoy.  

 Hiniram ni Jonathan ang laruang eroplanong ginawa ni Popoy. 

Pinahiram naman niya ito ng kaniyang malaki at maganda laruang 

eroplano.  

 “Popoy, turuan mo naman ako 

gumawa niyan,” hiling ni Jonathan. 

 “Oo ba! Kapag gagawa uli ako, 

sabay na tayong gumawa,” ang 

nangangakong sagot ni Popoy. 

 At ipinagpatuloy ng dalawa ang 

masaya nilang paglalaro. 
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Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Sagutin ang mga sumusunod na tanong 

ayon sa kuwentong iyong binasa. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. 

 Maaari pang magamit ang mga patapong bagay. Ang tawag dito ay 

“recycling”. May mga bagay na akala mo ay basura na ngunit maaari mo 

pa palang pakinabangan. Maraming mga bagay tulad ng plastik, papel, 

bote, at iba pa na maaari mong gawing kapaki-pakinabang.  

 Ang pag-recycle ng mga patapong bagay ay nakatutulong sa 

kapaligiran upang mabawasan ang mga kalat. Sa ganitong paraan din 

nabibigyang halaga ang mga ito bilang mga patapong bagay.  

 Huwag maliitin ang mga bagay na ito. Ang karamihan din sa mga 

basura ay maaari pang ibenta at pagkakitaan. Isang halimbawa nito ang 

bag na yari mula sa plastik. Tunay nga ang kasabihang “May Pera sa 

Basura”.  

 Pagsumikapang paunlarin ang kapaligiran. Maging mapamaraan at 

malikhain sa pagre-recycle ng mga patapong bagay.  

1. Ano ang pamagat ng kuwentong iyong binasa? 

____________________________________________________________ 

2. Sino ang kaibigan ni Popoy?

____________________________________________________________ 

3. Ano ang laruan mayroon ang kaniyang kaibigan? 

____________________________________________________________ 

4. Ano ang naramdaman ni Popoy nang makita niya ang laruan ng kalaro? 

_____________________________________________________________ 

5. Ano ang kaniyang ginawa upang magkaroon ng sariling laruan? 

_____________________________________________________________ 

6. Ano ang katangian mayroon si Popoy? 

______________________________________________________________ 

7. Ang katangian ba na mayroon si Popoy ay mahalaga sa pangangalaga ng 

kapaligiran? Bakit? 

______________________________________________________________ 

8. Kung ikaw si Popoy, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? 

______________________________________________________________ 
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Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Gaano mo kadalas ginagawa ang bawat 

sitwasyon na nasa unang hanay ng talaan?  Kopyahin ang talaan at iguhit 

ang bituin (☆) sa hanay na tumutugma sa iyong kasagutan . Gawin ito sa 

iyong sagutang papel. 

Gawain Palagi 
Paminsan-

minsan 
Hindi 

1. Inihihiwalay ko ang mga basurang 

nabubulok at di-nabubulok.  

   

2. Ginagamit kong muli ang mga patapong 

gamit sa kapaki-pakinabang ng bagay. 

   

3. Nakikiisa ako at tumutulong sa mga 

programang pangkalinisan at    

pangkapaligiran sa aming paaralan.  

   

4. Pinupulot ko ang mga kalat sa mga 

pasilyo at iba pang lugar sa paaralan 

kahit walang nag-uutos sa akin.  

   

5. Tumutulong ako sa paglilinis sa loob at 

labas ng aming tahanan araw-araw.  

   

Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Suriin ang larawan na nasa ibaba. Ano 

ang maari mong gawin upang makatulong sa pagsasaayos nito? Sa tulong 

at gabay ng iyong magulang o guardian, magbigay ng tatlong paraan. 

Gawin ito sa iyong sagutang papel.  
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Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Gumuhit ng kamay sa iyong sagutang 

papel. Pagkatapos, suriin ang mga payahag na nasa loob ng kahon. Piliin 

ang mga titik na maaaring magpahayag ng iyong pangako o komitment sa 

pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran. Isulat ang mga 

napili mong titik sa daliri ng iginuhit mong kamay. 

a. Gamitin muli ang bagay na maari pang gamitin  

b. Hayaan lang ang lahat ng kalat sa bahay 

c. Magtanim ng halaman 

d. Itapon sa compost pit ang mga nabubulok na basura  

e. Magtapon ng kalat sa wastong basurahan 

Gawain sa Pagkatuto Bilang 7: Isulat ang salitang SANG-AYON kung 

tama ang ipinapahayag ng bawat pangungusap at salitang DI-SANG-AYON 

naman kung mali. Gawin ito sa iyong sagutang papel.  

1. Itinatapon ni Cristy ang basura sa tamang lalagyan o basurahan.  

2. Sinusunog ni Larry tuwing umaga ang mga tuyong dahon at basura.  

3. Pinaghahalo-halo ni Jessy ang mga basura sa iisang lagayan.  

4. Nagre-recycle ng mga patapong bagay si Randy. 

5. Pinababayaan ni Jared na nakatambak ang mga basura sa kalsada 

kung hindi pa nakokolekta ng trak ng basura.  

E 
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Gawain sa Pagkatuto Bilang 8: Kopyahin ang talaan sa iyong sagutang 

papel. Pagkatapos, suriing mabuti ang bawat sitwasyon. Kulayan ng pula 

ang hugis bilog sa hanay ng Nagawa Ko Na kung ang sitwasyon ay nagawa 

mo na at asul naman sa hanay ng Hindi Ko Pa Nagawa kung hindi mo pa 

nagagawa. 

Gawain sa Pagkatuto Bilang 9: Basahin ang bawat sitwasyon. Isulat ang 

salitang OO kung ginagawa mo ang isinasaad sa bawat bilang at salitang 

HINDI naman kung hindi mo ginagawa. Gawin ito sa iyong sagutang papel.  

1. Ginagawa kong lalagyan ng lapis at bolpen ang mga lumang kahon sa 

aming bahay. 

2. Ginagawa kong bagong laruan ang mga lumang kahon at lata.  

3. Sinisigurado ko na naitatapon ko ang lahat ng kalat na nakikita ko sa 

loob ng bahay.  

4. Ibinebenta ko ang naiipon kong bote, karton, at papel.  

5. Mula sa mga luma kong kuwaderno, nakabuo ako ng bagong sulatan. 

Mga Sitwasyon 
Nagawa 

Ko Na 

Hindi Ko Pa  

Nagawa 

1. Ginagawang taniman ng mga halaman sa 

bakuran ang mga lumang boteng plastik. 

  

2. Pinaghihiwa-hiwalay ang basurang 

nabubulok at hindi nabubulok.  

  

3. Iniiwasang magsunog ng mga basurang papel, 

plastik, dahon at iba pa.  

  

4. Ginagawang kapaki-pakinabang ang mga 

lumang gamit na patapon na.  

  

5. Tinatakipan ang basurahan upang hindi 

langawin.  
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Gawain sa Pagkatuto Bilang 10: Kopyahin ang talaan sa iyong sagutang 

papel. Pagkatapos, suriin ang bawat sitwasyon. Iguhit ang masayang 

mukha () kung kasiya-siya ang ipinahahayag sa bawat sitwasyon at 

malungkot na mukha () naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang 

papel.  

Mga Sitwasyon ☺ o ☹ 

1. May ginawang hukay sa inyong paaralan upang maging 

compost pit na tapunan ng mga basurang nabubulok.  

 

2. Nagsusunog ng mga tuyong dahon ang iyong 

kapitbahay.  

 

3. Mula sa patapong bagay, nag-iisip ka ng maaaring          

i-recycle.  

 

4. Ang kapatid ng kalaro mo ay gumagawa ng laruan mula 

sa mga patapong bagay.  

 

5. Inutusan ka ng iyong nanay na paghiwalayin ang mga 

basurang nabubulok sa hindi nabubulok.  

 

Gawain sa Pagkatuto Bilang 11: Iguhit ang hugis puso (♡) sa bawat 

bilang kung ang gawain ay wasto at hugis tatsulok (∆) naman kung hindi 

wasto. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. 

1. Pagsamahin sa basurahan ang lata at balat ng prutas at gulay. 

2. Gamiting muli ang bote ng shampoo bilang lalagyan ng pangkulay. 

3. Sunugin ang mga basurang hindi nadala ng trak ng basura. 

4. Palagiang pagsasagawa ng waste segregation sa mga tahanan. 

5. Malimit na pagtatapon ng basura sa mga kanal kapag puno na ang 

inyong basurahan. 
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Gawain sa Pagkatuto Bilang 12: Sa tulong at gabay ng iyong magulang o 

guardian, gumuwa ng  isang kapaki-pakinabang na proyekto  o gamit 

mula sa patapong bagay. Gawing gabay ang rubrik sa paggawa sa ibaba. 

Isaalang-alang ang pagkamalikhain at kaligtasan sa paggawa ng proyekto. 

     Bilang pangwakas masasabi mo na: 

kalusugan           kalat            paghihiwalay 

patapong bagay  pagsusunog    kalinisan 

Rubrik para sa Paggawa ng Kapaki-pakinabang na Proyekto o Gamit 

Batayan 
Mahusay na 

Mahusay 
(5 puntos) 

Mahusay 
(4-3 puntos) 

Hindi 
Mahusay 

(2-1 puntos) 
Kabuuan 

Pagkamali
khain 
(50%) 

Nakakagawa 
ng Kapaki-
pakinabang 

na Proyekto o 
Gamit sa 

pinakamalikh
aing paraan 

Nakakagawa ng 
Kapaki-

pakinabang na 
Proyekto o 
Gamit sa 

malikhaing 
paraan 

Hindi 
naipakita ang 
pagkamalikha
in sa paggawa 

ng Kapaki-
pakinabang 
na Proyekto 

o Gamit 

  

Kabuuan 
at 

Kaayusan 
ng Ideya 

(50%) 

Buo at 
maayos ang 

ideya ng 
ginawang 
Kapaki-

pakinabang 
na Proyekto o 

Gamit 

Maayos ngunit 
hindi gaanong 
buo ang ideya 

ng 
pagkakagawa 
ng Kapaki-

pakinabang na 
Proyekto o 

Gamit 

Hindi buo at 
walang 

kaayusan ang 
ginawang 
Kapaki-

pakinabang 
na Proyekto 

o Gamit 

  

 Makatutulong sa pagpapanatili ng (1) __________________ at kaayusan 

ng kapaligiran kung alam at ginagawa ang tamang paraan ng (2) 

__________________ ng mga basurang nabubulok at di-nabubulok.   

 Maaari ring gawin ang pagre-recycle o paggamit muli ng mga (3) 

__________________ na makatutulong upang mabawasan ang (4) 

__________________. Hangga’t maaari iwasan ang (5) _________________ ng 

mga basura na nakakasira ng kapaligiran at nagdudulot ng panganib sa 

kalusugan ng bawat isa. 

A 
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 Susi sa Pagwawasto 

Weeks 1-2 

Gawain sa 

Pagkatuto 1 

1. Tama 

2. Mali 

3. Tama 

4. Tama 

5. Mali 

 

Weeks 3-4 

Weeks 6-8 

Gawain sa 

Pagkatuto 

6 

a 

c 

d 

e  

Gwain sa 

Pagkatuto 2 

1. M 

2. DM 

3. M 

4. DM 

5. M 

Gawain sa 

Pakatuto 3 

1. ☺  

2. ☺  

3.  ☹ 

4.  ☺  

5.  ☹ 

Gawain sa 

Pagkatuto 4 

1. b 

2. c 

3. a 

4. d 

5. b 

Gawain sa 

Pagkatuto 8 

a 

c 

e  

Gawain sa 

Pagkatuto 1 

1. L 

2. KS 

3. A 

4. KB 

5. L 

Gawain sa 

Pagkatuto#2 

a 

c 

e 

f 

 

Gawain sa 

Pagkatuto 3 

1.  ✔ 

2.  x 

3. ✔ 

4. ✔ 

5.  x 

Gawain sa 

Pagkatuto 4 

1. b 

2. d 

3. a 

4. c 

5. c 

Week 5 

Gawain sa 

Pagkatuto 1 

1. SANG-AYON 

2. DI SANG-AYON 

3. SANG-AYON 

4. DI SANG-AYON 

5. SANG-AYON 

 

Gawain sa 

Pagkatuto 3 

1. HNK 

2.  NK 

3.  NK 

4.  HNK 

5.HNK 

Gawain sa 

Pagkatuto 1 

1. T 

2. T 

3. M 

4. M 

5. T 

Gawain sa Pagkatuto 2  

Nabubulok 

Balat ng 

prutas 

Itlog 

Karton 

Sirang 

pagkain 

Di Nabu-

bulok 

Bote 

Balat ng 

kendi 

metal 

Gawain sa 

Pagkatuto 7 

1. SANG-AYON 

2. DI SANG-AYON 

3. DI SANG-AYON 

4. SANG-AYON 

5. DI SANG-AYON 

Gawain sa 

Pakatuto 

11 

1. ∆  

2. ♡ 

3. ∆   

4. ♡ 

5. ∆  

Gawain sa 

Pakatuto 

10 

1. ☺  

2. ☹  

3.  ☺ 

4.  ☹  

5.  ☺ 
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Gawain sa Pagkatuto 
     Week 1  LP      Week 2 LP      Week 3 LP      Week 4 LP 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 1 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 1 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 1 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 1 

 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 2 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 2 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 2 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 2 

 

Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 3 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 3 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 3 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 3 

 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 4 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 4 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 4 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 4 

 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 5 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 5 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 5 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 5 

 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 6 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 6 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 6 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 6 

 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 7 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 7 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 7 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 7 

 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 8 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 8 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 8 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 8 

 

     Week 5 LP      Week 6 LP      Week 7 LP      Week 8 LP 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 1 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 1 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 1 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 1 

 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 2 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 2 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 2 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 2 

 

Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 3 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 3 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 3 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 3 

 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 4 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 4 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 4 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 4 

 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 5 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 5 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 5 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 5 

 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 6 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 6 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 6 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 6 

 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 7 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 7 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 7 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 7 

 

 Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 8 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 8 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 8 

  Gawain sa  
 Pagkatuto Blg. 8 

 

Personal na Pagtatása sa Lebel ng Performans para sa Mag-aaral 

 Pumili ng isa sa mga simbolo sa ibaba na kakatawan sa 

iyong naging karanasan sa pagsasagawa ng mga gawain. Ilagay ito 

sa Hanay ng LP o Lebel ng Performans. Basahin ang deskripsiyon 

bilang gabay sa iyong pagpili. 

-Nagawa ko nang mahusay. Hindi ako nahirapan sa pagsagawa nito. Higit na 

nakatulong ang gawain upang matutuhan ko ang aralin. 
 

-Nagawa ko nang maayos. Nahirapan ako nang bahagya sa pagsasagawa 

nito. Nakatulong ang gawain upang matutuhan ko ang aralin. 
 

-Hindi ko nagawa o nahirapan ako nang labis  sa pagsasagawa nito. Hindi ko 
naunawaan  ang hinihingi sa gawain. Kailangan ko pa ng paglilinaw o 

dagdag kaalaman upang magawa  ko ito nang maayos o mahusay. 

Paalala: Magkaparehong sagot ang ilalagay sa LP o Lebel ng Performans sa mga gawaing 

nakatakda ng higit sa isang linggo o week. Halimbawa: Ang aralin ay para sa Weeks 1-2, 

lalagyan ang hanay ng Week 1 at Week 2 ng magkaparehong ,, ?. 
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Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:  
 
Department of Education Region 4A CALABARZON 
 

Office Address: Gate 2, Karangalan Village, Cainta, Rizal 
 
Landline: 02-8682-5773, locals 420/421 
 

https://tinyurl.com/Concerns-on-PIVOT4A-SLMs 


