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         Mahal na Guro, 

Pagbati mula sa Abiva Publishing House, Inc.! 
 
Maraming salamat sa iyong pagtangkilik sa aming mga aklat. Ang iyong napiling serye ay may kaakibat na mga patnubay ng guro na may detalyadong mapa ng 
kurikulum para sa bawat baitang. Magagamit na sanggunian ang talaan ng mga komponent, terminolohiya, at daglat na matatagpuan dito para sa iyong pag-
unawa at paggamit ng mahalagang kasangkapang ito ng mga guro. Inaasahang makatutulong ang mapa ng kurikulum sa iyong pang-araw-araw na pagpaplano 
at pagtuturo ng mga aralin. Maaari kang magmungkahi ng iba pang paraan upang ang iyong napiling aklat ng Abiva ay makatulong sa pagpapayabong ng iyong 
pagtuturo o sa mga pangangailangan ng ibang guro. Magpadala lamang ng liham sa aming email address na wecare@abiva.com.ph. 
 
Hangad namin sa iyo ang maligaya at may katuparang pagtuturo!  

 

                ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 
 

 
 

Mga Komponent at Pinagmulan ng mga Nilalaman 
 

 

Pamantayan sa Yugto Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Filipino  
Pamantayan sa Baitang Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Filipino  

Pamantayang Pangnilalaman Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Filipino  

Pamantayan sa Pagganap Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Filipino  

Nilalaman Mula sa aklat na Bulwagan 7: Kamalayan sa Gramatika at Panitikan 

Mga Kasanayan sa Pagkatuto 
(Kabilang ang MELCs) 

Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Filipino. Ang mga pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto o Most Essential 
Learning Competencies (MELCs) para sa Filipino ay itinakda ng DepEd upang gabayan ang mga guro at estudyante. Tinitiyak ng 
MELCs na nalilinang sa mga estudyante ang mga pamantayan sa kurikulum na iniakma sa kasalukuyang pangangailanganan sa pag-
aaral sa loob ng tahanan. 

Mga Kasanayan 
para sa Ika-21 Siglo 

Mula sa “New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology,” World Economic Forum (2015)  

Mga Estratehiya o Paraan 
ng Pagtuturo 

Iba’t ibang mungkahing estratehiya ng pagtuturo ng may-akda na makatutulong sa guro na maihatid ang mga aralin sa iba’t ibang antas ng 
kahirapan batay sa mga estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral 

Pagtataya Mga estratehiya at kagamitan sa pagtataya na maaaring Paglilinang o Paglalahat 

Pagpapahalaga 
Talaan ng mga pagpapahalagang likas sa mga paksa o nabuo sa pamamagitan ng talakayan at pagsasanay. Gayunpaman, hinihikayat 
ang guro na bigyang-diin ang mga pangunahing pagpapahalaga ng paaralan alinsunod a sa pananaw at layunin nito 

Mga Kagamitan 
Mga mungkahing kagamitan sa pagtuturo na maaaring tradisyonal o gawa ng guro at  mga educational software at iba pang digital na 
mapagkukunan 
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Pamantayan sa Yugto 
(7−10) 

Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, replektibo o mapanuring pag-iisip, at pagpapahalagang pampanitikan sa 
tulong ng mga akdang rehiyonal, pambansa, at salintekstong Asyano at pandaigdig upang matamo ang kultural na literasi. 

 

Pamantayan sa Baitang 
Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit 
ang teknolohiya at iba’t ibang uri ng teksto at akdang pampanitikang rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayundin ang iba’t 
ibang kulturang panrehiyon. 

 

 

Yunit 1: Lupang Pangako Bilang ng mga Araw: 28 

Pamantayang 
Pangnilalaman 

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga 
akdang pampanitikan ng Mindanao 

Pamantayan 
sa Pagganap 

Naisasagawa ng mag-aaral ang isang makatotohanang proyektong 
panturismo 

 

Nilalaman 

Mga Kasanayan 

sa Pagkatuto 

(Kabilang ang 

MELCs) 

Mahahalagang 

Tanong* 

Pamalagiang 

Kaalaman* 

Mga Kasanayan 

para sa  

Ika-21 Siglo 

Mga 
Estratehiya 
o Paraan ng 
Pagtuturo 

Pagtataya Pagpapahalaga 
Mga  

Kagamitan 

ARALIN 1 
Pangako sa 
Pagkakasundo 

 “Ang Alamat 
ng Eklipse” 
(kuwentong- 
bayan mula 
sa Mindanao) 

 Mga Pang-
ugnay na 
Ginagamit sa 
Pagbibigay 
ng Patunay 

F7PB-Ia-b-1 

Naiuugnay ang 

mga pangyayari sa 

binasa sa mga 

kaganapan sa iba 

pang lugar ng 

bansa 

F7PN Ia-b-1  
Nahihinuha ang 
kaugalian at 
kalagayang 
panlipunan ng lugar 

 Bakit 
mahalagang 
pag-aralan 
ang mga 
kuwentong 
bayan mula sa 
Mindanao? 

 Paano 
nakatutulong 
ang 
pagbabasa ng 
mga 
kuwentong 

 Mahalagang 

pag-aralan 

ang mga 

kuwentong 

bayan mula 

sa Mindanao 

dahil 

sinasalamin 

nito ang 

tradisyon, 

kaugalian, at 

Mapanuring  
Pag-iisip at 
Komunikasyon 

 Nasasagot 
ang mga 
tanong ukol 
sa larawang 
ipinakita 

 Nasasagot 
ang mga 
tanong ukol 
sa binasang 
kuwentong 

 Ipakuha sa 

mga mag-

aaral ang 

panimulang 

pagtataya 

para sa yunit 

 Tumawag ng 

ilang mag-

aaral para sa 

recitation 

 Panimula at 

Diyagnostiko 

 Panimulang 

pagtataya sa 

yunit 

 

Paglilinang 

 Takdang- 

aralin 

(pagbasa ng 

ibinigay na 

kuwento) 

 Pagpapaha-
laga sa pag-
aaral ng mga 
akda mula sa 
iba’t ibang 
rehiyon 

 Paggalang sa 

mga 

kaugalian o 

tradisyong 

kinagisnan ng 

ibang lugar 

 larawan ng 
eklipse 

 sipi ng 
karagdagang 
pagsasanay 
 

Unang Markahan 
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 na pinagmulan ng 
kuwentong bayan 
batay sa mga 
pangyayari at 
usapan ng mga 
tauhan 
 

F7PT-Ia-b-1 
Naibibigay ang 
kasingkahulugan at 
kasalungat na 
kahulugan ng salita 
ayon sa gamit ng 
pangungusap 
 
F7PD-Ia-b-1 
Nasusuri gamit ang 
graphic organizer 
ang ugnayan ng 
tradisyon at akdang 
pampanitikan batay 
sa napanood na 
kuwentong-bayan 
 
F7PS-Ia-b-1 
Naibabalita ang 
kasalukuyang 
kalagayan ng lugar 
na pinagmulan ng 
alinman sa mga 
kuwentong bayang 
nabasa, napanood, 
o napakinggan 
 
F7PU-Ia-b-1 
Naisusulat ang mga 
patunay na ang 
kuwentong-bayan 
ay salamin ng 

bayan tungo 
sa pag-unlad 
ng kaalaman 
at pagkilala sa 
ating lahing 
pinagmulan 
bilang isang 
Pilipino? 

kalagayang 

panlipunan 

ng nasabing 

lugar.  

 Nakikilala at 

napauunlad 

ang 

kaalaman 

natin sa 

lahing ating 

pinagmulan 

sa tulong ng 

gabay na 

mga 

babasahin 

tulad ng 

kuwentong-

bayan, 

sapagkat 

nakapaloob 

dito ang 

tradisyon at 

mabubuting 

asal na 

humuhulma 

sa ating 

pagkatao. 

bayan 

 Nahihinuha 
ang kaugalian 
at kalagayang 
panlipunan sa 
Mindanao 
batay sa mga 
pangyayari, 
kilos, at 
pananalita ng 
mga tauhan 
sa akdang 
binasa 

 Naiuugnay 
ang mga 
pangyayari sa 
akdang 
binasa sa 
mga 
kaganapan sa 
iba pang lugar 
ng bansa, lalo 
na sa Luzon 
at Visayas 

 Nasusuri 
gamit ang 
graphic 
organizer ang 
ugnayan ng 
tradisyon at 
akdang 
pampanitikan 
batay sa 
napanood na 
kuwentong- 
bayan at 
naibabahagi 
ang mga 
sagot sa klase 

pagganyak 

(ipatingin sa 

mga mag-

aaral ang 

pambungad 

na larawan sa 

yunit; itanong 

ang kanilang 

inaasahang 

matutuhan; 

ipabasa at 

pasagutan 

ang 

mahahalaga-

ng tanong sa 

aralin) 

 Talakayan 

(ibigay sa mga 

mag-aaral ang 

tamang sagot 

sa gawain sa 

talasalitaan 

ukol sa 

akdang 

pampanitikan; 

iwasto ang 

kanilang mga 

sagot; ipabasa 

ang mga 

teksto at iba 

pang 

kuwentong- 

bayan tulad 

ng mito at 

 Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan    

(pagsasalik-

sik at 

pagbibigay ng 

kahulugan at 

kasalungat na 

kahulugan ng 

ibinigay na 

mga salita) 
 Mga 

pagsasanay 

sa panitikan 

(pagbibigay 

kahulugan sa 

salitang may 

kinalaman sa 

akdang 

pampaniti-

kan) 

 Recitation 

 Comprehen-

sion check 

(pagsagot sa 

mga tanong 

hinggil sa 

binasang 

teksto) 

 Takdang-

gawain 

(panonood ng 

kuwentong- 
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tradisyon o 
kaugalian ng lugar 
na pinagmulan nito 
 
F7WG-1a-b-1 

   
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
pahayag sa 
pagbibigay ng mga 
patunay 
 
 

 Nakapagbibi-
gay ng 
kahulugan at 
kasalungat na 
kahulugan ng 
mga ibinigay 
na salita 

 Nakapagbibi-
gay ng mga 
pangungusap 
mula sa 
artikulong 
binasa na 
ginamitan ng 
mga pang-
ugnay sa 
pagbibigay ng 
mga patunay 

 Naisusulat 
ang mga 
patunay na 
ang 
kuwentong 
bayan ay 
salamin ng 
tradisyon o 
kaugalian ng 
lugar na 
pinagmulan 
nito 
 

Komunikasyon 

 Naibabahagi 
ang 
mahahalag-
ang aral na 
natutuhan sa 
aralin at mga 

salaysayin; 

ipagamit ang 

mga pang-

ugnay sa 

pagbibigay ng 

patunay) 

 Collaborative 

learning 

(ipagamit sa 

mga mag-

aaral ang mga 

pang-ugnay 

na ginagamit 

sa pagbibigay 

ng patunay sa 

pamamagitan 

ng pag-uulat 

sa klase ng 

pinakahuling 

mga balitang 

nagaganap sa 

Mindanao 

ayon sa 

ibinigay na 

editoryal) 

 Experimental 

learning 

(ipasagawa sa 

mga mag-

aaral ang mga 

pagsasanay 

sa panitikan at 

gramatika) 

bayan sa 

YouTube at 

pagtukoy ng 

ipinakitang 

mga 

pangyayari 

na 

sumasalamin 

sa tradisyong 

Pilipino, 

pang-ugnay 

na ginagamit 

sa pagbibigay 

ng patunay) 

 Mga 

pagsasanay 

pang-

gramatika 

(paggamit ng 

mga pang-

ugnay sa 

pagbibigay ng 

patunay) 

 Pangkatang 

gawain 

(paggamit ng 

mga  pang-

ugnay sa 

pagbibigay ng 

patunay  sa 

pamamagitan 

ng pag-uulat 

sa klase ng 
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gawain 

 Nakapagbibi-
gay ng sariling 
halimbawa ng 
paggamit ng 
mga pang-
ugnay sa 
pagbibigay ng 
mga patunay 

 
Kolaborasyon  

 Naibabalita 
ang 
kasalukuyang 
kalagayan ng 
lugar na 
pinagmulan 
ng 
kuwentong- 
bayang 
nabasa 

pinakahuling 

mga balitang 

nagaganap 

sa Mindanao 

ayon sa 

ibinigay na 

editoryal) 

 Karagdagang 

pagsasanay  

 Paggamit ng 

graphic 

organizer 

 

Paglalahat 

 Pagsagot sa 

mahahala-

gang tanong 

ng aralin 

 Pagbuo ng 

konsepto ukol 

sa aralin 

batay sa mga 

ibinigay na 

salita 

ARALIN 2 
Pangako sa 
Pananagutan 

 “Lalapindigo
wa-i: Kung 
Bakit Maliit 
ang Beywang 
ng Putakti” 
(Pabula ng 
Maranao) 

 Mga 

F7PB-Ic-d-2 
Natutukoy at 
naipaliliwanag ang 
mahahalagang 
kaisipan sa 
binasang akda 
 
F7PT-Ic-d-2 
Napatutunayang 
nagbabago ang 
kahulugan ng mga 

 Bakit 
kinagigiliwan 
ng mga 
mambabasa, 
lalo na ng mga 
bata, ang mga 
pabula? 

 Nakatutulong 
ba ang 
pagbabasa ng 
mga pabula sa 

 Madaling 
mahikayat 
ang mga 
mambabasa 
lalo na ang 
mga bata sa 
pagbabasa 
ng pabula 
dahil sa 
maliban sa 
mga 

Mapanuring 
Pag-iisip at 
Komunikasyon 

 Natutukoy ang 
pamagat ng 
pabula batay 
sa larawang 
ipinakita 

 Nakabubuo 
ng bagong 
salita gamit 

 Panimula at 

pagganyak 

(ipakita sa 

mga mag-

aaral ang 

larawan ng 

mga popular 

na hayop na 

tauhan sa 

Paglilinang 

 Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan 

(pagbuo ng 

bagong salita 

sa paglalapi 

at pagbibigay 

kahulugan sa 

 Pagpapaha-
laga sa 
paggawa ng 
mga hakbang 
sa pagkamit 
ng itinakdang 
mithiin 

 Pagpapairal 
ng pagtutulu-
ngan at 
pagmamaha-

 mga larawan 
ng mga hayop 
na tauhan sa 
mga pabula 

 iba’t ibang 
pabula 

 sipi ng mga 
karagdagang 
pagsasanay 
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Ekspresyon 
ng 
Posibilidad 

salitang 
naglalarawan batay 
sa ginamit na 
panlapi 
 
F7PD-Ic-d-2 
Nailalarawan ang 
isang kakilala na 
may pagkakatulad 
sa karakter ng 
isang tauhan sa 
napanood na 
animation 
 
F7PS-Ic-d-2 
Naibabahagi  ang 
sariling pananaw at 
saloobin sa 
pagiging karapat-
dapat o di karapat-
dapat ng paggamit 
ng mga hayop 
bilang mga tauhan 
sa pabula 
 
F7PU-Ic-d-2 
Naipahahayag 
nang pasulat ang 
damdamin at 
saloobin tungkol sa 
paggamit ng mga 
hayop bilang 
tauhang 
nagsasalita at 
kumikilos na parang 
tao o vice versa 
 
F7WG-Ic-d-2 
Nagagamit ang 

paghubog ng 
pagkatao ng 
mga bata? 
Bakit? 

kinalulugdan 
nilang mga 
hayop ang 
mga 
gumaganap 
sa kuwento, 
mabababaw 
lamang ang 
mga salitang 
ginagamit ng 
may-akda 
kaya 
madaling 
maunawaan 
ito at higit sa 
lahat 
kapupulutan 
ito ng aral na 
makatutulong 
sa paghubog 
ng pagkatao 
ng isang 
bata. 

 Nakatutulong 
ang pabula 
sa paghubog 
ng pagkatao 
ng bata dahil 
sa aral na 
nakapaloob 
dito na 
gagabay sa 
kanila tungo 
sa tamang 
landas. 

ang mga 
panlapi at 
naibibigay ang 
kahulugan ng 
nabuong 
salita 

 Nakasusulat 
ng mga 
salitang may 
kaugnayan sa 
pabula at 
nakasasagot 
ng mga 
tanong ukol 
dito 

 Natutukoy at 
naipaliliwa-
nag ang 
mahahalag-
ang kaisipan 
sa binasang 
akda 

 Nailalarawan 
ang isang 
kakilala batay 
sa 
pagkakaha-
lintulad nito sa 
karakter ng 
isang tauhan 
sa cartoon na 
napanood 

 Nakasasalik-
sik tungkol sa 
mga pabula 
galing sa iba’t 
ibang lugar sa 
Mindanao, 

mga pabula at 

pagpapatukoy 

ng pamagat 

ng mga 

pabula) 

 Malayang 

talakayan 

(itanong sa 

mga mag-

aaral ang 

inisyal na 

kaalaman 

tungkol sa 

pabula, 

paglalapi, at 

pagpapakahu-

lugan sa 

nabuong mga 

salita, mga 

binasang 

teksto, gabay 

sa 

pananaliksik, 

at sagot sa 

mga gawain) 

 Paglalahat 

(itanong sa  

mga mag-

aarap kung 

ano ang 

mahahala-

gang aral ang 

napulot nila sa 

nabuong 

salita) 

 Mga 

pagsasanay 

sa panitikan 

(pagbibigay 

ng mga 

salitang may 

kaugnayan sa 

pabula) 

 Recitation 

 Comprehen-

sion check 

(pagsagot ng 

mga tanong 

ukol sa 

binasang 

mga akda) 

 Paggamit ng 

graphic 

organizer 

(paghahalin-

tulad ng 

karakter ng 

isang kakilala 

sa isang 

tauhan sa 

napanood sa 

cartoon) 

 Takdang-

gawain 

(pagsasalik-

sik tungkol sa 

lan sa pamilya 

 Pagpapaha-
laga sa mga 
gawain o 
karanasan sa 
pamilya na 
kapupulutan 
ng aral 
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mga ekspresyong 
naghahayag ng 
posibilidad (maaari, 
baka, at iba pa) 
 
F7EP-Ic-d-2 
Naisasagawa ang 
sistematikong 
pananaliksik 
tungkol sa pabula 
sa iba’t ibang lugar 
sa Mindanao 

nasusuri at 
naihaham-
bing ito sa 
binasang 
akda sa aklat, 
nabibigyan 
ang nasaliksik 
na pabula ng 
panibagong 
wakas, at 
naibabahagi 
ito sa klase 

 Naibibigay 
ang mga 
ekspresyon 
ng posibilidad 
at ang gamit 
at 
kahalagahan 
ng mga ito 

 Nagagamit 
ang mga 
sariling 
halimbawang 
pangungusap 
na 
naghahayag 
ng posibilidad 

 
Komunikasyon 

 Nakabibigay 
ng inisyal na 
ideya tungkol 
sa pabula 

 Nakapagba-
bahagi sa 
klase ng mga 
sariling sagot 

aralin) 

 Pagbabalik-

aral (talakayin 

sa mga mag-

aaral ang 

paksa noong 

nakaraang 

pagkikita; 

iwasto ang 

takdang- 

aralin) 

 Think-Pair-

Share 

(magpabuo sa 

mga mag-

aarap ng mga 

tanong 

tungkol sa 

pabulang 

tinalakay 

gamit ang 

mga 

ekspresyon ng 

posibilidad) 

 

mga pabula 

galling sa 

iba’t ibang 

lugar sa 

Mindanao at 

paglalahad 

ng mga ito sa 

klase, pag-

aaral sa mga 

ekspresyong 

nagpapaha-

yag ng 

posibilidad at 

pagsagot sa 

tanong kung 

bakit 

mahalaga 

ang mga ito) 

 Mga 

pagsasanay 

sa gramatika 

(pagsagot sa 

mga tanong 

sa talatang 

nagpapaha-

yag ng 

posibilidad; 

pagbuo ng 

mga tanong 

tungkol sa 

pabulang 

tinalakay o 

sariling 

pangungu-
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sa mga 
gawain 
 

Mapanuring 
Pag-iisip at 
Pagkamalikhain 

 Nakasusulat 
ng 
komposisyon 
ukol sa 
damdamin at 
saloobin sa 
paggamit ng 
mga hayop 
bilang 
tauhang 
nagsasalita at 
kumikilos na 
parang tao sa 
mga pabula 

 
Kolaborasyon 

 Nakabubuo 
ng mga 
tanong 
tungkol sa 
pabulang 
tinalakay 
gamit ang 
mga 
ekspresyon 
ng posibilidad  

 

sap; pagsulat 

ng 

komposisyon 

ukol sa 

saloobin sa 

paggamit ng 

mga hayop 

bilang tauhan 

sa pabula; 

paggawa ng 

mga islogan 

kaugnay ng 

binasang 

pabula gamit 

ang mga 

ekspresyon 

ng 

posibilidad) 

 Karagdagang 

pagsasanay 

 

Paglalahat 

 Paglalahat 

(pagbabahagi 

ng mahahala-

gang aral na 

napulot sa 

aralin) 

 Pagsagot sa 

mahahala-

gang tanong 

ng aralin 
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ARALIN 3 
Pangako ng 
Tapat na 
Paglilingkod 

 Indarapatra 
at Sulayman 
(Epiko ng 
Maguinda-
nao) 

 Mga Pang-
ugnay na 
Ginagamit sa 
Paglalahad 
ng Sanhi at 
Bunga 

F7PN-Id-e-3 
Nakikilala ang mga 
katangian ng mga 
tauhan batay sa     
tono at paraan ng 
kanilang pananalita 
 

F7PB-Id-e-3  
Naipaliliwanag ang 
sanhi at bunga ng 
mga pangyayari 
 

F7PT-Id-e-3 
Naipaliliwanag ang 
kahulugan ng mga 
simbolong ginamit 
sa akda 
 
F7PD-Id-e-3 

Naipahahayag ang 

sariling 

pakahulugan sa 

kahalagahan ng 

mga tauhan sa 

napanood na 

pelikula na may 

temang katulad ng 

akdang tinalakay  

 

F7WG-Id-e-3 
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
pang-ugnay na 
ginagamit sa 
pagbibigay ng sanhi 
at bunga ng mga 
pangyayari 

 Bakit 
mahalagang 
alamin at pag-
aralan ang 
mga epiko ng 
rehiyon ng 
Mindanao? 

 Ano sa 
palagay mo 
ang 
pinakamahala-
gang ambag 
ng pagbabasa 
at pag-aaral 
ng epiko ng 
ibang rehiyon 
sa kaunlaran 
ng ating 
kaalaman 
bilang 
kabataang 
Pilipino? 

 Nakikilala 
natin ang 
kagitingan ng 
lahing 
pinagmulan 
sa pag-aaral 
ng mga epiko 
na tulad ng 
mga galling 
sa rehiyon ng 
Mindanao. 

 Pinakamaha-
lagang 
ambag sa 
atin ng 
pagbabasa 
ng epiko ay 
ang 
pagbibigay 
kaalaman sa 
ating 
tradisyon. 
 

Mapanuring  
Pag-iisip at 
Komunikasyon 

 Naibibigay at 
naipapaliwa-
nag ang 
sariling 
kahulugan ng 
mga 
simbolong 
ginamit sa 
akda 

 Nagagamit 
nang wasto 
ang mga 
pang-ugnay 
na naglalahad 
ng sanhi at 
bunga sa mga 
halimbawang 
pangungusap 

 Naipaliliwa-
nag ang sanhi 
at bunga ng 
mga 
pangyayari sa 
binasang 
akda gamit 
ang wastong 
mga pang-
ugnay 

 Natutukoy ang 
mga pang-
ugnay na 
ginamit sa 
ibinigay na 
mga 
pangungusap 

 Panimula at 

pagganyak 

(itsek ang 

ibinigay na 

takdang aralin 

sa mga mag-

aaral  tungkol 

sa epiko ng 

aralin; ipaba-

hagi sa kanila 

ang mga 

sagot) 

 Recitation 

 Malayang 

talakayan 

(ipabasa sa 

mga mag-

aaral ang 

teksto at 

gawain, at 

mga 

karagdagang 

impormasyon 

tungkol sa 

epiko) 

 Ipasuri sa 

mga mag-

aaral ang 

ipinakitang 

mga larawan 

sa batayang 

aklat 

 Ipabasa nang 

Paglilinang 

 Pagpapaya-

man ng 

talasalitaan 

(pagbibigay 

at 

pagpapaliwa-

nag ng 

sariling 

kahulugan ng 

mga ginamit 

na simbolo sa 

akda) 

 Mga 

pagsasanay 

sa panitikan 

(pagtukoy ng 

mga 

katangian ng 

bawat tauhan 

ayon sa tono 

at paraan ng 

pagsasalita) 

 Recitation 

 Comprehen-

sion check 

(pagsagot ng 

mga tanong 

tungkol sa 

akdang 

binasa) 

 Takdang-

aralin 

 Pagpapaha-
laga sa mga 
angkop na 
kilos at pag-
uugali ng 
isang 
mabuting 
pinuno 

 Pagpapaha-
laga sa  tapat 
na 
paglilingkod 
ng 
pangunahing 
tauhan 

 Pagpapairal 
sa kasipagan 
at katapatan 
ng isang 
pinuno upang 
mapamarisan 
ng mga 
nasasakupan 

 sipi ng 
karagdagang 
pagsasanay 
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(sapagkat, dahil, 
kasi at iba pa) 
 
F7EP-Id-e-3 
Nagsasagawa ng 
mga panayam sa 
mga taong may 
malawak na 
kaalaman sa 
tungkol sa paksa 

na naglalahad 
ng sanhi at 
bunga 

 
Mapanuring 
Pag-iisip 

 Nasasagot 
ang mga 
tanong 
tungkol sa 
akdang 
binasa 

 Natutukoy ang 
mga 
katangian ng 
mga tauhan 
sa akdang 
binasa ayon 
sa tono at 
paraan ng 
kanilang 
pananalita 

 Nasusuri ang 
pelikulang 
pinanood na 
may katulad 
na tema sa 
akdang 
tinalakay at 
naibibigay ang 
sariling 
pagpapaka-
hulugan sa 
kahalagahan 
ng mga 
tauhan dito 

 Nakapagsasa-
gawa ng 

tahimik sa 

mga mag-

aaral ang 

epiko ng aralin 

 Paglalahat 

(ipasagot sa 

mga mag-

aaral ang 

mahalagang 

tanong) 

 Pagbabalik 

aral (talakayin 

sa mga mag-

aaral ang mga 

sagot sa 

ibinigay na 

takdang-

aralin) 

 Ipabuod sa 

mga mag-

aaral ang 

aralin 

 

(paglalahad 

ng mga 

natutuhan 

mula sa 

pinanood na 

pelikula at 

mula sa 

panayam, 

pag-aaral sa 

mga pang-

ugnay na 

ginagamit sa 

paglalahad 

ng sanhi at 

bunga, 

pagsaliksik 

ng kahulugan 

at katangian 

ng isang 

maikling 

kuwento) 

 Mga 

pagsasanay 

sa gramatika 

(pag-iisa-isa 

ng mga pang-

ugnay na 

ginagamit sa 

paglalahad 

ng sanhi at 

bunga at 

pagbibigay 

ng mga 

halimbawang 
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panayam sa 
mga 
matatanda sa 
sariling lugar 
tungkol sa 
kanilang 
kaalaman sa 
mga epiko ng 
kanilang 
bayan, at 
naihaham-
bing ang 
natutuhang 
epiko sa 
binasang 
akda sa 
batayang 
aklat 

 Nakasusulat 
ng reaksyon 
tungkol sa 
binasang 
akda gamit 
ang mga 
pang-ugnay 
na napag-
aralan 

 

pangungusap 

gamit ang 

mga ito; 

paglalahad 

ng sanhi at 

bunga ng 

mga 

pangyayari 

sa epikong 

binasa gamit 

ang mga 

wastong 

pang-ugnay; 

pagtukoy ng 

pang-ugnay 

sa ibinigay na 

mga pag-

uusap at 

paggamit ng 

mga ito sa 

sariling mga 

pangungu-

sap; pagsulat 

ng reaksiyon 

tungkol sa 

binasang 

akda gamit 

ang pinag-

aralang mga 

pang-ugnay) 

 Mga 

karagdagang 

pagsasanay 
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Paglalahat 

 Pagsagot sa 

mahahala-

gang tanong 

 Paggamit ng 

graphic 

organizer 

(pagbuo ng 

mga talata 

tungkol sa 

ibinigay na 

mga salita at 

paggamit ng 

mga pang-

ugnay na 

naglalahad 

ng sanhi at 

bunga) 

ARALIN 4 
Pangako sa 
Pananampalata-
ya 

 “Pagislam” 
(Maikling 
katha mula sa 
Mindanao) 

 Mga Retorikal 
na Pang-
ugnay 

F7PN-If-g-4 
Naisasalaysay ang 
buod ng mga 
pangyayari sa 
kuwentong 
napakinggan 
F7PB-If-g-4 
Naiisa-isa ang mga 
elemento ng 
maikling kuwento 
mula sa Mindanao 
 
F7PT-Id-e-4 
Natutukoy at 
naipaliliwanag ang 
kawastuan/kamalia
n ng pangungusap 
batay sa kahulugan 

 Bakit 
mahalagang 
alamin at pag-
aralan ang 
maikling 
kuwento ng 
rehiyon ng 
Mindanao?  

 Paano 
nababago ang 
paniniwala at 
pag-uugali ng 
tao sa 
pagbabasa at 
pag-aaral ng 
mga akdang 
pampanitikan 
tulad ng 

 Maliban sa 
nalilinang ang 
ating 
kaalaman sa 
kuwento ng 
iba’t ibang 
lugar, 
nakatutulong 
ang 
pagbabasa at 
pag-aaral ng 
maikling 
kuwento 
upang 
mabago ang 
ating pag-
uugali at 
paniniwala sa 

Mapanuring  
Pag-iisip at 
Komunikasyon 

 Naiisa-isa ang 
mga elemento 
ng maikling 
kuwento mula 
sa Mindanao 

 Natutukoy at 
naipaliliwa-
nag ang 
kawastuhan o 
kamalian ng 
ibinigay na 
mga 
pangungusap 
batay sa 
kahulugan ng 

 Panimula at 

pagganyak 

(itsek ang 

takdang-aralin 

ng mga mag-

aaral; 

tumawag ng 

ilang mag-

aaral upang 

ikuwento ang 

mga 

pangyayari sa 

larawan ng 

mga batang 

binibinyagan 

sa simbahan) 

Paglilinang 

 Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan 

(pagsusuri ng 

ibinigay na 

mga 

pangungusap 

batay sa 

salitang 

nakasalung-

guhit) 

 Mga 

pagsasanay 

sa panitikan 

 Paggalang sa  
iba’t ibang 
paraan ng 
pananampa-
lataya 

 Pagpapaha-
laga sa  
pagtutulu-
ngan ng mga 
tauhan sa 
isinagawang 
pagbibinyag 

 mga larawan 
ng mga 
batang 
binibinyagan 
sa simbahan 

 sipi ng 
karagdagang 
pagsasanay 
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ng isang tiyak na 
salita 
 
F7PD-Id-e-4 
Nasusuri ang isang 
dokyu-film o freeze 
story 
 
F7PD-Id-e-4 
Nasusuri ang isang 
dokyu-film o freeze 
story batay sa mga 
ibinigay na mga 
pamantayan 
 
F7PS-Id-e-4 
Naisasalaysay 
nang maayos at 
wasto ang 
pagkakasunod-
sunod ng mga 
pangyayari 
 
F7PS-Id-e-4   
Naisasalaysay 
nang maayos at 
wasto ang buod, 
pagkakasunod-
sunod ng mga 
pangyayari sa 
kuwento, mito, 
alamat, at 
kuwentong-bayan 
 
F7PU-If-g-4 
Naisusulat ang 
buod ng binasang 
kuwento nang 
maayos at may 

maikling 
kuwento? 

pagbuo ng 
pagpapasiya 
sa mga 
pagsubok na 
hinaharap sa 
pang-araw-
araw na 
buhay. 

 Maaaring 
mabago 
maikling 
kuwento ang 
paniniwala at 
pag-uugali ng 
isang tao sa 
pamamagitan 
ng taglay 
nitong 
kakintalan na 
nais itanim ng 
awtor sa 
isipan ng 
mambabasa 
 

nakasalung-
guhit na salita 

 Naisasalay-
say ang buod 
ng mga 
pangyayari ng 
kuwentong 
nasaliksik 

 Naisasalay-
say ang 
pagkakasu-
nod-sunod ng 
mga 
pangyayari sa 
nasaliksik na 
kuwento 

 Nakapagbibi-
gay ng sariling 
mga 
halimbawa ng 
mga retorikal 
na pang-
ugnay 

 Nagagamit 
ang mga 
retorikal na 
pang-ugnay 
sa 
makabuluhan 
na mga 
pangungusap  

 Naipaliliwa-
nag ang mga 
kaisipan mula 
sa binasang 
kuwento gamit 
ang mga 
retorikal na 

 Malayang 

talakayan 

(ipabahagi sa 

mga mag-

aaral ang mga 

sagot sa 

gawain; 

talakayin sa 

kanila ang 

mga elemento 

at katangian 

ng maikling 

kuwento, at 

dokyu film) 

Pagbabalik 

aral (talakayin 

sa mga mag-

aaral ang mga 

sagot sa 

ibinigay na 

takdang-

aralin) 

 Ipanood ng sa 

mga mag-

aaral ang 

isang dokyu-

film o freeze 

story 

 Magpasaliksik 

sa mga mag-

aaral ukol sa 

iba pang 

kuwento 

tungkol sa 

(pagsulat ng 

iba’t ibang 

kaugalian at 

paniniwala 

kapag may 

bagong silang 

na sanggol at 

pagsagot sa 

mga tanong 

ukol dito; 

pagsagot ng 

mga tanong 

tungkol sa 

akdang 

binasa)  

 Paggamit ng 

graphic 

organizer 

(paglalahad 

ng mga 

pangyayari sa 

sa binasang 

kuwento ayon 

sa 

pagkakasu-

nod-sunod ng 

mga ito, at 

pagbubuod 

ng kuwento;  

pagtukoy at 

pagpapaliwa-

nag nang 

maayos ng 

tatlong 
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kaisahan ang mga 
pangungusap 
 
F7WG-If-g-4 
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
retorikal na pang-
ugnay na ginamit 
sa akda (kung, 
kapag, sakali, at iba 
pa) 
 
F7WG-If-g-4 
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
retorikal na pang-
ugnay na ginamit 
sa akda (kung, 
kapag,  
sakali, at iba pa), sa 
paglalahad (una, 
ikalawa, 
halimbawa, at iba 
pa, isang araw, 
samantala), at sa 
pagbuo ng editoryal 
na nanghihikayat  
(totoo/tunay, talaga, 
pero/ subalit, at iba 
pa) 
 
F7EP-If-g-4 

Naisasagawa ang 

sistematikong 

pananaliksik 

tungkol sa paksang 

tinalakay 

mga pang-
ugnay 

 Nagagamit 
nang wasto 
ang mga 
retorikal na 
pang-ugnay 
na ginamit sa 
akda sa 
pagbuo ng 
isang talatang 
naglalarawan 
ng isang 
binyag na 
nasaksihan 

 
Mapanuring 
Pag-iisip 

 Nasusuri at 
nagagawan 
ng ulat ang 
isang 
napanood na 
dokyu film 

 
Komunikasyon 

 Naibabahagi 
sa klase ang 
mga sagot sa 
mga gawain 

 
 

Muslim; 

ipaulat ito sa 

klase 

 Ipagawa ang 

pangkatang 

gawain 

mahahala-

gang 

seremonya 

sa binasang 

akda at 

pagbibigay ng 

tamang 

pagkakasu-

nod-sunod ng 

mga 

pangyayari 

gamit ang 

mga retorikal 

na pang-

ugnay) 

 Pangkatang 

gawain 

(pagsasalik-

sik ng iba 

pang kuwento 

tungkol sa 

kaugalian at 

tradisyon ng 

mga Muslim 

at 

pagsasalay-

say ng buod 

nito sa klase) 

 Takdang-

aralin 

(Pagsuri at 

paggawa ng 

ulat tungkol 

sa napanood 
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na dokyu film; 

pag-aaral 

tungkol sa 

iba’t ibang 

retorikal na 

pang-ugnay 

na ginagamit 

sa paglalahad 

ng mga 

pangyayari sa 

akda) 

 Mga 

pagsasanay 

sa gramatika 

(pagsagot sa 

mga tanong 

tungkol sa 

diyalogo na 

gumagamit 

na retorikal 

na mga pang-

ugnay; 

paggamit ng 

retorikal na 

mga pang-

ugnay sa 

pagpapaliwa-

nag ng mga 

kaisipan mula 

sa binasang 

kuwento; 

pagbuo ng 

mga 

pangungusap 
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mula sa 

binasang 

usapan gamit 

ang mga 

retorikal na 

pang-ugnay, 

pagsulat ng 

talatang 

naglalarawan 

ng 

seremonya 

ng binyag na 

nasaksihan 

gamit ang 

retorikal na 

mga pang-

ugnay) 

 Recitation 

 Comprehen-

sion check 

(pagsagot sa 

mga tanong 

ukol sa 

akdang 

binasa) 

 Karagdagang 

pagsasanay 

 

Paglalahat 

 Pagsagot sa 

mahahala-

gang tanong 

ng aralin 
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ARALIN 5 
Pangako sa 
Bayan 

 Bantugan 
(Epiko ng 
Maranao) 

 Mga Pang-
ugnay na 
Ginagamit sa 
Pagbibigay-
Kongklusyon 

 

F7PN-Id-e-3 
Nakikilala ang mga 

katangian ng mga 

tauhan batay sa     

tono at paraan ng 

kanilang pananalita 

 

F7PT-Id-e-3 
Naipaliliwanag ang 
kahulugan ng mga 
simbolong ginamit 
sa akda 
 
F7PS-Id-e-3 
Naitatanghal ang 
nabuong iskrip ng 
informance o mga 
kauri nito 
 
F7PU-Id-e-3 
Naisusulat ang 
iskrip ng 
informance na 
nagpapakita ng 
kakaibang 
katangian ng 
pangunahing 
tauhan sa epiko 
 
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
pang-ugnay na 
ginagamit sa 
pagbibigay-
kongklusyon 
 
F7EP-Id-e-3 
Nagsasagawa ng 

 Nakatutulong 
ba ang 
paggamit ng 
mga 
kababalag-
han sa mga 
epiko upang 
basahin ang 
mga ito ng 
mga 
mambabasa? 
Bakit?  

 Paano 
nakatutulong 
sa buhay ng 
isang 
indibidwal ang 
pagbabasa ng 
mga 
kababalag-
hang 
nakapaloob sa 
epiko at anong 
tungkulin ng 
kanilang 
bayaning 
kinikilala sa 
kanilang 
kultura? 

 Nakatutu-
long ang 
paggamit ng 
kababalag-
han sa mg 
epiko dahil 
sa pamama-
gitan nito ay 
mas 
aabangan 
ng 
mambabasa
ang susunod 
na 
mangyayari 
at mas 
maipama-
malas ng 
tauhan sa 
epiko ang 
kaniyang 
pambihirang 
lakas. 

 Ang bawat 
indibidwal ay 
nagkakaroo
n ng pag-
asa sa 
buhay dahil 
naniniwala 
sila na may 
isang 
bayaning 
may 
kakayahang 
ipaglaban 
sila sa 
anumang 
pagsubok na 

Mapanuring 
Pag-iisip at 
Komunikasyon  

 Naibibigay 
ang 
kahulugan ng 
mga 
simbolong 
ginamit sa 
akda 

 Naibibigay 
ang mga 
salitang may 
kaugnayan sa 
ibinigay na 
salita 

 Nakikilala ang 
mga 
katangian ng 
mga tauhan 
sa binasang 
akda batay sa 
kanilang tono 
at paraan ng 
pananalita 

 Nakabibigay 
ng mga 
halimbawa ng 
mga pang-
ugnay na 
ginagamit sa 
pagbibigay-
kongklusyon 
at nagagamit 
ang mga ito 
sa makabulu-
hang mga 
pangungusap 

 Panimula at 

pagganyak 

(itsek ang 

takdang- 

aralin ng mga 

mag-aaral; 

ipabahagi ang 

kanilang mga 

sagot) 

 Talakayan 

(talakayin ang 

mga sagot ng 

mga mag-

aaral sa mga 

gawain at sa 

mga detalye 

tungkol sa 

informance) 

 Ipabasa nang 

tahimik ang 

ibinigay na 

akda 

 Pangkatang 

gawain (ipa-

tanghal sa 

mga mag-

aaral ang 

nabuong iskrip 

o informance; 

ipabuo ang 

iskrip ng 

naibigang 

bahagi sa 

Paglilinang 

 Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan 

(pagbibigay 

kahulugan sa 

mga 

simbolong 

ginamit sa 

akda) 

 Mga 

pagsasanay 

sa panitikan 

(pagbibigay 

ng mga 

salitang 

maiuugnay sa 

salitang 

agimat, 

pagsagot sa 

mga tanong 

tungkol sa 

akdang 

binasa, 

pagsulat ng 

iskrip ng 

informance 

tungkol sa 

mga 

katangiang 

taglay ng 

pangunahing 

tauhan ng 

 Pagpapaha-
laga sa 
angkop na 
kilos at pag-
uugali ng 
isang 
mabuting 
pinuno 

 Pagpapaha-
laga sa tapat 
na 
paglilingkod 
ng 
pangunahing 
tauhan 

 Pagpapairal 
ng kasipagan 
at katapatan 
ng isang 
pinuno upang 
mapamarisan 
ng mga 
nasasakupan 

 teksto ng 
anumang 
epiko 

 sipi ng 
karagdagang 
pagsasanay 
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mga panayam sa 
mga taong may 
malawak na 
kaalaman sa paksa 

dumarating 
para sa 
patuloy na 
pag-unlad 
ng pamaya-
nang 
kinabibila-
ngan. 

 Nakapagbibi-
gay ng 
kongklusyon 
sa mga 
pangyayari 
gamit ang 
angkop na 
mga pang-
ugnay 

 Nakabubuo 
ng mga 
pangungusap 
na nagbibigay 
ng sarilling 
kongklusyon 
sa mga 
pangyayari  

 
Pagkamalikhain, 
Mapanuring 
Pag-iisip, at 
Kolaborasyon   

 Naitatanghal 
ang nabuong 
iskrip ng 
informance 
gamit ang 
mga ibinigay 
na 
pamantayan 

 Nagsasaga-
wa ng 
panayam sa 
mga taong 
may malawak 
na kaalaman 
sa paksa 

 Nakabubuo 

epikong 

binasa gamit 

ang iba’t ibang 

pang-ugnay) 

 Pagkomento-

hin ang mga 

mag-aaral sa 

bawat 

pagtatanghal 

na napanood 

 Paglalahat 

(ipalahad sa 

mga mag-

aaral ang 

mahahala-

gang 

konseptong 

natutuhan sa 

aralin) 

 Pagbabalik-

aral (talakayin 

sa mga mag-

aaral ang 

sagot sa 

ibinigay na 

takdang- 

aralin) 

 Pagtanghalin 

ang mga mag-

aaral sa 

nabuong 

informance 

 Ipagawa sa 

binasang 

akda at 

pagtatanghal 

nito sa klase) 

 Paggamit ng 

graphic 

organizer 

(paghaham-

bing ng mga 

katangian ng 

dalawang 

tauhan sa 

binasang 

akda batay sa 

tono at 

paraan ng 

kanilang 

pananalita) 

 Takdang-

aralin 

(pagsasa-

gawa ng 

panayam sa 

isang kakilala 

mula sa ibang 

rehiyon na 

may malawak 

na kaalaman 

tungkol sa 

epiko sa 

kaniyang 

lugar at sa 

mga 
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ng iskrip ng 
naibigang 
bahagi sa 
epikong 
binasa gamit 
ang iba’t 
ibang pang-
ugnay 
 

Pagkamalikhain 
at Mapanuring 
Pag-iisip  

 Naisusulat 
ang iskrip ng 
informance na 
nagpapakita 
ng kakaibang 
katangian ng 
pangunahing 
tauhan sa 
epiko 

 
Komunikasyon  

 Naibabahagi 
sa klase ang 
ginawang 
panayam sa 
taong may 
malawak na 
kaalaman sa 
epiko ng isang 
lugar 

 
 

mga mag-

aaral ng 

panayam 

 Ipasulat sa 

mga mag-

aaral ang 

iskrip 

kababalag-

hang 

nakapaloob 

dito, 

pagsasaliksik 

tungkol sa 

dulang 

panlansa-

ngan) 

 Mga 

pagsasanay 

sa gramatika 

(pagbibigay 

kongklusyon 

sa ibinigay na 

mga 

pangyayari 

gamit ang 

mga angkop 

na pang-

ugnay; 

pagbuo ng 

mga 

pangungusap 

na 

nagpapaha-

yag ng 

sariling 

kongklusyon 

tungkol sa 

mga 

pangyayari; 

pagbuo ng 

iskrip ng 
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naibigang 

bahagi sa 

akdang 

binasa gamit 

ang iba’t 

ibang pang-

ugnay) 

 Recitation  

 Comprehen-

sion check 

(pagsagot sa 

mga tanong 

ukol sa 

akdang 

binasa) 

 Pangkatang 

gawain 

(pagpapa-

tanghal ng 

nabuong 

iskrip o 

informance,  

pagbuo ng 

iskrip ng 

naibigan 

bahagi sa 

epikong 

binasa gamit 

ang iba’t 

ibang pang-

ugnay) 

 Karagdagang 

pagsasanay 

mailto:wecare@abiva.com.ph


 
 

MAPA NG KURIKULUM 
Bulwagan 7: Kamalayan sa Gramatika at Panitikan 

 
 

Page 21 of 28 
 

TEL. (632) 87120245 to 49 / 87406603  

EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Copyright 2021 

ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

Reserbado ang lahat ng karapatan. 

 

Paglalahat 

 Paglalahad 

ng mahahala-

gang 

konseptong 

natutuhan sa 

aralin 

 Pagsagot sa 

mahahala-

gang tanong 

ng aralin 

ARALIN 6 
Pangako sa 
Pagmamahalan 

 “Orosman at 
Zafira” (Dula-
komedya) 

 Pangungu-
sap na 
Walang 
Paksa 

F7PN-Ih-i-5 
Nailalarawan ang 
paraan ng 
pagsamba o ritwal 
ng isang pangkat 
ng mga tao batay 
sa dulang 
napakinggan 
 

F7PB-Ih-i-5   
Nasusuri ang 
pagka- 
makatotohanan ng  
mga pangyayari  
batay sa sariling 
karanasan 
 
F7PT-Ih-i-5 
Nagagamit sa 
sariling 
pangungusap ang 
mga salitang hiram 
 
F7PD-Ih-i-5 
Nailalarawan ang 

 Ano ang 
pagkakaiba ng 
komedya sa 
iba pang uri 
ng dulang 
panlansa-
ngan? 

 Sa anong 
paraan 
nasasalamin 
ang buhay ng  
tao sa mga 
dula? 

 Naiiba ang 
komedya sa 
iba pang 
dulang 
panlansa-
ngan dahil sa 
kasiya-siyang 
wakas ng 
pagkakasun-
do-sunod ng 
mga tauhan 

 Nagsisilbing 
salamin ng 
buhay ang 
mga dula  
sapagkat 
nailalarawan
sa 
pamamagitan 
nito ang 
buhay ng tao 
na maaaring 
malungkot, 
masaya, galit 
at iba pa.   

Mapanuring 
Pag-iisip at 
Komunikasyon 

 Natutukoy ang 
mga salitang 
hiram sa 
ibinigay na 
mga 
pangungusap 
at nagagamit 
ang mga ito 
sa sariling  
mga  
pangungusap 

 Nailalarawan 
ang mga 
katangian ng 
mga artistang 
komedyante  

 Naipalilliwa-
nag sa klase 
ang nabuong 
patalastas 
tungkol sa 
napanood na 
dulang 

 Panimula at 

pagganyak 

(itsek ang 

takdang-aralin 

ng mga mag-

aaral; ipaba-

hagi sa kanila 

ang mga 

sagot) 

 Malayang 

talakayan 

(ipabahagi sa 

mga mag-

aaral ang mga 

sagot sa mga 

gawain; ipala-

rawan sa 

kanila ang 

mga 

katangian ng 

mga artistang 

komedyante) 

Paglilinang 

 Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan 

(pagtukoy ng 

salitang hiram 

sa 

pangungusap 

paggamit nito  

sa sariling  

pangungu-

sap) 

 Recitation 

 Mga 

pagsasanay 

sa panitikan 

(pagbigay ng 

mga salitang 

maaaaring 

ipakahulugan 

o iugnay sa 

salitang 

 Pagpapaha-

laga at 

paggalang sa 

mga ritwal na 

isinasagawa 

ng iba’t ibang 

tao sa iba’t 

ibang lugar. 

 

 larawan ng 
mga artistang 
komedyante 
sa telebisyon  

 kartulina 

 pangkulay 

 sipi ng 
karagdagang 
pagsasanay 
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mga gawi at kilos 
ng mga kalahok sa 
napanood na 
dulang lansangan 
 
F7PS-Ih-i-5 
Naipaliliwanag ang 
nabuong patalastas 
tungkol sa 
napanood na 
dulang 
panlansangan 
 
F7PU-Ih-i-5 
Nabubuo ang 
patalastas tungkol 
sa napanood na 
dulang 
panlansangan 
 
 

panlansa-
ngan gamit 
ang ibinigay 
ang mga 
gabay na 
tanong 
 

Mapanuring 
Pag-iisip 

 Nailalarawan 
ang gawi at 
kilos ng mga 
gumanap sa 
napanood na 
dulang 
panlansa-
ngan 

 Nailalahad sa 
klase ang 
buod ng 
dulang 
napanood 

 Natutukoy at 
nailalarawan 
ang mga 
paraan ng 
pagsamba at 
ritwal na 
isinasagawa 
ng isang 
pangkat ng 
mga tao sa 
isang dulang 
napakinggan 
o napanood 

 Natutukoy ang 
mga 
pangyayari o 

 Ipabasa nang 

tahimik (mga 

akda sa 

batayang 

aklat, mga 

dapat tandaan 

tungkol sa 

dula, 

komedya, at 

dulang 

panlasangan) 

 Paglalahat 

(ipalahad sa 

mga mag-

aaral ang 

mahahala-

gang 

konseptong 

natutuhan sa 

aralin at mga 

gawain) 

 Pagbabalik-

aral at 

pagganyak 

(talakayin sa 

mga mag-

aaral ang 

sagot sa 

ibinigay na 

takdang-

aralin) 

 Ipabuod sa 

mga mag-

komedya at 

pagsagot ng 

mga tanong 

ukol dito; 

pagtukoy sa 

mga 

pangyayari o 

suliranin sa 

binasang 

akda na 

naranasan o 

nararanasan, 

at pagsuri ng 

pagiging 

makatotoha-

nan ng mga 

ito batay sa 

sariling 

karanasan) 

 Comprehen-

sion check 

(pagsagot sa 

mga tanong 

ukol sa 

binasang 

akda) 

 Takdang- 

gawain 

(panonood ng 

dulang 

panlansa-

ngan at 

paglalarawan 
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suliranin sa 
binasang 
akda na 
naranasan o 
nararanasan, 
at nasusuri 
ang pagiging 
makatoto-
hanan ng mga 
ito batay sa 
sariling 
karanasan 
 

Mapanuring 
Pag-iisip at 
Pagkamalikhain  

 Nakagagawa 
ng isang 
patalastas 
tungkol sa 
dulang 
panlansangan
g napanood 
gamit ang 
mga 
pangungusap 
na walang 
paksa at ang 
ibinigay na 
mga 
pamantayan 

 
 

aaral ang mga 

natutuhan 

 Ipagamit sa 

mga mag-

aaral ang 3-2-

1 tsart 

 Magpabuo sa 

mga mag-

aaral ng isang 

patalastas  

 

ng gawi at 

kilos ng mga 

gumanap 

doon, 

pagtukoy at 

paglalarawan 

ng mga 

paraan ng 

pagsamba at 

ritwal na 

isinasagawa 

ng isang 

pangkat ng 

mga tao sa 

isang dulang 

napakinggan 

o napanood) 

 Takdang-

aralin (Pag-

aaral tungkol 

sa 

pangungusap 

na walang 

paksa 

 Panapos na 

gawain 

(pagsagot sa 

ibinigay na 

mga tanong 

tungkol sa 

bawat isa) 

 Mga 

pagsasanay 
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sa gramatika 

(pagsagot sa 

mga tanong 

tungkol sa 

pangungusap 

na walang 

paksa, 

pagbubuod 

ng natutuhan 

sa talakayan, 

pag-uuri ng 

mga ginamit 

na 

pangungusap 

na walang 

paksa batay 

sa binasang 

akda, 

pagbibigay ng 

sariling 

halimbawa ng 

mga 

pangungusap 

na walang 

paksa, 

paggawa ng 

isang 

patalastas 

tungkol sa 

dulang 

panlansa-

ngang 

napanood 

gamit ang 
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mga 

pangungusap 

na walang 

paksa at ang 

ibinigay na 

mga 

pamantayan, 

pagpapali-

wanag sa 

klase ng 

nabuong 

patalastas) 

 Karagdagang 

Pagsasanay 

 

Paglalahat 

 Pagsagot sa 

mahahala-

gang tanong 

ng aralin 

 3-2-1 tsart 

(Pagpunan 

ng hinihinging 

mahahala-

gang 

kaisipan, 

pangyayari, 

at tanong) 

PANAPOS NA 
GAWAIN 
Pagsasagawa ng 

Proyektong 

Panturismo  

 
F7PN-Ij-6   
Naiisa-isa ang mga 
hakbang na ginawa 
sa pananaliksik 
mula sa 

 Bakit 
mahalagang 
pag-aralan at 
unawain ang 
mga akdang 
pampanitikan 

 Mahalagang 
pag-aralan at 
unawain ang 
mga akdang 
pampanitikan 
mula sa 

Mapanuring 
Pag-iisip 

 Nakabibigay 
ng mga 
salitang may 
kaugnayan sa 

 Magabalik-

aral sa mga 

natutuhan sa 

buong yunit 

 Ipabahagi sa 

Paglilinang 

 Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan 

(pagtukoy ng 

 Pagmamalaki 

sa 

magagandang 

tanawin sa 

bansa 

 mga 
halimbawa ng 
brochure na 
panturismo 

 mga 
kagamitan sa 
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napakinggang mga 
pahayag 
 
F7PB-Ij-6  
Nasusuri ang 
ginamit na datos sa 
pananaliksik sa 
isang proyektong 
panturismo 
(halimbawa: 
pagsusuri sa isang 
promo coupon o 
brochure) 
 
F7PD-Ij-6  
Naibabahagi ang 
isang halimbawa ng 
napanood na video 
clip mula sa 
YouTube o ibang 
website na 
maaaring magamit 
 
F7PS-Ij-6  
Naiisa-isa ang mga 
hakbang at 
panuntunan na 
dapat gawin upang 
maisakatuparan 
ang proyekto 
 
 
F7PU-Ij-6  
Nabubuo ang isang 
makatotohanang 
proyektong 
panturismo 

 
 

mula sa 
Mindanao? 

 Paano 
makatutulong 
ang wastong 
paggamit ng 
iba’t ibang 
pang-ugnay at 
mga 
pangungusap 
na walang 
paksa sa 
mabisang 
pagpapaha-
yag, lalo na sa 
pagbuo ng 
isang 
proyektong 
panturismo? 
 

Mindanao 
upang 
maunawaan 
at 
mapahalaga-
han ang mga 
kaugalian, 
kultura, at 
tradisyon ng 
mga Pilipino 
doon 

 Ang mga 
kasanayang 
pangwika 
tungkol sa 
paggamit ng 
iba’t ibang 
pang-ugnay 
at mga 
pangungusap 
na walang 
paksa na 
inyong 
magagamit 
sa 
pagsasagaw
a ay mainam 
sa pagbuo ng  
isang 
makatotoha-
nang 
proyektong 
panturismo 
na maaaring 
makatulong 
hindi lamang 
sa kaunlaran 
ng Mindanao 
kundi maging 

salitang 
turismo at 
pagsagot sa 
mga tanong 
sa gawain 

 Naibibigay at 
naipaliliwa-
nag ang 
mahahala-
gang salitang 
ginamit sa 
proyektong 
panturismo) 

 Nailalahad 
isa-isa ang 
mga hakbang 
at panuntunan 
sa paggawa 
ng proyektong 
panturismo 

 Nasusuri ang 
mga datos na 
nakuha sa 
nasaliksik na 
mga materyal 
na panturismo  

 Naibabahagi 
ang mga 
hakbang na 
ginawa sa 
pagsasaliksik 
sa pagkuha 
ng mga datos 
para sa 
proyektong 
panturismo 

 Naibabahagi 
ang isang 

klase ang mga 

sagot sa mga 

awain 

 Magsagawa 

ng malayang 

talakayan 

 Ipabasa sa 

mga mag-

aaral ang 

akda nang 

tahimik 

 Ipagawa sa 

mga mag-

aaral ang 

proyektong 

panturismo 

kahulugan ng 

nakasalung-

guhit na salita 

sa pangungu-

sap) 

 Mga 

pagsasanay 

(pagbibigay 

ng mga 

salitang 

maiuugnay sa 

salitang 

turismo at 

pagsagot sa 

mga tanong 

sa gawain,  

pagsulat ng 

mahahala-

gang 

konseptong 

natutuhan, 

pagbibigay ng 

mahahala-

gang salitang 

gagamitin sa 

pagbuo ng 

proyektong 

panturismo at 

pagpapali-

wanag sa 

mga ito, 

paglalahad sa 

klase ng mga 

hakbang sa 

paggawa ng 
brochure 
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F7WG-Ij-6 
Nagagamit nang 
wasto at angkop 
ang wikang Filipino 
sa pagsasagawa ng 
isang 
makatotohanan at 
mapanghikayat na 
proyektong 
panturismo 
 
F7EP-Ij-6  
Nailalahad ang mga 
hakbang na ginawa 
sa pagkuha ng 
datos kaugnay ng 
binuong proyektong 
panturismo 

sa buong 
bansa. 

 
 

halimbawang 
video clip na 
napanood 
mula sa 
YouTube o 
ibang website 
na maaaring 
magamit 

 Nakabubuo 
ng isang 
makatotoha-
nan at 
mapanghika-
yat na 
proyektong 
panturismo 
kung saan 
angkop ang 
wikang 
Filipino na 
ginamit  

paggawa ng 

proyektong 

panturismo) 

 Recitation 

 Comprehen-

sion check 

(pagsagot sa 

mga tanong 

tungkol sa 

akdang 

binasa) 

 Takdang- 

gawain 

(pagsasalik-

sik ng mga 

materyal na 

panturismo at 

pagsusuri ng 

mga datos na 

nakuha, 

pagbabahagi 

sa klase ng 

mahahala-

gang 

impormas-

yong nakuha 

tungkol sa 

magagan-

dang 

tanawing 

matatagpuan 

sa isang 

lalawigan, 

kasama ang 
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*Ang mga salita o pangungusap na nakalimbag nang italiko ay karagdagan mula sa awtor at hindi matatagpuan sa TG. 

mga hakbang 

na isinagawa 

sa 

pagsasalik-

sik) 

 Peer 

feedback 

Paglalahat 

 Pagbabalik-

aral 

(pagbibigay 

ng mga 

parirala o 

pangungusap 

na 

maglalagom 

ng kanilang 

pagkatuto sa 

buong yunit) 

 Pangkatang 

gawain 

(paggawa ng 

proyekto at 

pagbabahagi 

nito sa klase) 

 Pagsagot ng 

mahahala-

gang tanong 

ng yunit 
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Yunit 2: Lupa ng Pag-asa Bilang ng mga Araw: 28  

 
Pamantayang 

Pangnilalaman 
 

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga akdang 
pampanitikan ng Kabisayaan 

Pamantayan 
sa Pagganap 

Naisusulat ng mag-aaral ang sariling awiting-bayan gamit ang wika ng kabataan 

  

Nilalaman 

Mga Kasanayan 
sa Pagkatuto* 
(Kabilang ang 

MELCs) 

Mahahalagang 
Tanong* 

Pamalagiang 
Kaalaman* 

Mga Kasanayan 
para sa 

Ika-21 Siglo 

Mga Estratehiya 
o Paraan ng 
Pagtuturo 

Pagtataya Pagpapahalaga 
Mga  

Kagamitan 

ARALIN 7 
Bulong ng Pag-
asa 

 “Bulong: 
Isang Anyo 
ng 
Katutubong 
Panitikan” 
(bulong mula 
sa 
Kabisayaan) 

 Antas ng 
Wika: Di-
Pormal 

F7PN-IIa-b-7 
Naipaliliwanag ang 
kaisipang nais 
iparating ng 
napakinggang 
bulong at awiting 
bayan 
 

F7PN-IIa-b-7  
Naipaliliwanag ang 
mahahalagang 
detalye, mensahe, at 
kaisipang nais 
iparating ng 
napakinggang 
bulong, awiting-
bayan, alamat, 
bahagi ng akda, at 
teksto tungkol sa 
epiko sa 
Kabisayaan 
 

 Ano ang 
bulong? Ano 
ang 
kahalagahan 
nito sa mga 
katutubong 
Pilipino? 

 Ano ang di-
pormal na 
antas ng 
wika? Paano 
nabubuo ang 
mga salita sa 
antas na ito? 

 Ang bulong ay 
isang 
matandang 
katawagan sa 
orasyon at 
isang uri ng 
tradisyonal na 
tula na labis 
na 
pinaniniwa-
laan at 
ginagamit sa 
iba’t ibang 
pagkakataon 
gaya ng 
pangkukulam, 
pang-
eengkanto, 
atpanggagam
ot ng mga 
unang 
Pilipino. 

Mapanuring 
Pag-iisip 

 Naibibigay 
ang 
konotatibong 
kahulugan ng 
mga salita at 
nakagagawa 
ng mga 
pangungusap 
tungkol sa 
mga 
pangyayaring 
nakaugalian 
sa isang 
lugar gamit 
ang mga 
salitang 
ibinigay 

 Nasasagot 
ang mga 
tanong sa 

 Ibigay sa mga 
mag-aaral ang 
paunang 
gawaing 
pagsaliksik 
tungkol sa 
bulong bilang 
isang akdang 
pampanitikan 

 Panimula at 
pagganyak 
(ipabahagi sa 
mga mag-
aaral ang mga 
sagot nila sa 
ibinigay na 
takdang-
aralin) 

 Ipagawa sa 
mga mag-
aaral ang 
Brainstorming 

Diyagnostiko 

 Panimula at 
pagtataya sa 
yunit 

 Pagsagot sa 
mga tanong 
ukol sa 
takdang-aralin 
(advance 
reading ng 
akda) 

 
Paglilinang 

 Comprehen-
sion check 
(pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
akda) 

 Mga 
pagsasanay 

 Pagmamahal 
at 
pagpapaha-
laga sa mga 
pamana ng 
mga ninuno 
tulad ng 
bulong na 
kababakasan 
ng 
kalinangan at 
kabihasnan 
ng kahapon 

 Pagpapanatili 
ng mga 
pamana gaya 
ng bulong sa 
kasalukuyang 
henerasyon 

 sipi ng mga 
bulong mula 
sa iba’t ibang 
rehiyon ng 
Pilipinas 

 sipi ng 
karagdagang 
pagsasanay 

Ikalawang Markahan 
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F7PB-IIa-b-7  
Nabubuo ang 
sariling paghahatol o 
pagmamatuwid sa 
ideyang nakapaloob 
sa akda na 
sumasalamin sa 
tradisyon ng mga 
taga-Bisaya 
 
F7PT-IIa-b-7 
Naiuugnay ang 
konotatibong 
kahulugan ng salita 
sa mga 
pangyayaring 
nakaugalian sa 
isang lugar 
 
F7PD-IIa-b-7 
Nasusuri ang 
mensahe sa 
napanood na 
pagtatanghal 
 
F7PS-IIa-b-7 
Naisasagawa ang 
dugtungang pagbuo 
ng bulong at/o 
awitiing-bayan 
 
Naisusulat ang 
sariling bersiyon ng 
isang bulong sa 
sariling lugar gamit 
ang wika ng 
kabataan 
 

 Ang mga 
salitang nasa 
antas na di-
pormal ay 
mga salitang 
karaniwang 
ginagamit ng 
mga 
kabataan, 
ginagamit sa 
lansangan na 
karaniwang 
maliliit na 
pangkat 
lamang ang 
nakauunawa, 
binubuo ng 
mga salitang 
lalawiganin, 
kolokyal, at 
balbal. 

 
 

talakayan at 
sa binasang 
akda 

 Nakapagsu-
suri ng 
mensahe ng 
isang 
palabas na 
tungkol sa 
isang bulong 

 Naiiisa-isa 
ang iba’t 
ibang 
kaantasan na 
di-pormal at 
naipaliliwa-
nag kung 
bakit 
mahalagang 
gamitin nang 
wasto ang 
mga ito 

 Nakapagbi-
bigay ng 
sariling 
halimbawa 
ng mga 
pangungusap 
gamit ang 
iba’t ibang di-
pormal na 
antas ng wika 

 Nakapagbi-
bigay ng 
kahulugan ng 
pamagat 
gamit ang 
konotasyon 

at Word 
Splash sa 
simula ng 
aralin sa 
panitikan 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi sa 
mga mag-
aaral ang 
kanilang 
kaalaman ukol 
sa binasang 
teksto)  

  Ipasulat at 
ipapaliwanag 
sa mga mag-
aaral ang 
mahahala-
gang 
konsepto mula 
sa binasang 
akda gamit 
ang concept 
mapping 

 Paglalahat 
(Itanong sa 
mga mag-
aaral kung 
anong 
mahahala-
gang aral ang 
natutuhan ng 
sa aralin) 

 Ipagawa sa 
mga mag-
aaral ang mga 
takdang 

sa panitikan 
(pagpapaliwa-
nag ng 
kaisipang nais 
iparating ng 
mga bulong; 
pagtukoy kung 
anong 
tradisyon o 
paniniwala ng 
mga taga-
Visayas ang 
sinasalamin 
ng mga ito at 
kung dapat pa 
bang gamitin 
ang mga 
bulong sa 
makabagong 
panahon at 
bakit) 

 Takdang-
gawain 
(pagsuri ng 
mensahe ng 
napanood na 
palabas 
tungkol sa 
mga bulong 
na may 
kaugnayan sa 
tinalakay na 
aralin at pag-
uulat ng 
ginawang 
pagsusuri sa 
klase) 

 Pagsasaliksik 
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Nasusuri ang antas 
ng wika batay sa 
pormalidad na 
ginagamit sa 
pagsulat ng bulong 
(balbal, kolokyal, 
lalawiganin, pormal) 
 
F7EP-IIc-d-6 
Nalilikom ang 
angkop na 
pagkukunan ng mga 
impormasyon upang 
mapagtibay ang 
mga paninindigan, 
mabigyang-bisa ang 
mga pinaniniwala-
an, at makabuo ng 
sariling kongklusyon 
 
 
 

at 
denotasyon 
ng salita 

 Nakapagla-
lagom ng 
aralin gamit 
ang concept 
web 

 Nakapagsa-
saliksik ng 
karagdagang 
impormasyon 

 
Kaalaman sa 
pagsulat 

 Naisusulat at 
naipapali-
wanag ang 
mahahala-
gang 
konsepto 
mula sa 
binasang 
akda 

 Nakapagsu-
sulat ng 
maikling 
talatang 
naglalahad 
ng 
paninindigan, 
paniniwala, 
at sariling 
kongklusyon 
tungkol sa 
kahalagahan 
ng bulong sa 
mga 

gawain 

 Takdang-
aralin 
(Sabihan ang 
mga mag-
aaaral na 
magsagawa 
ng advance 
reading ng 
araling 
pangwika at 
sagutin ang 
mga tanong 
ukol dito; 
advance 
reading ng 
akdang 
pampanitikan 
para sa 
susunod na 
aralin at 
sagutin ang 
mga tanong 
ukol dito) 
 

ng mga 
karagdagang 
impormasyon 
tungkol sa 
paksang 
tinalakay at 
pagsulat ng 
maikling 
talatang 
naglalahad ng 
paninindigan, 
paniniwala, at 
sariling 
kongklusyon 
tungkol sa 
kahalagahan 
ng bulong sa 
mga 
katutubong 
Pilipino 

 Mga 
pagsasanay 
panggrama-
tika (pagsulat 
muli ng 
ibinigay na 
mga bulong 
gamit ang 
mga salitang 
di-pormal at 
pagtukoy ng 
uri ng ginamit 
na salitang di-
pormal; 
pagpapalit ng 
pangkarani-
wang salita sa 
ibinigay na 
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katutubong 
Pilipino. 

 
Komunikasyon 

 Naipaliliwa-
nag ang 
kaisipang 
nais iparating 
ng mga 
bulong 

 Nakapag-
uulat ng 
ginawang 
pagsusuri 

 Naibabahagi 
ang mga 
sagot sa 
gawain sa 
klase 

 
Kolaborasyon 

 Nakikipagtulu-
ngan sa mga 
kasama sa 
pangkat ng 
paggawa ng 
bulong gamit 
ang 
pinagdugtong-
dugtong na 
salita 

mga di-pormal 
na salita; 
pagsulat ng 
sariling 
bersiyon ng 
isang bulong 
mula sa 
sariling lugar 
gamit ang 
wika ng 
kabataan sa 
di-pormal na 
antas ng wika; 
at 
pagsasagawa 
ng 
dugtungang 
pagbigkas ng 
mga nabuong 
bulong sa 
harap ng 
klase) 

 Karagdagang 
pagsasanay 

 Pagbuo ng 
mga pahayag 
upang 
lagumin ang 
aralin 

 
Paglalahat 

 Pagsagot ng 
mahahala-
gang tanong 
sa aralin 

 Pagsusulit 

 Pangkatang 
gawain 
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(paggawa ng 
bulong gamit 
ang mga 
gabay na 
larawan at sa 
pamamagitan 
ng pagdudug-
tong-dugtong 
ng mga salita 
at pagbigkas 
nito sa klase) 

ARALIN 8 
Himig ng  
Pag-asa 

 “Mga 
Awiting-
Bayan: 
Katutubong 
Panitikan 
Bago 
Pumasok 
ang 
Impluwensiya 
ng Kanluran” 
(awiting-
bayan mula 
sa 
Kabisayaan) 

 Antas ng 
Wika: Pormal 

F7PN-IIa-b-7 
Naipaliliwanag ang 
kaisipang nais 
iparating ng 
napakinggang 
bulong at awiting 
bayan 
 

F7PN-IIa-b-7  
Naipaliliwanag ang 
mahahalagang 
detalye, mensahe at 
kaisipang nais 
iparating ng 
napakinggang 
bulong, awiting-
bayan, alamat, 
bahagi ng akda, at 
teksto tungkol sa 
epiko sa 
Kabisayaan 
 

F7PB-IIa-b-7  
Nabubuo ang 
sariling paghahatol o 
pagmamatuwid sa 

 Bakit 
mahalaga 
ang awiting-
bayan sa 
mga Pilipino?  

 Paano 
nakatutulong 
ang paggamit 
ng pormal na 
antas ng wika 
sa ating 
katangian at 
karangalang 
pambansa? 

 Mahalagang 

pag-aralan 

ang mga 

awiting-bayan 

ng iba’t ibang 

rehiyon sa 

Pilipinas dahil 

ito ay 

nagpapakita 

ng kultura at 

identidad ng 

mga Pilipino. 

 Ang pormal 
na antas ng 
wika ay 
maituturing na 
pinakama-
husay at 
pinakamata-
yog na 
pamantayan 
sa paggamit 
ng wika ng 
isang bansa. 

Mapanuring 
Pag-iisip 

 Naibibigay 
ang 
kahulugang 
ipinahihiwatig 
o ang 
konotatibong
kahulugan ng 
mga salitang 
ibinigay 

 Nakabubuo 
ng sariling 
paghahatol o 
pagmama-
tuwid sa 
ideyang 
nakapaloob 
sa bawat 
pahayag 

 Nakapagsa-
saliksik gamit 
ang iba’t 
ibang batis 
ng 
impormasyon 
tungkol sa 

 Panimula at 
pagganyak 
(ipabahagi sa 
mga mag-
aaral ang 
kanilang sagot 
sa ibinigay na 
takdang-aralin 
tungkol sa 
paksang 
tatalakayin) 

 Ipagawa sa 
mga mag-
aaral ang 
gawaing 
pagpapala-
wak ng 
talasalitaan 
(konotatibong 
kahulugan) 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi sa 
mga mag-
aaral ang 
kanilang 
kaalaman ukol 

Paglilinang 

 Recitation 

 Mga 
pagsasanay 
pampanitikan 
(pagpunan ng 
nawawalang 
salita sa 
ibinigay na 
awit, pagbigay 
ng mga 
kaisipang nais 
iparating ng 
awiting-bayan, 
pagbuo ng 
sariling 
paghahatol o 
pagmamatu-
wid sa 
ideyang 
nakapaloob sa 
mga pahayag) 

 Comprehen-
sion check 
(pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 

 Pagpapaha-
laga sa mga 
aral na dulot 
ng panitikan 
sa panahon 
ng mga 
sinaunang 
Pilipino 

 Pagsasa-
puso ang 
mensaheng 
nakapaloob 
sa  mga 
sinaunang 
awiting-
bayan ng 
kasaluku-
yang 
henerasyon 

 Pagsasabu-
hay ang mga 
mensaheng  
nakapaloob 
sa  mga 
sinaunang 
awiting-
bayan sa 

 mga awiting-
bayan mula 
sa iba’t ibang 
rehiyon ng 
Pilipinas 

 sipi ng 
karagdagang 
pagsasanay 
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ideyang nakapaloob 
sa akda na 
sumasalamin sa 
tradisyon ng mga 
taga-Bisaya 
 
F7PT-IIa-b-7 
Naiuugnay ang 
konotatibong 
kahulugan ng salita 
sa mga 
pangyayaring 
nakaugalian sa 
isang lugar 
 
F7PD-IIa-b-7 
Nasusuri ang 
mensahe sa 
napanood na 
pagtatanghal 
 
F7PS-IIa-b-7 
Naisasagawa ang 
dugtungang pagbuo 
ng bulong at/o 
awiting-bayan 
 
F7PU-IIa-b-7 
Naisusulat ang 
sariling bersiyon ng 
isang awiting-bayan 
sa sariling lugar 
gamit ang wika ng 
kabataan 
 
F7WG-IIa-b-7 
Nasusuri ang antas 
ng wika batay sa 

mga awiting-
bayan sa 
Kabisayaan 

 Nakabibigay 
ng mga datos 
na 
magbibigay-
bisa sa 
sariling 
paniniwala at 
makapag-
papatibay ng 
paninindigan 
ukol sa 
ibinigay na 
kongklusyon 

 
Kaalaman sa 
Pagsulat 

 Nakagagawa 
ng mga 
pangungusap 
tungkol sa 
mga 
pangyayaring 
nakaugalian 
sa isang 
lugar gamit 
ang ibinigay 
na mga salita 
Nakasusulat 
ng 
maiklingsana
ysay na 
maglalahad 
ng sariling 
kongklusyon 
tungkol sa 

sa binasang 
teksto) 

 Cooperative 
learning 
(Ipagawa sa 
mga mag-
aaral ang mga 
pangkatang 
gawain) 

 Ipanood sa 
mga mag-
aaral ang 
isang 
pagtatanghal 
ng mga 
awiting-bayan 
sa 
Kabisayaan 

 Paglalahat 
( itanong sa 
mga mag-
aaral ang 
mahahala-
gang aral na 
natutuhan sa 
aralin) 

 Paggamit ng 
brainstorming 
sa 
pagsusuring 
pampanitikan 

 Ipasuri at 
ipasagot sa 
mga mag-
aaral ang mga 
bahaging 
Muling Pag-
isipan  at 

binasang 
akda) 

 Sabayang 
pag-awit ng 
ibinigay na 
awiting-bayan 

 Takdang-
aralin 
(pagsasaliksik 
tungkol sa 
mga awiting-
bayan sa 
Kabisayaan at 
pagsulat ng 
sanaysay ukol 
dito, advance 
reading ng 
araling pang-
gramatika at 
pagsagot sa 
esensiyal na 
tanong 
tungkol dito, 
advance 
reading sa 
ibinigay na 
alamat at 
tanong para 
sa susunod na 
aralin) 

 Panonood ng 
online video 
(pagbigay ng 
mensahe sa 
napanood na 
pagtatanghal 
ng awiting-
bayan) 

pamama-
gitan ng 
teknolohiya 
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pormalidad na 
ginagamit sa 
pagsulat ng awiting-
bayan (balbal, 
kolokyal, 
lalawiganin, pormal) 
 
F7WG-IIa-b-7 

 
Nasusuri ang antas 
ng wika batay sa 
pormalidad na 
ginamit sa pagsulat 
ng awiting-bayan 
(balbal, kolokyal, 
lalawiganin, pormal) 
 
 
 
 
 

paksang 
nasaliksik 

Komunikasyon 

 Naipaliliwa-
nag ang 
mahahala-
gang 
konseptong 
natutuhan 
mula sa 
tekstong 
binasa 

 Naipaliliwa-
nag kung 
bakit 
mahalagang 
gamitin ang 
pormal na 
antas ng 
wika nang 
wasto 

 Naibabahagi 
ang mga 
sagot sa 
talakayan at 
mga gawain 

 Naibibigay 
ang mensahe 
ng napanood 
na 
pagtatanghal 
ng awiting 
bayan 

 Naiisa-isa 
ang mga 
anyo ng 
pormal na 

Masusing 
Gampanan  

 Experiential 
Learning 
(ipagawa sa 
mag-aaral ang 
bahaging 
Himayin Natin 
at Pagtibayin 
Natin) 

 Collaborative 
o Cooperative 
Learning  

 Ibigay sa mga 
mag-arral ang 
takdang-aralin 
(pagsasaliksik 
at advance 
reading) 

 Pangkatang 
gawain 
(pagsulat ng 
sariling 
awiting-bayan 
sa 
pamamagitan 
ng 
pagdudugtong 
ng konsepto o 
ideya mula sa 
bawat kasapi) 

 Mga 
pagsasanay 
pang-
gramatika 
(pagtukoy sa 
mga salita na 
nasa pormal 
na antas ng 
wika; pagpalit 
ng mga 
salitang nasa 
antas 
pampanitikan 
ng mga 
salitang nasa 
antas na 
pambansa; at 
pagbuo ng 
awiting-bayan 
mula sa 
sariling lugar 
gamit ang 
pormal na 
antas ng wika) 

 Pagbuo ng 
mga konsepto 
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antas ng 
wika 

 Nakapagbi-
bigay ng 
sariling 
halimbawa 
ng mga 
pangungusap 
gamit ang 
dalawang 
anyo ng 
pormal na 
antas ng 
wika 

 
Kolaborasyon at 
Pagkamalikhain 

 Naaawit ang 
ibinigay na 
awiting 
bayan 
kasama ng 
mga kamag-
aaral 

 Naibibigay 
ang 
mgakaisi-
pang na nais 
iparating ng 
awiting 
bayan 

 Naisasagawa 
ang 
dugtungang 
pagbuo ng 
awiting- 
bayan mula 
sa mga 

mula sa mga 
pinag-aralan 
sa buong 
aralin gamit 
ang ibinigay 
na mga 
dayagram at 
ang pormal na 
antas ng wika 

 
Paglalahat 

 Pagsagot ng 
mahahala-
gang tanong 
ng aralin 

 Karagdagang 
Pagsasanay 
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konsepto o 
ideya ng mga 
kapangkat 

 
Mapanuring 
Pag-iisip at 
Pagkamalikhain 

 Nakagagawa 
ng sariling 
bersiyon ng 
isang 
awiting-
bayan mula 
sa sariling 
lugar gamit 
ang pormal 
na antas ng 
wika 

 Naaawit ang 
nabuong 
awiting-
bayan sa 
harap ng 
klase 

 
Kolaborasyon 

 Nakikipag-
tulungan sa 
mga gawain 
kasama ang 
mga 
kapangkat 

ARALIN 9 
Pag-asa ng Pag-
ibig 

 “Ang Alamat 
ni Tungkung 
Langit” 

F7PN-IIc-d-8 
Naihahayag ang 
nakikitang mensahe 
ng napakinggang 
alamat 
 

 Bakit 
mahalagang 
malaman ang 
kaligirang 
pangkasay-
sayan ng 

 Mahalagang 
pag-aralan 
ang kaligirang 
pangkasay-
sayan ng mga 
alamat ng 

Mapanuring 
Pag-iisip 

 Naibibigay 
ang sariling 
interpretas-
yon sa mga 

 Panimula at 
pagganyak 
(itsek at 
ipabahagi sa 
mga mag-
aaral ang mga 

Paglilinang 

 Recitation 

 Comprehen-
sion check 
(pagsagot ng 
mga tanong 

 Pagmamalaki 
sa sinaunang 
panitikang 
Pilipino tulad 
ng alamat 

 Pagpapaha-

 sipi ng mga 
alamat mula 
sa iba’t ibang 
rehiyon ng 
Pilipinas 

 sipi ng 
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(alamat na 
isinalin mula 
sa Hiligaynon 
at Waray) 

 Mga Salitang 
Ginagamit sa 
Paghaham-
bing 

F7PB-IIc-d-8  
Nahihinuha ang 
kaligirang pang-
kasaysayan ng 
binasang alamat ng 
Kabisayaan 
 
F7PT-IIc-d-8 
Naibibigay ang 
sariling 
interpretasyon sa 
mga salitang paulit-
ulit na ginamit sa 
akda 
 
F7PT-IIc-d-8, 

F7PT-IIe-f-9    
Naibibigay ang 
kahulugan at 
sariling 
interpretasyon sa 
mga salitang 
paulit-ulit na 
ginamit sa 
akda, mga salitang 
iba-iba ang digri o 
antas ng kahulugan 
(pagkiklino), mga di- 
pamilyar na salita 
mula sa akda, at 
mga salitang 
nagpapahayag ng 
damdamin 
 
F7PD-IIc-d-8 
Naihahambing ang 
binasang alamat sa 

mga alamat 
ng 
Kabisayaan? 

 Paano 
magagamit 
ang mga 
pahayag sa 
paghaham-
bing sa 
pagsasalay-
say ng isang 
alamat? 

 
 

Kabisayaan 
dahil ito ay 
nagpapakita 
ng kultura at 
pagkakakilan-
lan ng mga 
Pilipino. 

 Nagagamit 
ang mga 
pahayag sa 
paghaham-
bing sa 
pagpapakita 
ng 
magkatulad o 
di-magkatulad 
na hambingan 
sa 
pagsasalay-
say ng isang 
alamat. 

salitang 
paulit-ulit na 
ginamit sa 
akda 

 Natutukoy 
ang mga 
salitang 
maaaring 
gamitin 
upang 
ilarawan ang 
mga tauhan 
sa larawan 

 Natutukoy 
ang mensahe 
at aral ng 
napakinggan 
at binasang 
mga alamat 
at nailalahad 
kung paano 
mapahahala-
gahan ang 
mga ito 

 Naiisa-isa 
ang mga 
salitang 
ginagamit sa 
paghaham-
bing at 
naipaliliwa-
nag kung 
bakit 
mahalagang 
gamitin ang 
mga ito nang 
wasto 

 Nakapagbi-

sagot sa 
ibinigay na 
takdang-
aralin) 

 Pagpapala-
wak sa 
talasalitaan 
(magpabigay 
sa mga mag-
aaral ang 
sariling 
interpretasyon 
sa mga salita 
mula sa akda) 

 Picture 
analysis 
(ipatukoy sa 
mga mag-
aaral ang mga 
salitang 
maaaring 
gamitin upang 
ilarawan ang 
mga tauhan 
sa larawan) 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi sa 
mga mag-
aaral ang 
kanilang 
kaalaman ukol 
sa binasang 
teksto) 

 Listening 
activity 
(ipatukoy sa 
mga mag-

tungkol sa 
binasang 
akda) 

 Mga 
pagsasanay 
pampanitikan 
(pagsuri ng 
larawan ng 
tauhan sa 
akda; 
pagbigay ng 
sariling hinuha 
sa mga 
pahayag; 
pagtukoy ng 
mensahe at 
aral ng 
napakinggan 
at binasang 
alamat, at 
paglalahad ng 
pagpapaha-
laga sa mga 
ito) 

 Mga 
pagsasanay 
pang-
gramatika 
(pagtukoy ng 
mga salitang 
naghaham-
bing, 
paghambing 
ng mga pisikal 
at emosyonal 
na katangian 
noong nasa 
baitang anim 

laga sa mga 
aral mula sa 
sinaunang 
panitikang 
Pilipino 

 

karagdagang 
pagsasanay 
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napanood na alamat 
ayon sa mga 
elemento nito 
 
F7PS-IIc-d-8 
Nanghihikayat na 
pahalagahan ang 
aral na nakapaloob 
sa binasang alamat 
 
F7PU-IIc-d-8 
Naisusulat ang isang 
alamat sa anyong 
komiks 
 
F7WG-IIc-d-8 
Nagagamit nang 
maayos ang mga 
pahayag sa 
paghahambing 
(higit/mas, di-gaano, 
di-gasino, at iba pa) 

bigay ng 
sariling 
halimbawa 
ng mga 
pangungusap 
gamit ang 
mga salitang 
panghambing 

 Naihaham-
bing ang 
binasang 
alamat sa 
napanood na 
alamat ayon 
sa elemento 
ng mga ito 
gamit ang 
isang graphic 
organizer 

 
Komunikasyon 

 Naibabahagi 
ang mga 
sagot sa mga 
gawain at 
talakayan 

 Nasasabi 
ang mga 
mahahala-
gang aral na 
napulot sa 
aralin 

 Naipaliliwa-
nag ang 
mahahala-
gang 
konseptong 
natutuhan 

aaral ang 
mahalagang 
aral o 
mensahe ng 
alamat at 
ipalahad ang 
mga paraan 
ng 
pagpapaha-
laga rito) 

 Paglalahat 

 Pagbabalik-
aral at 
pagganyak 
(itsek at 
ipabahagi sa 
mga mag-
aaral ang 
sagot sa 
takdang-
aralin) 

 Magpagamit 
sa mga mag-
aaral ng 
graphic 
organizer sa 
paghaham-
bing 

 Ibigay  sa mga 
mag-aaral ang 
takdang-aralin 
(pagpapasulat 
ng mga 
pangyayari sa 
anyong 
komiks; 
pagpapagawa 
ng advance 

at ngayong 
nasa baitang 
pito na, 
paghaham-
bing ng 
binasang 
alamat sa 
alamat na 
napanood 
ayon sa mga 
elemento ng 
mga ito) 

 Pagdugtong 
sa mga 
pahayag 
tungkol sa 
natutuhan sa 
aralin gamit 
ang mga 
salitang 
naghaham-
bing 

 
Paglalahat 

 Pagsagot sa 

mahahala-

gang tanong 

ng aralin  

 Karagdagang 
Pagsasanay 
(pagsulat ng 
maikling talata 
na naghaham-
bing ng mga 
katangian nina 
TungkungLan
git at ni 
Alunsina) 
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mula sa 
tekstong 
binasa 

 
Pagkamalikhain 
at Mapanuring 
Pag-iisip 

 Naisusulat sa 
anyong 
komiks ang 
nagustuhang 
mahahala-
gang 
pangyayari 
mula sa 
alamat na 
nabasa, 
napakinggan, 
o napanood 

reading sa 
araling 
panggrama- 
tika ng aralin 
at pagsagot 
ng ibinigay na 
tanong 
tungkol rito; 
pagpapagawa 
ng advance 
reading ng 
akdang 
pampanitikan 
ng susunod 
na aralin;at 
pagpapasagot 
sa ibinigay na 
tanong 
tungkol dito) 

 

ARALIN 10 
Pag-asa ng 
Kultura 

 “Prinsipe 
Rodante” 
(dulang 
Moro-moro 
mula sa 
Kabisayaan) 

 Mga Pang-
ugnay na 
Ginagamit sa 
Panghihika-
yat 

F7PN-IIe-f-9 
Natutukoy ang mga 
tradisyong 
kinagisnan ng mga 
taga-Bisaya batay 
sa napakinggang 
dula 
 
F7PB-IIe-f-9 
Naibibigay ang 
sariling 
interpretasyon sa 
mga tradisyonal na 
pagdiriwang ng 
Kabisayaan 
 
F7PT-IIe-f-9 
Nabibigyang-
kahulugan ang mga 

 Bakit 
mahalaga 
ang komedya 
tulad ng 
moro-moro 
bilang isang 
akdang 
pampanitikan 
ng 
Kabisayaan? 

 Bakit 
mabisang 
gamitin sa 
panghihikayat 
ang mga 
pang-ugnay? 
 

 Mahalagang 
pag-aralan 
ang mga dula 
ng 
Kabisayaan, 
tulad ng 
moro-moro, 
dahil ito ay 
nagpapakita 
ng kultura at 
identidad ng 
lahing 
Pilipino. 

 Sa 
panghihika-
yat, 
gumagamit ng 
mga pang-
ugnay na 

Mapanuring 
Pag-iisip 

 Nabibigyang-
kahulugan 
ang mga 
salitang may 
iba’t ibang 
antas o digri 
ng kahulugan  

 Naisaaayos 
ang mga 
salita ayon sa 
papataas na 
antas ng 
kahulugan 
 

Mapanuring 
Pag-iisip at 
Komunikasyon 

 Sabihan ang 

mga mag-

aaral na 

magsagawa 

ng advance 

reading ng 

akdang 

panggrama-

tika at 

ipasagot sa 

kanila ang 

kaugnay na 

tanong 

 Panimula at 
pagganyak 
(itsek at 
ipabahagi sa 
mga mag-

Paglilinang 

 Recitation 

 Pagsasanay 
(pagsasaayos 
ng mga salita 
ayon sa 
papataas na 
antas na 
kahulugan at 
pagbigay ng 
kahulugan ng 
mga ito) 

 Comprehen-
sion check 
(pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
akda) 

 Pagtulong sa  
pagpapalaga
nap at 
pagpapanatili 
ng akdang 
pampanitikan 
ng 
Kabisayaan 
tulad ng dula 
 

 mga larawan 
ng kapistahan 
sa rehiyon ng 
Visayas 

 sipi ng 
karagdagang 
pagsasanay 
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salitang iba-iba ang 
digri o antas ng 
kahulugan 
(pagkiklino) 
 
F7PT-IIc-d-8, 

F7PT-IIe-f-9    
Naibibigay ang 
kahulugan at sariling 
interpretasyon sa 
mga salitang paulit-
ulit na ginamit sa 
akda, mga salitang 
iba-iba ang digri o 
antas ng 
kahulugan 
(pagkiklino), mga 
di-pamilyar na salita 
 
F7PD-IIe-f-9 
Napanonood sa 
YouTube at 
natatalakay ang 
isang halimbawang 
pestibal ng 
Kabisayaan 
 
F7PS-IIe-f-9 
Naisasagawa ang 
isang panayam o 
interbyu kaugnay ng 
paksang tinalakay 
 

F7PU-IIe-f-9    
Naisusulat ang isang 
editoryal na 
nanghihikayat 

karaniwang 
ginagamit sa 
pagsang-ayon 
sa pahayag, 
pananaw, o 
opinyon na 
maaaring 
ilahad ng 
isang tao sa 
paraang 
pasulat o 
pasalita. 

 Naipaliliwa-
nag ang 
mahahala-
gang 
konseptong 
natutuhan 
mula sa 
tekstong 
binasa 

 Naibibigay 
ang sariling 
interpretas-
yon sa mga 
pagdiriwang 
ng mga taga-
Visayas 
gamit ang 
isang 
talahanayan) 

 Nasasagot 
ang mga 
tanong 
tungkol sa 
napaking-
gang dula 

 Natutukoy 
ang mga 
tradisyong 
kinagisnan 
ng mga taga-
Visayas 
batay sa 
napaking-
gang dula 

 Naiisa-isa 
ang mga 
pang-ugnay 
na ginagamit 

aaral ang mga 
sagot sa 
ibinigay na 
takdang-
aralin) 

 Pagpapala-
wak ng 
talasalitaan 
(ipasaayos sa 
mga mag-
aaral ang mga 
salita ayon sa 
papataas na 
antas na 
kahulugan at 
ipabigay ng 
kahulugan ng 
mga ito) 

 Graphic 
organizer 
(ipasaayos sa 
mga mag-
aaral ang mga 
salita sa 
papataas na 
antas ng 
kahulugan ng 
mga ito) 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi sa 
mga mag-
aaral ang 
kanilang 
kaalaman ukol 
sa binasang 
teksto) 

 Listening 

 Mga 
pagsasanay 
pampanitikan 
(pagbigay ng 
sariling 
interpretasyon 
sa mga 
pagdiriwang 
ng mga taga-
Visayas) 

 Pangkatang 
gawain 
(pagtalakay at 
pag-uulat sa 
klase ng 
napanood na  
YouTube 
video ng isang 
pestibal sa ng 
Kabisayaan) 

 Listening 
activity 
(pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
napakinggang 
dula) 

 Takdang-
aralin 
(pagsagot sa 
kaugnay na 
tanong sa 
akdang 
panggrama-
tika at sa 
akdang 
pampanitikan) 

 Mga 
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kaugnay ng paksa 
 
F7WG-IIe-f-9 
Nagagamit nang 
wasto ang angkop 
na mga pang-ugnay 
sa pagbuo ng 
editoryal na 
nanghihikayat 
(totoo/tunay, talaga, 
pero/subalit, at iba 
pa) 
 
 
 
 
 

sa 
panghihika-
yat at 
naipaliliwa-
nag kung 
bakit 
mahalagang 
gamitin ang 
mga ito nang 
wasto 

 Natatalakay 
sa klase ang 
napanood na 
YouTube 
video tungkol 
sa napiling 
pestibal sa 
Kabisayaan 

 Nakabibigay 

ng sariling 

halimbawa 

ng mga 

pangungusap 

na 

nanghihika-

yat gamit ang 

mga pang-

ugnay na 

tinalakay 

 Naibabahagi 
ang mga 
sagot sa mga 
gawain at 
talakayan 

 
 
 

activity (ipasa-
got sa mga 
mag-aaral ang 
mga tanong 
tungkol sa 
napakinggang 
dula) 

 Cooperative 
learning 
(ipagawa sa 
mga mag-
aaral ang 
pangkatang 
gawain ukol 
sa napanood 
na online 
video) 

 Pagbabalik-
aral at 
pagganyak 
(itsek at 
ipabahagi ang 
sagot ng mga 
mag-aaral sa 
kanilang 
takdang-
aralin) 

 Sabihan ang 
mga mag-
aaral na 
magsagawa 
ng advance 
reading ng 
akdang 
pampanitikan 
ng susunod 
na aralin at 
ipasagot ng 

pagsasanay 
panggrama-
tika (pagsulat 
ng editoryal na 
nanghihikayat, 
pagsulat ng 
pahayag nang 
may angkop 
na pang-
ugnay na 
panghikayat) 

 Interbyu 
(tungkol sa 
paksang 
ibinigay at 
pagbubuod ng 
kinalabasan 
ng interbyu) 

 
Paglalahat 

 Pagsagot ng 
mahahala-
gang tanong 
ng aralin 

 Pagdugtong 
sa mga 
pahayag 
tungkol sa 
natutuhan sa 
aralin gamit 
ang mga 
pang-ugnay 
na 
nanghihikayat 

 Karagdagang 
Pagsasanay 
(pagsulat ng 
naramdaman 
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Kaalaman sa 

Pagsulat 

 Nakasusulat 
ng editoryal 
tungkol sa 
isang 
napapana-
hong isyu 
gamit ang 
mga angkop 
na pang-
ugnay na 
nanghihika-
yat 

 Nakapagsa-
gawa ng 
interbyu 
tungkol sa 
paksang 
ibinigay at 
nakagagawa 
ng buod ng 
isinagawang 
interbyu 

ibinigay na 
tanong 
tungkol dito 

 

sa mga 
pahayag na 
may pang-
ugnay na 
panghikayat at 
tungkol sa 
binasang 
akda) 

ARALIN 11 
Pag-asa ng 
Pagbabago 

 Labaw 
Donggon 
(Epiko ng 
Hiligaynon) 

 Mga Pang-
ugnay sa 
Paglalahad 

 
 

F7PN-IIg-h-10 
Natutukoy ang 
mahahalagang 
detalye sa 
napakinggang teksto 
tungkol sa epiko sa 
Kabisayaan 
 

F7PN-IIa-b-7  
Naipaliliwanag ang 
mahahalagang 
detalye, mensahe at 
kaisipang nais 
iparating ng 

 Bakit may 
taglay na 
supernatural 
o di-
pangkara-
niwang 
kapangyari-
han ang mga 
pangunahing 
tauhan sa 
epiko? 

 Bakit 
mahalagang 
gamitin ang 

 Ang mga 
tauhan sa 
epiko ay 
nagtataglay 
ng 
supernatural o 
di-pangkarani-
wang 
kapangyari-
han dahil ang 
mga 
kapangyari-
hang ito ay 
sumisimbolo 

Mapanuring 
Pag-iisip  

 Naibibigay 
ang 
etimolohiya o 
pinagmulan 
at ang 
kahulugan ng 
mga salita 

 Natutukoy 
ang 
mahahala-
gang detalye 
ng napaking-

 Panimula at 
pagganyak 
(itsek at 
ipabahagi sa 
mga mag-
aaral ang 
kanilang 
ibinigay na 
mga sagot sa 
takdang-
aralin) 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi sa 

Paglilinang 

 Recitation 

 Pagsasanay 
tungkol sa 
mga 
talasalitaan 
(pagbigay ng 
etimolohiya ng 
mga salita) 

 Pagsuri ng 
mga larawang 
kaugnay ng 
superhero at 
pagsagot ng 

 Pagsasabu-
hay ng tema 
sa epiko na 
pagpapakum-
baba sa 
angking 
talino at 
tapang 

 Pagtanggap 
sa sariling 
kahinaan 
 

 mga epiko 
mula sa 
rehiyon ng 
visayas 

 sipi ng 
karagdagang 
pagsasanay 

mailto:wecare@abiva.com.ph


 

MAPA NG KURIKULUM 
Bulwagan 7: Kamalayan sa Gramatika at Panitikan 

 
  

 

Page 16 of 26 

 

TEL. (632) 8710245 to 49/87406603  

EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Copyright 2021 

ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

 Reserbado ang lahat ng karapatan.  

 

napakinggang 
bulong, awiting-
bayan, alamat, 
bahagi ng akda, at 
teksto tungkol sa 
epiko sa 
Kabisayaan 
 
F7PB-IIg-h-10 
Nailalarawan ang 
mga natatanging 
aspetong 
pangkultura na 
nagbibigay-hugis sa 
panitikan ng 
Kabisayaan 
(halimbawa: 
heograpiya, uri ng 
pamumuhay, at iba 
pa) 
 
 
F7PT-IIg-h-10 
Naipaliliwanag ang 
pinagmulan ng salita 
(etimolohiya) 
 
F7PD-IIg-h-10 
Nasusuri ang isang 
indie film ng 
Kabisayaan batay sa 
mga elemento nito 
 
F7PS-IIg-h-10 
Naisasagawa ang 
isahan/pangkatang 
pagsasalaysay ng 
isang pangyayari sa 

mga pang-
ugnay sa 
paglalahad 
ng mga 
hakbang sa 
paggawa ng 
isang bagay o 
gawain o ng 
mga 
maaaring 
gawin sa 
pagsasakatu-
paran ng 
isang 
layunin? 

sa kanilang 
kakaibang 
katangian at 
nagbibigay-
diin sa 
positibong 
mensahe na 
nais nilang 
ipaabot sa 
mga tao. Ang 
mga 
positibong 
mensahe na 
ito ay higit na 
nakatutulong 
sapagkat ito 
ay 
ginagawang 
modelo ng 
mga tao sa 
kanilang 
pang-araw-
araw na 
pakikipag-
ugnayan. 

 Ang mga 
pang-ugnay 
sa paglalahad 
ay mga 
kataga o 
salitang nag-
uugnay ng 
dalawang 
salita, 
parirala, o 
pangungusap 
na pinagsusu-
nod-sunod. 

gang epiko 
mula sa 
Kabisayaan 

 Nasusuri ang 
mga 
elemento ng 
napanood na 
isang indie 
film mula sa 
Kabisayaan 

 Naiisa-isa 
ang mga 
pang-ugnay 
na ginagamit 
sa 
paglalahad at 
naipaliliwa-
nag kung 
bakit 
mahalagang 
gamitin ang 
mga ito nang 
wasto 

 
Mapanuring 
Pag-iisip at 
Komunikasyon 

 Naisasagawa 
ang isang 
panayam sa 
mga kasama 
sa bahay o 
mga 
kabarangay 
tungkol sa 
nalalaman 
nilang isang 
pangyayari 

mga mag-
aaral ang 
kanilang 
kaalaman ukol 
sa binasang 
teksto) 

 Pagpapala-
wak ng 
talasalitaan 
(ipabigay sa 
mga mag-
aaral ang 
etimolohiya ng 
mga salita) 

 Picture 
analysis 
(ipasagot sa 
mga mag-
aaral ang mga 
tanong 
tungkol sa 
ibinigay na 
mga larawan) 

 Listening 
activity 
(ipatukoy sa 
mga mag-
aaral ang 
mahahala-
gang detalye 
ng 
napakinggang 
epiko) 

 Viewing 
activity 
(ipasuri sa 
mga mag-
aaral ang mga 

mga tanong 
tungkol dito 

 Comprehen-
sion check 
(pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
akda) 

 Mga 
pagsasanay 
pampanitikan 
(paglarawan 
ng kaugnayan 
ng heograpiya 
ng 
Kabisayaan sa 
mga 
kababalaghan 
at hindi 
kapani-
paniwalang 
pangyayari sa 
akdang 
binasa) 

 Listening 
activity 
(pagtukoy ng 
mahahala-
gang detalye 
ng 
napakinggang 
epiko) 

 Viewing 
activity 
(pagsuri ng 
mga elemento 
ng napanood 
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kasalukuyan na may 
pagkakatulad sa 
mga pangyayari sa 
epiko 
 

 
F7PU-IIg-h-10  
Naisusulat ang isang 
tekstong naglalahad 
tungkol sa 
pagpapahalaga ng 
mga taga-Bisaya sa 
kinagisnang kultura 
 
F7WG-IIg-h-10 
Nagagamit nang 
maayos ang mga 
pang-ugnay sa 
paglalahad (una, 
ikalawa, halimbawa, 
at iba pa) 
 
 
 
 
 

Ginagamit 
ang mga 
pang-ugnay 
sa paglalahad 
sa 
pagpapaliwa-
nag ng 
pamamaraan 
o proseso ng 
paggawa ng 
isang bagay o 
gawain at ng 
pagsasakatup
aran ng isang 
gawain. 

sa 
kasalukuyan 
na may 
pagkakatulad 
sa binasang 
akda 

 Naipaliliwa-
nag ang 
mahahala-
gang 
konseptong 
natutuhan 
mula sa 
tekstong 
binasa 

 Nailalarawan 
ang 
kaugnayan 
ng 
heograpiya 
ng 
Kabisayaan 
sa mga 
kababalag-
han at hindi 
kapani-
paniwalang 
pangyayari 
sa binasang 
epiko 

 Naisasalay-
say ang 
kuwento 
mula sa 
ginawang 
panayam sa 
harap ng 
klase 

elemento ng 
napanood na 
indie film) 

 Magpasagawa 
sa mga mag-
aaral ng 
panayam 
tungkol sa 
pangyayari sa 
kasalukuyan 
na may 
pagkakatulad 
sa binasang 
epiko) 

 Ibigay sa mga 
mag-aaral ang  
takdan-aralin 
(sabihan ang 
mga mag-
aaral na 
magsagawa 
ng advance 
reading ng 
araling 
panggrama-
tika at 
ipasagot ang 
tanong 
tungkol dito, 
ipasulat ang 
tekstong 
naglalahad ng 
mga 
pagpapahala-
ga sa 
kinagisnang 
kultura 

 Takdang- 

na indie film) 

 Panayam 
(tungkol sa 
pangyayari sa 
kasalukuyan 
na may 
pagkakatulad 
sa binasang 
epiko) 

 Takdang- 
aralin para sa 
araling 
panggrama-
tika at 
pagsagot ng 
tanong tungkol 
dito,  

 Pagsulat ng 
tekstong 
naglalahad ng 
mga 
pagpapaha-
laga sa 
kinagisnang 
kultura, 

 Takdang 
aralin para sa 
akdang 
pampanitikan 
ng susunod na 
aralin at 
pagsagot ng 
tanong tungkol 
dito, pagsulat 
ng kuwento 
tungkol sa 
sariling ama 

 Mga 
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 Nakapagbi-
bigay ng 
sariling 
halimbawa 
ng mga 
pangungusap 
na 
ginagamitan 
ng mga 
salitang 
pang-ugnay 
sa pagpapali-
wanag ng 
pamamaraan 

 
Kaalaman sa 
Pagsulat 

 Nakasusulat 
ng tekstong 
naglalahad 
ng mga 
pagpapaha-
laga ng mga 
taga-Visayas 
sa kanilang 
kinagisnang 
kultura gamit 
ang mga 
pang-ugnay 
sa 
paglalahad 

 
Mapanuring 
Pag-iisip, 
Kolaborasyon, 
at 
Komunikasyon 

 Nasusuri ang 

aralin 
(sabihan ang 
mga mag-
aaral na 
magsagawa 
ng advance 
reading ng 
akdang 
pampanitikan 
ng susunod 
na aralin at 
pagpapasagot 
ng tanong 
tungkol dito, 
pagpapasulat 
ng kuwento 
tungkol sa 
sariling ama) 

 

pagsasanay 
panggrama-
tika (pagtukoy 
ng mga pang- 
ugnay sa 
paglalahad) 

 Pangkatang 
Gawain 
(talakayan 
tungkol sa 
pagkakatulad 
at pagkakaiba 
ng binasang 
akda sa 
napanood na 
pelikula o 
teleserye) 

 
Paglalahat 

 Pagsagot sa 
mahahala-
gang tanong 
sa aralin 

 Paglagom ng 
mga 
natutuhan sa 
aralin gamit 
ang pahayag 
na may mga 
pang-ugnay 
sa paglalahad 

 Karagdagang 
pagsasanay 
(pagbuod ng 
nangyaring 
labanan sa 
pagitan ng 
dalawang 
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napanood na 

pelikula o 

teleserye 

tungkol sa 

pagkakatulad 

at 

pagkakaiba 

nito sa 

binasang 

epiko, gamit 

ang Venn 

diagram 

 Naibabahagi 
ang naging 
pangkatang 
talakayan sa 
harap ng 
klase gamit 
ang mga 
pang-ugnay 
sa 
paglalahad 

 
Komunikasyon 

 Naibabahagi 
ang mga 
sagot sa mga 
gawain at 
talakayan 

 Naibabahagi 
ang 
mahahala-
gang aral na 
napulot sa 
aralin 
 
 

tauhan sa 
binasang akda 
at 
pagsusunod-
sunod ng mga 
pangyayari 
tungkol dito) 
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ARALIN 12 
Pag-asa ng 
Pagtanggap 

 “Paalam sa 
Pagkabata” 
(Maikling 
Kuwento) 

 Mga Pang-
ugnay sa 
Pagsasalay-
say at 
Pagsusunod-
sunod ng 
mga 
Pangyayari 

F7PN-IIi-11 
Nasusuri ang 
pagkakasunod-
sunod ng mga 
pangyayari sa 
napakinggang 
maikling kuwento 
 
F7PB-IIi-11 
Nailalahad ang mga 
elemento ng 
maikling kuwento ng 
Kabisayaan 
 
F7PT-IIi-11 
Nabibigyang-
kahulugan ang mga 
salitang ginamit sa 
kuwento batay sa (a) 
kontekstuwal na 
pahiwatig (b) 
denotasyon at 
konotasyon 
 
F7PD-IIi-11 
Nasusuri ang isang 
dokyu-film o freeze 
story batay sa 
ibinigay na mga 
pamantayan 
 
F7PS-IIi-11 
Naisasalaysay nang 
maayos ang 
pagkakasunod-
sunod ng mga 
pangyayari 
 

 Bakit 
mahalagang 
malaman ang 
mga 
elemento ng 
maikling 
kuwento? 

 Paano 
nakatutulong 
sa pagsulat 
ng isang akda 
ang mga 
pang-ugnay 
na ginagamit 
sa 
pagsasalay-
say at 
pagsusunod-
sunod ng 
mga 
pangyayari? 

 Mahalagang 
pag-aralan 
ang mga 
elemento ng 
maikling 
kuwento dahil 
ang mga salik 
o elementong 
ito ay 
nakatutulong 
sa 
pagbibigay-
linaw sa mga 
mensaheng 
nais ipaabot 
ng may-akda 
at nakapagbi-
bigay ng 
konteksto sa 
tunay na 
kalagayan sa 
panahon na 
isinulat ang 
akda. 

 Ginagamit 
ang wastong 
pang-ugnay 
sa 
pagsasalay-
say tulad ng 
dahil dito, 
samantala, di 
naglaon, una, 
ikalawa, at iba 
pa, upang 
magbigay ng 
kalinawan at 
maging 

Komunikasyon 

 Naibabahagi 
ang mga 
sagot sa mga 
gawain at 
talakayan 

 Naibabahagi 
ang 
mahahala-
gang aral na 
napulot sa 
aralin 

 
Mapanuring 

Pag-iisip 

 Naipaliliwa-
nag ang 
mahahala-
gang 
konseptong 
natutuhan 
mula sa 
tekstong 
binasa 

 Nasusuri ang 
binasang 
akda mula sa 
Kabisayaan 
sa tulong ng 
ibinigay na 
balangkas 

 Nasusuri ang 
napanood na 
dokyu-film sa 
telebisyon 
ayon sa mga 
elemento ng 
pelikula batay 

 Panimula at 
pagganyak 
(itsek at 
ipabahagi sa 
mga mag-
aaral ang mga 
sagot sa 
ibinigay na 
takdang-
aralin) 

 Pagpapaya-
man ng 
talasalitaan 
(ipabigay sa 
mga mag-
aaral ang 
kahulugan ng 
pangungusap 
ayon sa 
sitwasyong 
pinaggamitan) 

 Picture 
analysis 
(ipatukoy sa 
mga mag-
aaral ang 
pagbabago sa 
sarili at 
ipahambing 
ang mga ito 
sa nakikita sa 
larawan) 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi sa 
mga mag-
aaral ang 
kanilang 

Paglilinang 

 Recitation 

 Mga 
pagsasanay 
sa talasalitaan 
(pagbigay ng 
kahulugan ng 
pangungusap 
ayon sa 
sitwasyong 
pinaggamitan) 

 Comprehen-
sion check 
(pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
akdang 
binasa) 

 Mga 
pagsasanay 
pampanitikan 
(pagsuri ng 
binasang akda 
gamit ang 
balangkas, 
pagsasalay-
say ng mga 
pangyayari 
ayon sa 
pagkaka-
sunod-sunod 
ng mga ito, 
pagsuri ng 
pagkaka-
sunod-sunod 
ng mga 
pangyayari sa 
napakinggang 

 Pagiging 
mabuting 
kasapi ng 
lipunan 

 Pananalig sa 
kahalagahan 
ng pagsisisi 
at  
pagmamahal 
upang 
mapagtibay 
ang 
pagbubuklod 
ng  pamilya 

 

 mga kuwento 
mula sa 
rehiyon ng 
Visayas  

 sipi ng 
karagdagang 
pagsasanay 

 “Pingkaw” ni 
Isabelo 
Sobrevega  
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F7PU-IIi-11 
Naisusulat ang isang 
orihinal na akdang  
nagsasalaysay 
gamit ang mga 
elemento ng isang 
maikling kuwento 
 
F7WG-IIi-11 
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
pang-ugnay sa 
pagsasalaysay at 
pagsusunod-sunod 
ng mga pangyayari 
(isang araw, 
samantala, at iba 
pa) 

maayos ang 
paglalatag ng 
mahahala-
gang 
pangyayari at 
konsepto at 
makatulong 
upang mas 
mabilis na 
maunawaan 
ang akdang 
binabasa. 

 
 

sa ibinigay na 
pormat ng 
pagsusuri 

 
Mapanuring 
Pag-iisip at 
Komunikasyon 

 Naisasalay-
say ang mga 
pangyayari 
ayon sa 
wastong 
pagkaka-
sunod-sunod 
ng mga ito sa 
binasang 
akda 

 Naiisa-isa 
ang mga 
pang-ugnay 
sa 
pagsasalay-
say at 
pagsusunod-
sunod ng 
mga 
pangyayari at 
naipaliliwa-
nag kung 
bakit 
mahalagang 
gamitin ito 
nang wasto 

 Nakabibigay 
ng sariling 
halimbawa 
ng mga 
pangungusap 

kaalaman ukol 
sa binasang 
teksto) 

 Viewing 
activity 
(ipasuri sa 
mga mag-aral 
ang mga 
elemento ng 
isang dokyu-
film) 

 Listening 
activity 

 Ipasuri sa 
mga mag-
aaral ang 
pagkaka-
sunod-sunod 
ng mga 
pangyayari sa 
napakinggang 
akda 

 Ibigay sa mga 
mag-aaral ang 
takdang- 
aralin at 
ipasuri ng 
isang dokyu-
film ayon sa 
mga elemento 
ng pelikula 

 Takdang-
aralin 
(sabihan ang 
mga mag-
aaral na 
magsagawa 
ng advance 

akda) 

 Takdang- 
aralin (pagsuri 
ng isang 
dokyu-film 
ayon sa mga 
elemento ng 
pelikula, 
advance 
reading ng 
paksang 
panggrama-
tika at 
pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol dito, 
pagsalaysay 
ng isang yugto 
sa buhay ni 
Dr. Jose Rizal 
gamit ang 
pang-ugnay 
sa 
pagsasalay-
say 

 Advance 
reading ng 
Panapos na 
Gawain at 
pagsagot ng 
tanong tungkol 
dito) 

 Mga 
pagsasanay 
panggrama-
tika (pagtukoy 
ng mga pang-
ugnay sa 
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na may mga 
pang-ugnay 
na ginagamit 
sa 
pagsasalay-
say 

 Naisasalay-
say ang 
napiling isang 
yugto sa 
buhay ng 
pambansang 
bayaning si 
Dr. Jose 
Rizal gamit 
ang mga 
pang-ugnay 
sa 
pagsasalay-
say 

 
Mapanuring 
Pag-iisip, 
Pagkamalikhain, 
at 
Komunikasyon 

 Nakasusulat 
ng isang 
orihinal na 
akdang 
nagsasalay-
say gamit 
ang mga 
elemento ng 
isang 
maikling 
kuwento at 
ang mga 

reading ng 
paksang 
panggrama-
tika at 
ipasagot ang 
mga tanong 
tungkol dito; 
ipasalaysay 
sa kanila ang 
isang yugto sa 
buhay ni Dr. 
Jose Rizal 
gamit ang 
pang-ugnay 
sa 
pagsasalay-
say) 

 Takdang-
aralin 
(sabihan ang 
mga mag-
aaral na 
magsagawa 
ng advance 
reading ng 
Panapos na 
Gawain at 
ipasagot ang 
tanong 
tungkol dito) 

 Ipagamit sa 
mga mag-
aaral ng 
graphic 
organizer 
upang tukuyin 
ang bisang 
pandamdamin 

pangungusap) 
 
Paglalahat 

 Pagsulat ng 
isang orihinal 
na akdang 
nagsasalay-
say gamit ang 
mga 
elementong 
ng uring 
pampanitikan 
natutuhan sa 
aralin at ang 
mga pang-
ugnay sa 
pagsasalay-
say 

 Karagdagang 
Pagsasanay 
(pagsulat ng 
maikling talata 
na 
nagpapakita 
ng mga 
karanasan  
habang 
lumalaki, 
kasama ang 
ama) 

 Pagsagot sa 
mahahala-
gang tanong 
ng aralin 
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pang-ugnay 
sa 
pagsasalay-
say 

at 
pangnilalaman 
ng akdang 
binasa at ang 
gamit ng mga 
pang-ugnay 
sa 
pagsasalay-
say 

PANAPOS NA 
GAWAIN 
Pagtatanghal ng 
Awiting-Bayan 

F7PN-IIi-12 
Naibibigay ang mga 
mungkahi sa 
napakinggang 
awiting-bayan ng 
isinulat ng kapuwa 
mag-aaral (peer 
evaluation) 
 

F7PB-IIi-12   
Nasusuri ang 
kulturang 
nakapaloob sa 
awiting-bayan 
 
F7PT-IIi-12 
Nabibigyang-
kahulugan ang mga 
talinghaga at ginamit 
na wika ng kabataan 
sa awiting-bayan 
 
F7PD-IIi-12 
Nasusuri ang 
kasiningan ng 
napanood na 
awiting-bayan gamit 
ang wika ng 
kabataan 

 Bakit 
mahalaga 
ang pagsulat 
ng sariling 
awiting-
bayan? 

 Paano 
nakatutulong 
ang tugma, 
sukat, 
tayutay, at 
talinghaga sa 
awiting-bayan 
na 
nakatutulong 
naman sa 
pagpapalaga
nap ng 
kulturang 
Pilipino sa 
turismo? 

 Mahalagang 
pag-aralan 
ang mga 
akdang 
pampanitikan 
ng 
Kabisayaan, 
tulad ng 
awiting-
bayan, dahil 
ang mga 
akdang ito ay 
naglalarawan 
ng mga gawi 
at kulturang 
Pilipino. 

 Ang mga 
kaalaman sa 
iba’t ibang 
elemento ng 
musika ay 
nakatutulong 
sa pagbuo ng 
awiting-
bayan. 

Mapanuring 
Pag-iisip at 
Komunikasyon 

 Naipaliliwa-
nag ang 
mahahala-
gang 
konseptong 
natutuhan 
mula sa 
tekstong 
binasa 

 Nasusuri ang 

kulturang 

nakapaloob 

sa isang 

awiting-

bayan 

 Nakapagbibi-

gay ng 

komento o 

nakapagda-

dagdag ng 

ideya tungkol 

sa inilahad 

ng mga 

kamag-aaral 

 Nakapagbibi-

 Panimula at 
pagganyak 
(magpabalik-
aral sa mga 
mag-aaral sa 
kanilang 
natutuhan sa 
yunit sa 
pamamagitan 
ng pagbibigay 
isa o 
dalawang 
parirala o 
pangungusap 
na 
maglalagom 
ng pagkatuto) 

 Pagpapala-
wak ng 
talasalitaan 
(ipabigay sa 
mga mag-
aaral ang 
kahulugan ng  
mga 
matalingha-
gang salita 
mula sa mga 
awiting-bayan 

Paglilinang 

 Recitation 

 Mga 
Pagsasanay 
sa talasalitaan 
(pagbigay 
kahulugan sa 
mga 
matalingha-
gang salita 
mula sa mga 
awiting-bayan 
ng kabataan) 

 Takdang-
gawain 
(pagkilala sa 
mga 
kinikilalang 
pambansang 
alagad ng 
sining sa 
larangan ng 
musika at 
pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
kanila sa 
binasang 
akda) 

 Kahandaang 
tumulong sa 
sariling 
pamamaraan 
sa 
pagpapaun-
lad ng mga 
awitin o 
musika ng 
Pilipinas 
upang lalong 
tangkilikin ito 

 

 mga 
halimbawa ng 
mga awiting-
bayan na 
nilikha ng 
sinaunang 
Pilipino  
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F7PS-IIj-12 
Naitatanghal ang 
orihinal na awiting-
bayan gamit ang 
wika ng kabataan 
 
F7PU-IIj-12 
Naisusulat ang 
orihinal na liriko ng 
awiting-bayan gamit 
ang wika ng 
kabataan 
 

F7WG-IIj-12  
Nagagamit ang mga 
kumbensyon sa 
pagsulat ng awitin 
(sukat, tugma, 
tayutay, talinghaga, 
at iba pa) 
 
 

gay ng mga 
mungkahi at 
komento sa 
proyektong 
itinanghal ng 
ibang 
pangkat 

 Naibabahagi 
ang mga 
sagot sa mga 
gawain at 
talakayan 

 Nakapagpap
ahayag ng 
natutuhan sa 
buong aralin 

 
Mapanuring 
Pag-iisip at 
Pagkamalikhain 

 Nakagagawa 
ng sariling 
bersyon ng 
awiting-
bayan sa 
pamamagitan 
ng pagpalit 
ng mga salita 
nito ayon sa 
sariiling 
pananaw o 
karanasan 

 Naiparirinig 
sa klase ang 
sariling 
bersiyon 
nang hindi 
pinapalitan 

ng kabataan) 

 Malayang 
talakayan 

 Cooperative 
learning 
(ipasuri sa 
mga mag-
aaral ang 
kasiningan ng 
napanood na 
online video 
ng mga 
awiting-bayan 
mula sa 
rehiyon ng 
Kabisayaan, 
paggawa ng 
proyekto) 

 Takdang-
gawain 
(ipakilala sa 
mga mag-
aaral ang mga 
kinikilalang 
pambansang 
alagad ng 
sining sa 
larangan ng 
musika at 
ipasagot ang 
mga tanong 
tungkol sa 
kanila sa 
binasang 
akda) 

 Pagbubuod 
 

 Comprehen-
sion check 
(pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
akda) 

 Mga 
pagsasanay 
pampanitikan 
(pagsusuri ng 
kulturang 
nakapaloob sa 
isang awiting-
bayan, 
pagpalit ng 
mga salita ng 
isang awiting-
bayan ayon sa 
pananaw o 
karanasan at 
pagpaparinig 
sa klase ng 
sariling 
bersiyon nang 
hindi 
pinapalitan 
ang himig o 
tono ng awit) 

 Pangkatang- 
gawain 
(pagsuri ng 
kasiningan ng 
napanood na 
online video 
ng mga 
awiting-bayan 
mula sa 
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ang himig o 
tono ng awit 

 
Mapanuring 
Pag-iisip at 
Kolaborasyon 

 Nasusuri ang 
kasiningan 
ng napanood 
na online 
video ng mga 
awiting-
bayan mula 
sa rehiyon ng 
Kabisayaan 

 
Mapanuring 
Pag-iisip, 
Pagkamalikhain,  
at Kolaborasyon 

 Nakasusulat 
ng awiting-
bayan 
tungkol sa 
mithiin o 
pangarap ng 
kabataan sa 
kasalukuyang 
panahon 

 Naisasaalang
alang ang 
mga 
elemento nito 
tulad ng 
sukat, tugma, 
talinghaga, 
tayutay, at 
persona sa 

rehiyon ng 
Kabisayaan) 

 Panimulang 
pagtatasa ng 
proyekto 
(pagkakaroon 
ng isang 
eksklusibong 
pagtatanghal 
bago itanghal 
sa publiko ang 
isinulat na 
awiting-bayan 
para sa 
pagbibigay ng 
mga mungkahi 
sa awiting-
bayan na 
isinulat) 

 
Paglalahat 

 Pangkatang- 
gawain 
(paggawa ng 
proyekto at 
pagtatanghal 
nito sa 
itinakdang 
audience) 

 Performance 
task (pag-awit 
sa klase ng 
ibinigay na 
mga awiting-
bayan at 
pagbigay ng 
mensahe ng 
bawat isa) 
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*Ang mga salita o pangungusap na nakalimbag nang italiko ay karagdagan mula sa awtor at hindi matatagpuan sa TG. 

 

paglikha ng 
awiting-
bayan 

 Naisasaa-
lang-alang 
ang paggamit 
ng wika ng 
kabataan 
gayon din 
ang 
kasiningan 
nito sa 
paglikha ng 
awiting-
bayan 

 

 Pangwakas 
na pagsusulit 
para sa yunit 
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Yunit 3: Lupang Nag-uugnay Bilang ng mga Araw: 28 

Pamantayang 
Pangnilalaman 

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-
unawa sa mga akdang pampanitikan ng 
Luzon. 

Pamantayan 
sa Pagganap 

Naisasagawa ng mag-aaral ang komprehensibong 
pagbabalita (newscasting) tungkol sa kanilang sariling 
lugar. 

Nilalaman 

Mga 

Kasanayan sa 

Pagkatuto 

(Kabilang ang 

MELCs)* 

Mahalagang 

Tanong 

Pamalagiang 

Kaalaman* 

Mga 

Kasanayan 

para sa  

Ika-21 Siglo 

Mga 
Estratehiya 
o Paraan ng 
Pagtuturo 

Pagtataya Pagpapahalaga 
Mga 

Kagamitan 

ARALIN 13 

Ugnayan 
ng Noon at 
Ngayon 

 “Karunu-
ngang-
Bayan: 
Isang 
Sangay 
ng 
Paniti-
kan”  

 Mga 
Supra-
segmen-
tal  

 
F7PN-IIIa-c-13 

Naipaliliwanag 

ang kahalagahan 

ng paggamit ng 

suprasegmental 

(tono, diin, antala) 

 

F7PB-IIIa-c-13 

Nailalahad ang 

pangunahing 

ideya ng tekstong 

nagbabahagi ng 

bisang 

pandamdamin ng 

akda  

 

 

 

 Bakit 
mahalagang 
pag-aralan 
ang mga 
karunungang-
bayan tulad 
ng tulang 
panudyo, 
awiting-
bayan, 
tugmang de 
gulong, at 
palaisipan? 

 Paano 
nakatutulong 
ang 
paggamit ng 
supraseg-
mental (tono, 
diin, at 
antala) sa 
paghahatid 

 Mahala-
gang pag-
aralan ang 
mga karu-
nungang-
bayan tulad 
ng tulang-
panudyo, 
awiting-
bayan, 
tugmang de 
gulong at 
palaisipan 
dahil ang 
mga ito ay 
nagpapa- 
kita ng 
kultura at 
identidad 
natin  
bilang  
isang lahi  

Komunikas-

yon 

 Naibaba-

hagi ang 

mga sagot 

sa takdang 

aralin, mga 

gawain, at 

talakayan 

 

Mapanuring 

Pag-iisip 

 Nabibig-

yang 

kahulugan 

ang salita 

ayon sa 

pangkat 

na 

 Pag-alam 

sa prior 

knowledge 

ng mga 

mag-aaral 

(ipasagot 

sa kanila 

ang 

panimulang 

pagtataya 

sa yunit)  

 Panimula at 

pagganyak 

(itsek ng 

takdang- 

aralin ng 

mga mag-

aaral at 

talakayin 

ang 

kanilang 

Diyagnostiko 

 Pagsagot 

sa 

panimulang 

pagtataya 

sa yunit 

 Takdang- 

aralin 

(advance 

reading ng 

ibinigay na 

akda at 

pagsagot sa 

tanong ukol 

dito; 

pagsaliksik 

tungkol sa 

tulang 

panudyo, 

awiting-

 Pagmamahal 
at 
pagpapaha-
laga sa 
sariling 
karunu-
ngang-bayan 
tulad ng 
tulang 
panudyo, 
awiting-
bayan, 
tugmang de 
gulong at 
palaisipan 

 Paggamit 
nang may 
pagmamalaki 
sa mga 
sariling 
karunu-
ngang-bayan 

 mga 

halimba-

wa ng 

tulang 

panudyo. 

awiting-

bayan, 

tugmang 

de gulong, 

at 

palaisipan 

 sipi ng 

karagdag

ang 

pagsa-

sanay 

Ikatlong Markahan 
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F7PB-IIIa-c-14  

Naihahambing 

ang mga 

katangian ng 

tula/awiting 

panudyo, 

tugmang de 

gulong, at 

palaisipan  

 

F7PT-IIIa-c-13 

Naipaliliwanag 

ang kahulugan ng 

salita sa 

pamamagitan ng 

pagpapangkat 

 

 
F7PT-IIIa-c-13,   
F7PT-IIIh-i-16, 
F7PT-IIi-11 
Naipaliliwanag 
ang kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng 
pagpapangkat, 
batay sa 
konteksto ng  
pangungusap, 
denotasyon at 
konotasyon, batay 
sa 
kasingkahulugan 

ng mensahe 
ng mga 
akdang 
pampaniti-
kang tulad 
ng tulang 
panudyo, 
awiting-
bayan, 
tugmang de-
gulong at 
palaisipan?  

at bilang 
mga  
Pilipino. 

 Nakatutu-
long ang 
paggamit 
ng 
supraseg-
mental 
(tono, diin, 
at antala) 
sa 
paghahatid 
ng tamang 
mensahe 
na 
pinaaabot 
ng tulang 
panudyo, 
awiting-
bayan, 
tugmang 
de gulong, 
at 
palaisipan.    

kinabibi-

langan 

nito 

 Natutukoy 

at 

naipalili-

wanag 

ang 

mahaha-

lagang 

konsepto 

mula sa 

tekstong 

binasa 

 Natutukoy 

ang 

pagkaka-

pareho at 

pagkakai-

ba ng 

tugmang 

de gulong, 

tulang 

panudyo, 

palaisipan, 

at awiting-

bayan 

gamit ang 

isang 

talahana-

yan 

 Nakapag-

bibigay ng 

mga sagot) 

 Malayang 

talakayan 

(ipabahagi 

sa mga 

mag-aaral 

ang 

kanilang 

kaalaman 

ukol sa 

binasang 

teksto) 

 Ipasulat at 

ipapaliwa-

nag sa mga 

mag-aaral 

ang 

mahahala-

gang 

konsepto 

mula sa 

binasang 

akda 

 Paglalagom  
(itanong sa 

mga mag-

aaral kung 

anong 

mahahala-

gang aral 

ang 

natutuhan 

sa aralin) 

 

bayan, 

tugmang de 

gulong, at 

palaisipan 

bilang isang 

akdang 

pampaniti-

kan) 

 

Paglilinang 

 Recitation 

 Pagpapa-

yaman ng 

talasalitaan 

(pagbibigay 

kahulugan 

sa mga 

salita batay 

sa pagpa-

pangkat) 

 Paglalapat 

ng kilos sa 

ibinigay na 

awit at 

pagsagot ng 

mga tanong 

tungkol dito 

 Compre-

hension 

check 

(pagsagot 

ng mga 

tanong 

 Pagtulong sa 
pagpapala-
ganap ng 
sariling 
karunu-
ngang-bayan 
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at kasalungat nito 
 

F7PD-IIIa-c-13 

Nasusuri ang 

nilalaman ng 

napanood na 

dokumentaryo 

kaugnay ng 

tinalakay na mga 

tula/awiting 

panudyo, 

tugmang de 

gulong at 

palaisipan 

 

F7PS-IIIa-c-13 

Nabibigkas nang 

may wastong 

ritmo ang ilang 

halimbawa ng 

tula/awiting 

panudyo, 

tugmang de 

gulong at 

palaisipan 

 

 
F7PU-IIIa-c-13 

Naisusulat ang 

sariling 

tula/awiting 

panudyo, 

tugmang de 

reaksiyon 

sa naging 

pagbasa o 

pag-awit 

ng kamag-

aral sa 

halimba-

wang 

karunu-

ngang-

bayan, 

kung may 

wastong 

ritmo 

 Nasusuri 

ang 

napanood 

na 

dokumen-

taryo na 

may 

kaugnayan 

sa karunu-

ngang-

bayan 

ayon sa 

tema, 

tauhan, 

pook o 

pinangyari

han, at 

mensahe 

nito 

tungkol sa 

binasang 

akda) 

 Mga 

pagsasanay 

pampaniti-

kan 

(pagbasa o 

pag-awit ng 

karunu-

ngang 

bayan nang 

may 

wastong 

ritmo, at 

pagbigay ng 

feedback sa 

kamag-aral; 

pagsuri ng 

dokumen-

taryong 

napanood 

na may 

kaugnayan 

sa karunu-

ngang 

bayan, 

paglalahad 

ng 

panguna-

hing ideya 

ng bahagi 

ng binasang 
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gulong at 

palaisipan batay 

sa itinakdang mga 

pamantayan 

 

F7WG-IIIa-c-13 

Naiaangkop ang 

wastong tono o 

intonasyon sa 

pagbigkas ng mga 

tula/awiting 

panudyo, tulang 

de gulong at 

palaisipan 

 

F7EP-IIIa-c-7 

Nagagamit nang 

wasto ang mga 

primarya at 

sekundaryang 

pinagkukunan ng 

mga 

impormasyon 

 

Naipaliliwanag 

ang kahalagahan 

ng pag-aaral ng 

mga 

karunungang-

bayan tulad ng 

tulang panudyo, 

awiting-bayan, 

tugmang de 

 Nailalahad 

ang 

panguna-

hing ideya 

ng 

napiling 

bahagi ng 

binasang 

akda na 

nagpapa-

hayag ng 

bisang 

pandam-

damin nito 

 Natutukoy 

ang 

mahaha-

lagang 

aral na 

napulot sa 

aralin 

 Naiisa-isa 

ang mga 

ponemang 

supraseg-

mental 

(haba, diin, 

at tigil) at 

napag-

uusapan 

kung bakit 

mahala-

gang 

akda na 

nagpapahay

ag ng 

bisang 

pandam-

damin nito) 

 Takdang- 

aralin 

(advance 

reading ng 

araling 

panggrama-

tika at 

pagsagot sa 

ibinigay na 

tanong; 

advance 

reading ng 

akdang 

pampaniti-

kan ng 

susunod na 

aralin at 

pagsagot ng 

ibinigay na 

tanong; 

pagdala ng 

kopya ng 

isang 

kuwento 

tungkol sa 

paglikha ng 

daigdig 
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gulong, at 

palaisipan 

 

Napahahalagahan 
ang mga akdang 
pampanitikan 
tulad ng tulang 
panudyo, awiting-
bayan, tugmang 
de gulong, at 
palaisipan sa 
pamamagitan ng 
paggamit ng mga 
ito sa 
pakikipagtalasta-
san 

gamitin ito 

nang wasto 

 Nakapag-

bibigay ng 

sariling 

halimbawa 

ng mga 

pangungu-

sap na 

wastong 

ginagami-

tan ng 

supraseg-

mental at 

naipalili-

wanag ang 

supraseg-

mental na 

ginamit sa 

ibinigay na 

pahayag 

 

Mapanuring 

Pag-iisip at 

Pagkamali-

khain 

 Nalalapa-

tan ng 

kilos ang 

isang awit 

at 

nasasagot 

ang mga 

ayon sa 

mga akda 

mula sa 

iba’t ibang 

rehiyon ng 

Pilipinas sa 

susunod na 

pagkikita sa 

klase) 

 Mga 
pagsasanay 
sa 
gramatika 
(pagbigkas 
ng mga 
karunu-
ngang-
bayan na 
may tamang 
diin, tono, 
haba ng 
bigkas, at 
hinto; 
pagbuo ng 
sariling 
tulang 
panudyo, 
tugmang de 
gulong, 
palaisipan, 
at 
pagbigkas 
nito nang 
wasto, 
pagbuo ng 
awiting 
panudyo 
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tanong 

tungkol sa 

awit 

 Nababasa 
o naaawit 
nang may 
tamang 
ritmo ang 
mga 
halimba-
wa ng 
karunu-
ngang-
bayan sa 
harap ng 
kaklase  

 Nabibig-
kas ang 
mga 
karunu-
ngang-
bayan 
nang may 
wastong 
diin, tono, 
haba ng 
bigkas, at 
hinto 

 Nakabu-
buo ng 
sariling 
tulang 
panudyo, 
tugmang 
de gulong, 
o 
palaisipan 

batay sa 
nasaliksik 
na 
impormas-
yon at 
pagbaba-
hagi ng 
nabuong 
awit sa 
klase) 

 
Paglalahat 

 Pagsagot 
sa 
mahahala-
gang 
tanong ng 
aralin 

 Concept 
mapping 
(mahahala-
gang 
kaisipang 
natutuhan 
tungkol sa 
karunu-
ngang-
bayan, 
ponemang 
supraseg-
mental, at 
panitikan ng 
Luzon) 

 Karagda-
gang 
Pagsasanay 
(paggamit 
ng graphic 
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at nabibig-
kas ito 
nang 
wasto sa 
harap ng 
klase 

 Naibaba-
hagi sa 
klase ang 
nabuong 
awiting 
panudyo 
(habang 
isinaalang-
alang ang 
tamang 
tono, diin, 
at antala 
sa pag-
awit) gamit 
ang 
nasaliksik 
na iba 
pang 
karunu-
ngang-
bayan 
gamit ang 
panguna-
hin at 
sekondar-
yang 
pinagku-
kunan ng 
impormas-
yon  
 
 

organizers 
sa pagbigay 
ng 
pagpapaka-
hulugan sa 
pamagat ng 
binasang 
akda at ng 
mahahalaga
ng kaisipan 
ng binasang 
akda) 
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ARALIN 14 
Pagkaka-
ugnay sa 
Pagkakaiba 

 “Ang 
Araw at 
ang 
Buwan” 
(Ing 
Aldo 
Ampo 
Ing 
Buwan) 
(Mito ng 
mga 
Kapam-
pangan) 

 Di-Berbal 
na 
Paraan 
ng 
Komu-
nikasyon 

F7PN-IIIa-c-13 

Naipaliliwanag 

ang kahalagahan 

ng paggamit ng 

suprasegmental 

(tono, diin, 

antala), at mga 

di-berbal na 

palatandaan 

(kumpas, galaw 

ng mata/ 

katawan, at iba 

pa) sa tekstong 

napakinggan 

 

F7PN-IIId-e-14 

Natutukoy ang 

magkakasunod at 

magkakaugnay na 

mga pangyayari 

sa tekstong 

napakinggan 

 

F7PB-IIId-e-15 

Napaghahambing 

ang mga 

katangian ng 

mito/alamat/kuwe

ntong-bayan 

batay sa paksa, 

mga tauhan, 

tagpuan, kaisipan 

at mga aspetong 

 Bakit 

mahalagang 

pag-aralan 

ang mito 

bilang isang 

akdang 

pampaniti-

kan ng 

Pilipinas? 

 Paano 
makatutul-
ong ang mga 
di-berbal na 
paraan ng 
komunikas-
yon sa 
pakikipag-
ugnayan o 
pakikipag-
usap? 

 Mahala-
gang pag-
aralan ang 
mito 
bilang 
isang 
akdang 
pampani-
tikan sa 
Pilipinas 
dahil ito ay 
naglalara-
wan ng 
gawi, 
saloobin, 
at 
tradisyon 
ng mga 
sinaunang 
Pilipino at 
dito higit 
na 
mauuna-
waan ng 
bawat isa 
ang 
kulturang 
Pilipino at 
ang 
kaniyang 
pagka-
Pilipino.  

 Mahalaga 
ang 
komuni-
kasyong 
di-berbal 
dahil ito ay 

Komunikas-

yon 

 Naibaba-

hagi ang 

mga sagot 

sa takdang 

aralin, 

gawain, at 

talakayan 

 Nasasabi 

ang 

mahaha-

lagang 

aral na 

napulot 

mula sa 

aralin 

 

Mapanuring 

Pag-iisip 

 Nabibig-

yang 

kahulugan 

ang isang 

salita 

batay sa 

kasidhian 

ng 

kahulugan 

batay sa 

pagha-

hambing 

sa dalawa 

 Panimula 
at 
pagganyak 
(itsek ng 
takdang- 
aralin ng 
mga mag-
aaral at 
talakayin 
ang 
kanilang 
mga 
sagot) 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi 
sa mga 
mag-aaral 
ang 
kanilang 
kaalaman 
ukol sa 
binasang 
teksto) 

 Paggamit 
ng graphic 
organizer 
(pagpapa-
hambing 
ng 
dalawang 
tauhan sa 
akda gamit 
ang Venn 
diagram at 
pagsagot 
ng mga 
tanong 

Paglilinang 

 Recitation 

 Pagpapaya-

man ng 

talasalitaan 

(pagbigay 

ng 

dalawang 

salitang 

kasingkahu-

lugan ng 

salitang 

may 

salungguhit 

sa 

pangungu-

sap, 

pagsaayos 

ng mga ito 

at ang 

salitang 

may 

salungguhit 

ayon sa 

kasidhian 

ng 

kahulugan, 

at pagbigay 

ang 

kahulugan 

ng salitang 

may 

salungguhit) 

 Pagmama-
hal sa 
kulturang 
filipino  

 Pagtulong 
sa 
pagpapa-
laganap ng 
mitong 
bilang 
akdang 
pampanitik
an ng mga 
Filipino 

 batayang 
aklat na 
Bulwagan 
7: Kamala-
yan sa 
Gramatika 
at 
Panitikan  
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pangkultura 

(halimbawa: 

heograpiya, uri ng 

pamumuhay, at 

iba pa) na 

nagbibigay-hugis 

sa panitikan ng 

Luzon  

 

F7PB-IIId-e-16 

Nasusuri ang mga 

katangian at 

elemento ng 

mito,alamat at 

kuwentong-bayan   

 

 
F7PB-IIId-e-15,   

F7PB-IIId-e-16 

Nasusuri ang mga 
katangian at 
elemento ng mito, 
alamat, 
kuwentong-bayan, 
maikling kuwento  
mula sa 
Mindanao, 
Kabisayaan at 
Luzon batay sa 
paksa, mga 
tauhan, tagpuan, 
kaisipan at mga  
aspetong 
pangkultura 
(halimbawa:  

nakapag-
hahatid ng 
mensahe 
sa kapuwa 
na hindi 
na 
kailangan 
ng salita; 
ang 
paggamit 
ng 
ekspres-
yon ng 
mukha, 
galaw ng 
katawan o 
kamay, at 
tindig na 
naghaha-
tid ng 
mensahe 
sa iba ay 
ilan 
lamang sa 
iba’t ibang 
paraan ng 
di-berbal 
na 
komuni-
kasyon. 

pang 

salitang 

kasingka-

hulugan 

nito 

 Naipalili-

wanag ang 

mahahala-

gang 

konsepto 

mula sa 

tekstong 

binasa 

 Nasusuri 

ang mga 

elemento 

at 

katangian 

ng isang 

mito, at sa 

akdang 

binasa, 

gamit ang 

isang 

talahana-

yan 

 Natutukoy 

ang 

magkaka-

sunod at 

magkaka-

ugnay na 

pangyayari 

tungkol 
dito, 
pagpapa-
buod ng 
mito gamit 
ang fan 
web) 

 Paglalagom 
at 
pagbubuod 
(itanong sa 
mga mag-
aaral kung 
anong 
mahahala-
gang aral 
ang 
natutuhan 
ng sa 
aralin) 

 Pagbigay 
ng 
karagdaga
ng 
impormas-
yon 

 

 Mga 

pagsasanay 

pampaniti-

kan 

(paghaham-

bing ng mga 

tauhan sa 

binasang 

akda gamit 

ang Venn 

diagram at 

pagsagot ng 

mga tanong 

tungkol dito, 

pagtukoy ng 

sanhi o 

bunga, 

pagtukoy ng 

elemento at 

katangian 

ng isang 

mito at ng 

mga 

makikitang 

ganito sa 

akdang 

binasa, 

pagbubuod 

ng mito 

gamit ang 

fan web, 

pagtukoy ng 

magkakasu-
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heograpiya, uri ng 

pamumuhay, at 

iba pa) 

 

F7PT-IIId-e-14 

Naibibigyang- 

kahulugan ang 

mga salita sa tindi 

ng pag-

papakahulugan 

 

F7PD-IIId-e-14 

Naipaliliwanag 

ang tema at iba 

pang elemento ng 

mito/alamat/kuwe

ntong-bayan 

batay sa 

napanood na mga 

halimbawa nito 

 

F7PS-IIId-e-14 

Naisasalaysay 

nang maayos at 

magkakaugnay 

ang mga 

pangyayari sa 

nabasa o 

napanood na 

mito/alamat/kuwe

ntong-bayan 

 

 

sa 

napaking-

gang mito 

 Naipalili-

wanag ang 

tema at 

iba pang 

elemento 

ng 

pinanood 

na mito na 

tumatala-

kay sa 

parehong 

paksa sa 

binasang 

akda gamit 

ang isang 

graphic 

organizer 

 Naiisa-isa 

ang iba’t 

ibang 

paraan ng 

di-berbal 

na 

komuni-

kasyon at 

naipalili-

wanag 

kung bakit 

mahala-

gang 

nod at 

magkaka-

ugnay na 

pangyayari 

sa 

napaking-

gang mito, 

pagpaliwa-

nag ng 

tema at 

ibang 

elemento ng 

napanood 

na mito 

gamit ang 

graphic 

organizer) 

 Compre-

hension 

check 

(pagsagot 

ng mga 

tanong 

tungkol sa 

binasang 

akda) 

 Takdang- 

aralin 

(advance 

reading ng 

araling 

panggrama-

tika at 
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F7PU-IIId-e-14 

Naisusulat ang 

buod ng isang 

mito/alamat/kuwe

ntong-bayan nang 

may maayos na 

pagkakaugnay-

ugnay ng mga 

pangyayari 

 

Nailalahad ang 

kahalagahan ng 

pag-aaral sa mito 

bilang isang 

akdang 

pampanitikan ng 

Pilipinas 

 

Naipaliliwanag 
kung paano 
nakatutulong ang 
mga di-berbal na 
paraan ng 
komunikasyon sa 
pakikipagugnayan 
o pakikipag-usap 

 

Naipakikita ang 
kahalagahan ng 
mga akdang 
pampanitikan ng 
Pilipinas sa 
pamamagitan ng 
pagbabahagi nito 
sa ibang tao 

gamitin 

ang 

wastong 

paraan ng 

ganitong 

klase ng 

komuni-

kasyon sa 

pakikipag-

ugnayan 

sa kapuwa 

 

Komunikas-

yon at 

Mapanuring 

Pag-iisip 

 Naibubuod 
ang 
binasang 
mito sa 
pamama-
gitan ng 
paglalahad 
ng 
pinakama-
hahala-
gang 
pangyayari 
dito, gamit 
ang fan 
web bilang 
gabay 

 Naisasalay-
say sa 
harap ng 
klase ang 

pagsagot ng 

ibinigay na 

tanong, 

advance 

reading ng 

akdang 

pampaniti-

kan ng 

susunod na 

aralin at 

pagsagot sa 

ibinigay na 

tanong) 

 Mga 
pagsasanay 
sa 
gramatika 
(pagbigkas 
ng mga 
pahayag 
nang may 
wastong 
damdamin 
at 
ekspresyon 
ng mukha;  
pagpalagay 
na tauhan 
sa binasang 
akda, 
paggaya ng 
kaniyang 
ikinilos sa 
ibinigay na 
sitwasyon 
sa akda, at 
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ginawang 
buod kung 
saan tiniyak 
na maayos 
at 
magkaka-
ugnay ang 
mga 
pangyayari 

 Nakapag-
bibigay ng 
reaksiyon 
sa 
ginawang 
pagsasa-
laysay ng 
mga 
kaklase sa 
pagsasa-
laysay 

 Nakapag-
papakita sa 
klase ng di-
berbal na 
paraan ng 
komunikas-
yon 

 Nahuhu-
laan ang 
mensaheng 
nais 
ipabatid ng 
kaklase sa 
ipinakita 
nitong di-
berbal na 
paraan ng 
komunikas-

pagbuo ng 
mga 
pangungu-
sap ayon sa 
kilos na 
isinagawa; 
pagsulat ng 
mito at 
pagsalay-
say nito 
gamit ang 
di-berbal na 
paraan ng 
komunikas-
yon) 

 
Paglalahat 

 Pagsagot 
ng 
mahahala-
gang 
tanong sa 
aralin 

 Pagbuo ng 
konseptong 
natutuhan 
sa aralin 
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yon 
 
Pagkamalik-
hain at 
Komunikas-
yon 

 Nakasusu-
lat ng 
isang mito 
tungkol sa 
pangangal
aga sa 
kalikasan 
gamit ang 
ibinigay na 
mga 
parirala  

 Naisasa-
laysay ang 
ginawang 
mito sa 
harap ng 
klase nang 
isinasa-
alang-
alang ang 
mga di-
berbal na 
paraan ng 
pakikipag-
ugnayan 
sa 
pagsasa-
laysay 
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ARALIN 15 
Pakikipag-
ugnayan 
sa Kapuwa 

 “Ang 
Pinagmul
an ng 
Kodla  
ng mga 
Ifugao” 
(alamat) 

 Mga 
Hudyat 
ng 
Simula, 
Gitna, at 
Wakas 
ng Akda 

F7PN-IIId-e-14 

Natutukoy ang 

magkakasunod at 

magkakaugnay na 

mga pangyayari 

sa tekstong 

napakinggan 

 

F7PB-IIId-e-15 

Napaghahambing 

ang mga 

katangian ng 

mito/alamat/ 

kuwentong-bayan 

batay sa paksa, 

mga tauhan, 

tagpuan, kaisipan 

at mga aspetong 

pangkultura 

(halimbawa: 

heograpiya, uri ng 

pamumuhay, at 

iba pa) na 

nagbibigay-hugis 

sa panitikan ng 

Luzon  

 

F7PB-IIId-e-16 

Nasusuri ang mga 

katangian at 

elemento ng mito, 

alamat, at 

kuwentong-bayan   

 Paano 

mapanana-

tiling buhay 

ang mga 

alamat sa 

isang lugar 

tulad ng 

alamat ng 

Kodla ng 

mga Ifugao? 

 Bakit 
mahalagang 
pag-aralan 
ang mga 
hudyat ng 
simula, 
gitna, at 
wakas ng 
isang akda? 
 

 Mapana-

natiling 

buhay ang 

mga 

alamat ng 

isang 

lugar tulad 

ng alamat 

ng Kodla 

ng mga 

Ifugao sa 

pamama-

gitan ng 

muling 

pag-aaral 

nito at 

muling 

pagkuku-

wento nito 

sa mga 

kabataan. 

 Mahala-

gang pag-

aralan ang 

tatlong 

bahagi ng 

banghay 

—simula, 

gitna, at 

wakas— 

dahil ang 

mga ito 

ang 

Komunikas-

yon 

 Naibaba-

hagi ang 

mga sagot 

sa takdang 

aralin, 

gawain, at 

talakayan 

 Nasasabi 

ang 

mahaha-

lagang 

aral na 

napulot 

mula sa 

aralin 

 

Mapanuring 

Pag-iisip 

 Naisasa-
ayos ang 
bawat 
pangkat 
ng mga 
salitang 
magkaka-
singkahu-
lugan 
upang ang 
salitang 
nasa 
pinakataas 
ng hagdan 
ang may 

 Panimula 
at 
pagganyak 
(itsek ng 
takdang- 
aralin ng 
mga mag-
aaral at 
talakayin 
ang 
kanilang 
mga 
sagot) 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi 
sa mga 
mag-aaral 
ang 
kanilang 
kaalaman 
ukol sa 
binasang 
teksto) 

 Paglala-
gom 
(itanong sa 
mga mag-
aaral kung 
anong 
mahahala-
gang aral 
ang 
natutuhan 
sa aralin) 

 Pagbigay 
ng 
karagda-

Paglilinang 

 Recitation 

 Pagpapa-

yaman ng 

talasalitaan 

(pagsaayos 

ng bawat 

pangkat ng 

mga 

salitang 

magkaka-

singkahulu-

gan ayon sa 

tindi ng 

kahulugan 

at pagbigay 

ng 

kahulugan 

ng bawat 

salita) 

 Suri-

larawan 

(pagsagot 

sa mga 

tanong 

tungkol dito) 

 Compre-

hension 

check 

(pagsagot 

ng mga 

tanong 

tungkol sa 

 Pagmama-
hal sa 
kapaligiran 

 Pagmama-
hal sa mga 
sinaunang 
pamana 
tulad ng 
mga 
alamat 

 Pagmama-
laki sa mga 
natata-
nging 
katangian 
at 
kahusayan 
ng 
ninunong 
Pilipino 

 batayang 

aklat na 

Bulwagan 

7: Kama-

layan sa 

Gramatika 

at 

Panitikan 
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F7PB-IIId-e-15,   

F7PB-IIId-e-16 

Nasusuri ang mga 
katangian at 
elemento ng mito, 
alamat, 
kuwentong-bayan, 
maikling kuwento  
mula sa 
Mindanao, 
Kabisayaan at 
Luzon batay sa 
paksa, mga 
tauhan, tagpuan, 
kaisipan at mga  
aspetong 
pangkultura 
(halimbawa:  
heograpiya, uri ng 

pamumuhay, at 

iba pa) 

 

F7PT-IIId-e-14 

Naibibigyang- 

kahulugan ang 

mga salita sa tindi 

ng pag-

papakahulugan 

 

F7PD-IIId-e-14 

Naipaliliwanag 

ang tema at iba 

pang elemento ng 

bumubuo 

ng pinaka-

buod ng 

mga 

akdang 

pampani-

tikan at 

nagsisil-

bing 

balangkas, 

plano, at 

borador ng 

isang akda. 

pinakama-
tinding 
pagpapak
ahulugan 
at 
naibibigay 
ang 
kahulugan 
ng bawat 
salita 

 Naipalili-
wanag ang 
mahaha-
lagang 
konsepto 
mula sa 
tekstong 
binasa 

 Nakapag-
sasaliksik 
ng iba 
pang 
alamat na 
may 
kapareho 
o katulad 
ng tema 
ng 
binasang 
akda, 
napagha-
hambing 
ang mga 
ito gamit 
ang 
talahana-
yan, at 
naisasa-

gang 
impormas-
yon 
(pagha-
hambing 
ng mito at 
alamat)  

binasang 

akda) 

 Mga 

pagsasanay 

pampaniti-

kan 

(pagtukoy 

ng mga 

katangian 

ng mga 

tauhan sa 

mga papel 

na 

ginampanan 

nila sa 

binasang 

alamat, 

pagtukoy ng 

sanhi o 

bunga ng 

mga 

pangyayari 

sa binasang 

akda, 

paghaham-

bing ng mga 

nasaliksik 

na mga 

alamat at 

pagsasa-

laysay ng 

mga ito sa 

klase, 
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mito/alamat/ 

kuwentong-bayan 

batay sa 

napanood na mga 

halimbawa nito 

 

F7PS-IIId-e-14 

Naisasalaysay 

nang maayos at 

magkakaugnay 

ang mga 

pangyayari sa 

nabasa o 

napanood na 

mito/alamat/ 

kuwentong-bayan 

 

F7PU-IIId-e-14 

Naisusulat ang 
buod ng isang 
mito/alamat/ 
kuwentong-bayan 
nang may maayos 
na 
pagkakaugnay-
ugnay ng mga 
pangyayari 
 

 
F7WG-IIId-e-14 

Nagagamit nang 

wasto ang angkop 

na mga pahayag 

sa panimula, gitna 

laysay sa 
harap ng 
klase ang 
nasaliksik 
na alamat 

 Naiisa-isa 
ang mga 
hudyat na 
karani-
wang 
ginagamit 
sa simula, 
gitna, at 
wakas ng 
isang akda 
at naipalili-
wanag 
kung bakit 
mahalaga
ng gamitin 
ang mga 
ito nang 
wasto 

 

Pagkama-

likhain at 

Mapanuring 

Pag-iisip 

 Naisusulat 
ang buod 
ng 
binasang 
akda 

 Naipakikita 
ang 
maayos na 
pagkaka-

pagsagot ng 

mga 

ibinigay na 

tanong) 

 Takdang-
aralin 
(advance 
reading ng 
araling 
panggra-
matika at 
pagsagot ng 
tanong 
tungkol dito; 
advance 
reading ng 
akdang 
pampani-
tikan ng 
susunod na 
aralin at 
pagsagot ng 
tanong 
tungkol dito; 
pagdala ng 
kopya ng 
isang 
sanaysay 
tungkol sa 
isyung 
panlipunan 
para sa 
susunod na 
pagkikita ng 
klase) 

 Mga 
pagsasa-
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at wakas ng isang 

akda    

ugnay ng 
mga 
pangyayari 
sa 
pamama-
gitan ng 
paggamit 
ng mga 
bahaging 
simula, 
katawan, 
at wakas 
sa isinulat 
na buod 

 Nakaga-
gawa ng 
sariling 
alamat ng 
lugar o 
pamaya-
nan gamit 
ang kaakit-
akit na 
pamagat 
at simula, 
wastong 
pagkaka-
sunod-
sunod ng 
mga ideya, 
at kaakit-
akit na 
wakas 

nay sa 
gramatika 
(pagbigay-
puna sa 
pagkaka-
sulat ng 
panimula, 
gitna, at 
wakas ng 
binasang 
alamat; 
pagsulat ng 
buod ng 
binasang 
akda, 
paggawa ng 
alamat ng 
sariling 
lugar o 
pamaya-
nan) 

 
Paglalahat 

 Pagsagot 
ng mahaha-
lagang 
tanong ng 
aralin 

 Paglala-
gom ng 
aralin gamit 
ang ibinigay 
na mga 
salita 

ARALIN 16 
Ugnayan 
sa Lupa 
 

F7PN-IIIf-g-15 

Nahihinuha ang 

kaalaman at 

 Bakit 

mahalagang 

matukoy ang 

 Mahala-
gang 
matukoy 
ang 

Komunikas-

yon 

 Naibaba-

 Panimula 
at 
pagganyak 
(itsek ng 

Paglilinang 

 Recitation 

 Pagpapa-

 Pagpapa-
halaga sa 
ambag ng 
mga 

 mga 

larawan 

ng mga 
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 “Ako’y 
Isang 
Tinig” 
(Sanay-
say) 

 Pagpa-
pahayag 
ng 
Hinuha, 
Interpre-
0tasyon, 
at 
Opinyon 

motibo/pakay ng 

nagsasalita batay 

sa napakinggan 

 

 
F7PB-IIIf-g-17 

Naibubuod ang 

tekstong binasa 

sa tulong ng 

pangunahin at 

mga pantulong na 

kaisipan 

 

F7PT-IIIf-g-15 

Naipaliliwanag 

ang kahulugan ng 

salitang 

nagbibigay ng 

hinuha 

 

 
F7PD-IIIf-g-15 

Nasusuri ang mga 

elemento at 

sosyo-historikal 

na konteksto ng 

napanood na 

dulang 

pantelebisyon 

 

F7PS-IIIf-g-15 

Naibabahagi ang 

pangunahing 

kaisipan at 

mga 

pantulong na 

kaisipan sa 

isang akda 

tulad ng 

sanaysay? 

 Paano 
nakatutulong 
ang 
pagbubuo ng 
mga hinuha, 
interpretas-
yon, at 
opinyon sa 
pag-unawa 
sa tekstong 
binabasa? 

panguna-
hing 
kaisipan at 
mga 
pantulong 
na kaisipan 
sa isang 
akda tulad 
ng isang 
sanaysay 
dahil ang 
mga 
kaisipang 
ito ang 
magiging 
gabay sa 
panguna-
hing 
mensahe o 
pokus na 
nais 
ipaabot ng 
awtor ng 
teksto. 
Nakatutu-
long din ito 
sa mas 
mabilis at 
sistematiko
ng pag-
aanalisa ng 
teksto.  

 Sa 
pamama-
gitan ng 
pagbubuo 
ng mga 
hinuha, 

hagi ang 

mga sagot 

sa  

takdang- 

aralin, 

gawain, at 

talakayan 

 Nasasabi 

ang 

mahaha-

lagang 

aral na 

napulot 

mula sa 

aralin 

 

Mapanuring 

Pag-iisip 

 Naipalili-
wanag ang 
mahaha-
lagang 
konsepto 
mula sa 
tekstong 
binasa 

 Nahihinu-

ha ang 

kaalaman 

at motibo/ 

pakay ng 

nagsasalit

a batay sa 

napakingg

takdang- 
aralin ng 
mga mag-
aaral at 
talakayin 
ang 
kanilang 
mga 
sagot) 

 Malayang 
talakayan  
(ipabahagi 
sa mga 
mag-aaral 
ang 
kanilang 
kaalaman 
ukol sa 
binasang 
teksto)  

 Paglalagom 
(itanong sa 
mga mag-
aaral kung 
anong 
mahahala-
gang aral 
ang 
natutuhan 
sa aralin) 

yaman ng 

talasalitaan 

(pagbigay 

kahulugan 

sa salita at 

pagtukoy ng 

salita sa 

pangungu-

sap na 

nagpapahi-

watig ng 

kahulugan) 

 Pagtukoy 

ng mga 

kontribus-

yon ng mga 

magsasaka 

at pagsagot 

ng mga 

ibinigay na 

tanong 

 Compre-

hension 

check 

(pagsagot 

sa mga 

tanong 

tungkol sa 

binasang 

akda)  

 Mga 
pagsasanay 
pampaniti-

magsasa-
ka sa 
ekonomiya 
ng 
Pilipinas 

 Paggalang 
sa mga 
magsasa-
ka 

 Pagmama-
laki sa mga 
produktong 
nalilikha ng 
mga 
magsasa-
ka 

 Pakikiisa 
sa mga 
laban ng 
mga 
magsasa-
ka tungkol 
sa lupa 

magsasa-

ka 

 sipi ng 

karagda-

gang 

pagsasa-

nay 
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ilang piling 

diyalogo ng 

tauhan na hindi 

tuwirang 

ibinibigay ang 

kahulugan 

 

F7PU-IIIf-g-15 

Naisusulat ang 

isang talatang 

naghihinuha ng 

ilang pangyayari 

sa teksto  

 

F7WG-IIIf-g-15 

Nasusuri ang mga 
pahayag na 
ginamit sa 
paghihinuha ng 
pangyayari   

interpretas-
yon, at 
opinyon sa 
isang 
teksto, 
nakatutu-
long ang 
mga ito sa 
mas 
mabilis na 
pag-unawa 
sa isang 
teksto.   

ang mga 

piling 

bahagi ng 

sanaysay  

 Nasusuri 

ang mga 

elemento 

at konteks-

tong 

sosyo-

historikal 

ng 

napanood 

na palabas 

o dulang 

pantele-

bisyon na 

may 

paksang 

katulad ng 

paksa ng 

binasang 

sanaysay 

 Naibubuod 

ang 

binasang 

sanaysay 

sa 

pamama-

gitan ng 

pagtukoy 

sa mga 

panguna-

kan 
(pagtukoy 
ng mga 
salitang 
nagpapa-
hayag ng 
mga 
nadama ng 
“tinig” sa 
binasang 
akda, 
pagpili ng 
isa sa mga 
ito, at 
pagbigay ng 
sariling 
hinuha kung 
bakit ganito 
ang 
nadama ng 
“tinig”; 
pagpili ng 
diyalogo 
mula sa 
binasang 
akda at 
pagbigay 
kahulugan 
dito, 
paghinuha 
ng 
kaalaman at 
motibo/ 
pakay ng 
nagsasalita 
sa 
napaking-
gang bahagi 
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hin at 

pantulong 

na 

kaisipan 

 Naiisa-isa 

ang 

kahalaga-

han 

ng 

pagpapa-

hayag ng 

hinuha, 

interpret-

tasyon, at 

opinyon sa 

isang akda 

 Nakapag-

bibigay ng 

sariling 

hinuha, 

interpret-

tasyon, o 

opinyon 

tungkol sa 

mga 

pangyayari 

sa paligid 

 

Pagkakaroon 

ng 

Kamalayang 

Panlipunan  

 Nauuna-

ng 
sanaysay, 
pagsuri ng 
mga 
elemento at 
kontekstong 
sosyo-
historikal ng 
napanood 
na palabas 
o dulang 
pantelebis-
yon, 
pagbuod ng 
binasang 
sanaysay 
sa 
pamama-
gitan ng 
pagtukoy sa 
mga 
pangunahin 
at pantulong 
na kaisipan, 
pagsuri at 
paghaham-
bing ng 
kalagayang 
panlipunan 
ng 
magsasaka 
sa binasang 
akda at sa 
kasaluku-
yang 
kalagayan 
ng 
magsasaka 
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waan ang 

mga 

isyung 

panlipunan 

batay sa 

binasang 

akda 

 Nasusuri 

ang 

kalagayan 

ng mga 

magsasa-

ka sa 

binasang 

akda at 

naihaham

bing ito sa 

kasaluku-

yang 

kalagayan 

ng mga 

magsasa-

ka sa 

Pilipinas 

 

Pagkama-

likhain at 

Mapanuring 

Pag-iisip 

 Nakabu-
buo ng 
isang 
talatang 
maghihi-

sa Pilipinas) 

 Takdang- 
aralin 
(advance 
reading ng 
araling 
panggra-
matika at 
pagsagot ng 
tanong 
tungkol dito; 
advance 
reading ng 
akdang 
pampaniti-
kan ng 
susunod na 
aralin at 
pagsagot ng 
tanong 
tungkol dito; 
pagtanong 
sa mga 
magulang, 
kapatid, o 
kamag-anak 
ng kuwento 
tungkol sa 
kanilang 
kasal) 

 Mga 
pagsasanay 
panggra-
matika 
(pagtukoy 
kung 
hinuha, 
interpretas-
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nuha sa 
ilang 
pangya-
yari sa 
binasang 
sanaysay 

yon, o 
opinion ang 
pangungu-
sap; 
paglalahad 
ng sariling 
opinyon, 
hinuha, at 
interpretas-

yon sa mga 

napiling 

kaisipan o 

pangyayari 

sa akda; 

pagbigay ng 

sariling 

interpretas-

yon sa 

nabasang 

talata; 

pagbuo ng 

isang 

talatang 

maghihinu-

ha sa ilang 

pangyayari 

sa binasang 

akda) 

 

Paglalahat 

 Pagsagot 

sa 

mahahala-

gang 
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tanong sa 

aralin 

 Pagbuo ng 

mga 

konseptong 

natutuhan 

sa buong 

aralin batay 

sa mga 

susing 

salitang 

ibinigay 

 Karagda-

gang 

Pagsasanay 

(pagbigay 

ng hinuha, 

interpretas-

yon, at 

opinyon sa 

mga isyung 

panlipunan) 

ARALIN 17 
Ugnayan 
sa Pamilya 

 “Kasa-
lan sa 
Nayon” 
(Maikling 
Kuwen-
to) 

 Ang mga 
Pananda
ng 
Anaporik 

F7PN-IIIh-i-16 
Napaghahambing 
ang mga 
katangian ng mga 
tauhan sa 
napakinggang 
maikling kuwento 
 
F7PB-IIIh-i-18 
Nahihinuha ang 
kahihinatnan ng 
mga pangyayari 
sa kuwento 

 Bakit 

mahalagang 

magbasa ng 

mga akdang 

pampaniti-

kan tulad ng 

maikling 

kuwento? 

 Paano 
nakatutulong 
ang paggamit 

 Mahala-

gang 

magbasa 

ng mga 

akdang 

pampani-

tikan tulad 

ng 

maikling 

kuwento 

dahil ito ay 

Komunikas-

yon 

 Naibaba-

hagi ang 

mga sagot 

sa takdang 

aralin, 

gawain, at 

talakayan 

 Nasasabi 

ang 

 Panimula 
at 
pagganyak 
(itsek ng 
takdang- 
aralin ng 
mga mag-
aaral at 
talakayin 
ang 
kanilang 
mga 
sagot) 

Paglilinang 

 Recitation 

 Pagpapa-

yaman sa 

talasalitaan 

(pagbigay 

kahulugan 

sa mga 

salita batay 

sa 

pagkaka-

 Pagpapa-

halaga sa 

tamang 

tradisyong 

Pilipino 

 Pagpapa-

halaga sa 

mga 

pinaghira-

pan 

 Pagiging 

 kopya ng 

maikling 

kuwentong 

babasahin 

sa klase 

para sa 

isang 

takdang- 

gawain 

 sipi ng 

karagda-
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at 
Katapo-
rik ng 
Pang-
ngalan 

 
F7PT-IIIh-i-16 
Nabibigyang- 
kahulugan ang 
mga salita batay 
sa konteksto ng 
pangungusap 
 

 
F7PT-IIIa-c-13,   
F7PT-IIIh-i-16,  
F7PT-IIi-11 
Naipaliliwanag 
ang kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng 
pagpapangkat, 
batay sa 
konteksto ng  
pangungusap, 
denotasyon at 
konotasyon, batay 
sa 
kasingkahulugan 
at kasalungat nito 
 
 
F7PD-IIIh-i-15 
Naiaangkop sa 
sariling katauhan 
ang kilos, 
damdamin at 
saloobin ng 
tauhan sa 
napanood na dula 
gamit ang mimicry 
 
 

ng mga 
wastong 
panandang 
anaporik at 
kataporik ng 
pangngalan 
sa pagsulat 
ng isang 
teksto?  

naglala-

rawan ng 

mga tunay 

na 

pangyaya-

ri sa isang 

lipunan o 

bayan na 

maaaring 

maging 

gabay sa 

pang-

araw-araw 

na buhay. 

 Nakatutu-
long sa 
isang 
sistemati-
kong 
pagsulat 
ng isang 
teksto ang 
paggamit 
ng mga 
wastong 
panan-
dang 
anaporik 
at 
kataporik 
ng pang-
ngalan. 

mahaha-

lagang 

aral na 

napulot 

mula sa 

aralin 

 

Mapanuring 

Pag-Iisip 

 Nabibig-

yang 

kahulugan 

ang mga 

salita 

batay sa 

pagkaka-

gamit nito 

sa pangu-

ngusap 

 Naipalili-

wanag ang 

mahaha-

lagang 

konsepto 

mula sa 

binasang 

akda 

 Nakapag-

bibigay ng 

mga 

hinuha 

tungkol sa 

kahihinat-

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi 
sa mga 
mag-aaral 
ang 
kanilang 
kaalaman 
ukol sa 
binasang 
teksto) 

 Paglala-
gom 
(itanong sa 
mga mag-
aaral kung 
anong 
mahahala-
gang aral 
ang 
natutuhan 
sa aralin) 

 

gamit sa 

pangungu-

sap) 

 Pagpapa-

kahulugan 

sa salitang 

kasal at 

pagsagot 

ng mga 

tanong 

tungkol 

dito 

 Compre-

hension 

check 

(pagsagot 

ng mga 

tanong 

tungkol sa 

binasang 

akda) 

 Mga 

pagsasa-

nay 

pampaniti-

kan (pag-

angkop sa 

sariling 

katauhan 

ang mga 

kilos, 

damdamin, 

at saloobin 

masinop sa 

buhay 

gang 

pagsasa-

nay 
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F7PS-IIIh-i-16 
Naisasagawa ang 
mimicry ng 
tauhang pinili sa 
nabasa o 
napanood na dula 
 
F7PU-IIIh-i-16 
Naisusulat ang 
buod ng piling 
tagpo gamit ang 
kompyuter 
 

 
F7WG-IIIh-i-16 

Nagagamit ang 

wastong mga 

panandang 

anaporik at 

kataporik ng 

pangngalan 

 

F7EP-IIIa-c-8 

Nagagamit sa 

pananaliksik ang 

kasanayan sa 

paggamit ng 

bagong 

teknolohiya tulad 

ng kompyuter   

 

Naisusulat ang 

isang talatang 

naghihinuha ng 

ilang pangyayari 

nan ng 

mga 

pangyayari 

sa 

kuwento 

 Napagha-

hambing 

ang mga 

katangian 

ng mga 

natukoy na 

tauhan sa 

napaking-

gang akda 

 Nakapag-

bibigay ng 

sariling 

halimbawa 

ng mga 

pangu-

ngusap na 

ginagami-

tan ng 

anapora at 

katapora 

ng pang-

ngalan 

 Napipili sa 

binasang 

maikling 

kuwento 

ang mga 

pangu-

ng napiling 

tauhan sa 

akda sa 

pamamagi-

tan ng 

pagsasa-

gawa ng 

mimicry,  

pagbigay 

ng mga 

hinuha 

tungkol sa 

kahihinat-

nan ng 

mga 

pangyayari 

sa 

kuwento, 

pagbuod 

ng 

binasang 

akda gamit 

ang 

kompyuter 

at graphic 

organizer, 

paghaham-

bing ng 

kasal noon 

at ngayon, 

pagtukoy 

at 

paghaham-

mailto:wecare@abiva.com.ph


 

MAPA NG KURIKULUM 
Bulwagan 7: Kamalayan sa Gramatika at Panitikan 

 
  

 

Page 26 of 38 

 

TEL. (632) 8710245 to 49/87406603  

EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Copyright 2021 

ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

Reserbado ang lahat ng karapatan. 

 

sa piling tagpo ngusap o 

pahayag 

na 

ginamitan 

ng 

anapora at 

katapora 

at 

naisusulat 

ang mga 

ito sa 

tamang 

kolum sa 

talahanaya

ng ibinigay 

 

Pagkakaroon 

ng 

Kamalayang 

Panlipunan  

 Namumu-
lat sa 
tunay na 
kalagayan 
at 
sitwasyon 
ng isang 
pamaya-
nan at sa 
mga gawi 
ng mga 
mamama-
yan 

 

 

bing ng 

mga 

tauhan sa 

napakingg

ang akda) 

 Takdang- 

aralin 

(advance 

reading ng 

araling 

panggra-

matika at 

pagsagot 

ng tanong 

tungkol 

dito; 

advance 

reading ng 

akdang 

pampaniti-

kan ng 

susunod 

na aralin at 

pagsagot 

ng tanong 

tungkol 

dito, 

pagsasa-

liksik ng 

isang dula 

mula sa 

Luzon para 

sa 
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Pagkamalik-

hain 

 Nakapag-

sasagawa 

ng mimicry 

upang 

iangkop sa 

sariling 

katauhan 

ang mga 

kilos, 

damda-

min, at 

saloobin 

ng napiling 

tauhan sa 

akda  

 

Pagkamalik-

hain at 

Mapanuring 

Pag-iisip  

 Naisusulat 
ang buod 
ng 
binasang 
akda 
gamit ang 
kompyuter 
at ang 
ibinigay na 
graphic 
organizer 
bilang 
gabay 

susunod 

na aralin) 

 Mga 
pagsasa-
nay sa 
gramatika 
(pagtukoy 
ng 
pangungu-
sap o 
pahayag 
sa 
binasang 
akda na 
ginamitan 
ng anapora 
at katapora 
at pagkate-
gorya sa 
mga ito 
gamit ang 
talahana-
yan; 
pagbuo ng 
mga 
pangungu-
sap na 
ginagami-
tan ng 
anaphora 
at katapora 
at ayon sa 
tema ng 
binasang 
akda; 
pagsasa-
liksik sa 
iba pang 
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Kaalaman sa 

ICT at 

Pagkamalik-

hain 

 Nakapag-
sasaliksik 
gamit ang 
makaba-
gong 
teknolohi-
ya tulad ng 
internet 
tungkol sa 
iba pang 
kaugaliang 
Pilipinong 
kaugnay 
ng kasal 

 Nagagamit 
ang 
kompyuter 
sa 
pagsulat 
ng talata 
mula sa 
mga 
impormas-
yong 
nasaliksik 

 Nakaga-

gamit ng 

mga 

panandang 

anapora at 

katapora sa 

kaugaliang 
Pilipino na 
kaugnay 
sa kasal, 
pagsulat 
ng talata 
tungkol 
dito, at 
paggamit 
ng mga 
panandang 
anapora at 
katapora) 
 

Paglalahat 

 Pagsagot 
ng 
mahaha-
lagang 
tanong ng 
aralin 

 Pagdug-
tong at 
pagtapos 
ng 
pahayag 
upang 
makabuo 
ng mga 
konsep-
tong 
natutuhan 
sa buong 
aralin, 
gamit ang 
mga 
panandang 
anapora at 
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pagsulat ng 

talata 

katapora 

 Karagda-
gang 
pagsasa-
nay 
(paglala-
had ng 
mga 
kaugalian 
at 
paniniwa- 
la ng mga 
Pilipino 
kaugnay 
ng kasal at 
pagbigay 
ng sariling 
pananaw 
tungkol 
dito) 

ARALIN 18 
Ugnayan  
ng Katoto-
hanan 

 “Paghu-
hukom” 
(dula) 

 Wastong 
Pagpa-
pahayag 
ng 
Pagsang-
ayon at 
Pagtutol 

Napaghahambing 

ang mga 

katangian ng mga 

tauhan sa 

napakinggang 

dula 

 

F7PB-IIIh-i-18 

Nahihinuha ang 

kahihinatnan ng 

mga pangyayari 

sa kuwento 

 

F7PT-IIIh-i-16 
Nabibigyang- 
kahulugan ang 

 Paano 

lumaganap 

ang mga dula 

sa Pilipinas? 

 Bakit 
mahalagang 
magkaroon 
ng sapat na 
kaalaman sa 
pagsang-
ayon at 
pagtutol sa 
pagtugon sa 
anomang 
mensahe? 

 Ang dula 

sa Pilipi-

nas ay 

lumaganap 

sa 

pamama-

gitan ng 

pagsasalin-

diwa nito 

ng mga 

sinaunang 

Filipino. 

 Mahala-
gang 
magka-
roon ng 

Komunikas-

yon 

 Naibaba-

hagi ang 

mga sagot 

sa 

takdang- 

aralin, 

gawain, at 

talakayan 

 Nasasabi 

ang 

mahaha-

lagang 

aral na 

 Panimula 
at 
pagganyak  
(itsek ng 
takdang- 
aralin ng 
mga mag-
aaral at 
talakayin 
ang 
kanilang 
mga 
sagot) 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi 
sa mga 
mag-aaral 

Paglilinang 

 Recitation 

 Pagpapa-

yaman sa 

talasalitaan 

(pagbigay 

kahulugan 

sa mga 

salita batay 

sa 

konteksto 

ng 

pangungu-

sap) 

 Pagtukoy 

 Pagpapa-
halaga sa 
mga hayop 
lalo na sa 
mga 
endangered 
species 

 Pagbibigay 
diin sa mga 
makata-
rungan na 
pamama-
raan sa 
pagdede-
sisyon  

 Pagpapa-
halaga sa 
kapaligiran 

 sipi ng 

karagda-

gang 

pagsasa-

nay 

mailto:wecare@abiva.com.ph


 

MAPA NG KURIKULUM 
Bulwagan 7: Kamalayan sa Gramatika at Panitikan 

 
  

 

Page 30 of 38 

 

TEL. (632) 8710245 to 49/87406603  

EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Copyright 2021 

ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

Reserbado ang lahat ng karapatan. 

 

mga salita batay 
sa konteksto ng 
pangungusap 
 

 
F7PT-IIIa-c-13,   
F7PT-IIIh-i-16,  
F7PT-IIi-11 
Naipaliliwanag 
ang kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng 
pagpapangkat, 
batay sa 
konteksto ng  
pangungusap, 

denotasyon at 

konotasyon, batay 

sa 

kasingkahulugan 

at kasalungat nito 

 

F7PD-IIIh-i-15 

Naiaangkop sa 

sariling katauhan 

ang kilos, 

damdamin at 

saloobin ng 

tauhan sa 

napanood na dula 

gamit ang mimicry 

 

F7PS-IIIh-i-16 

Naisasagawa ang 

mimicry ng 

sapat na 
kaalaman 
sa 
pagsang-
ayon at 
pagtutol 
sa 
pagtugon 
sa 
anomang 
mensahe 
dahil ito ay 
nakatutulo
ng sa pag-
unawa at 
sa tamang 
pagdesis-
yon sa 
anomang 
sitwasyon. 

napulot 

mula sa 

aralin 

 

Mapanuring 

Pag-iisip 

 Naibibigay 

ang 

kahulugan 

ng mga 

salita 

batay sa 

konteksto 

ng pangu-

ngusap 

 Naipalili-

wanag ang 

mahaha-

lagang 

konsep-

tong mula 

sa 

tekstong 

binasa 

 Nakapag-

bibigay-

hinuha 

tungkol sa 

maaaring 

kahinatnan 

ng mga 

pangyayari 

sa dula 

ang 
kanilang 
kaalaman 
ukol sa 
binasang 
teksto) 

 Paglala-
gom 
(itanong sa 
mga mag-
aaral kung 
anong 
mahahala-
gang aral 
ang 
natutuhan 
sa aralin) 
 

ng mga 

nanganga-

nib na 

hayop at 

pagsagot 

sa mga 

tanong 

tungkol 

dito 

 Compre-

hension 

check 

(pagsagot 

ng mga 

tanong 

tungkol sa 

binasang 

akda) 

 Mga 

pagsasa-

nay sa 

panitikan 

(pagbigay 

hinuha sa 

maaaring 

kahinatnan 

ng mga 

pangyayari 

sa dula, 

pagsulat ng 

buod ng 

isang tagpo 

sa bina-
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tauhang pinili sa 

nabasa o 

napanood na dula 

 

F7PU-IIIh-i-16 

Naisusulat ang 

buod ng piling 

tagpo gamit ang 

kompyuter 

 

F7WG-IIIj-17 

Nagagamit nang 

wasto ang mga 

pahayag na 

pantugon sa 

anumang 

mensahe 

 

F7EP-IIIa-c-8 

Nagagamit sa 

pananaliksik ang 

kasanayan sa 

paggamit ng 

bagong 

teknolohiya tulad 

ng kompyuter 

 

Nagagamit nang 

wasto ang mga 

paraan ng 

pagpapahayag ng 

pagsang-ayon at 

pagtutol 

 Natutukoy 

ang mga 

tauhan sa 

dula at 

napagha-

hambing 

ang mga 

ito ayon sa 

kanilang 

mga 

katangian 

gamit ang 

isang 

talahana-

yan 

 Naiisa-isa 

ang mga 

ekspres-

yong 

ginagamit 

sa 

pagpapa-

hayag ng 

pagsang-

ayon at 

pagtutol at 

naipalili-

wanag 

kung bakit 

mahala-

gang 

gamitin ito 

nang 

sang akda 

gamit ang 

kompyuter, 

pagsasa-

gawa ng 

mimicry, 

pagtukoy at 

paghaham-

bing ng 

mga tauhan 

ng 

napaking-

gang dula, 

pagsasalik-

sik sa 

internet at 

pag-uulat sa 

klase ng 

mga 

endangered 

species ng 

mga hayop 

sa Pilipinas) 

 Takdang- 

aralin 

(advance 

reading ng 

araling 

panggra-

matika at 

pagsagot 

ng mga 

tanong 
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wasto 

 Nakapag-

bibigay ng 

sariling 

halimba-

wa ng mga 

pangu-

ngusap na 

nagpapa-

hayag ng 

pagsang-

ayon o 

pagtutol 

 

Kaalaman 

sa ICT at 

Mapanuring 

Pag-iisip 

 Naisusulat 
ang buod 
ng isang 
tagpo sa 
binasang 
dula gamit 
ang 
kompyuter 

 

Pagkamalik-

hain 

Nakapagsa-
sagawa ng 
mimicry 
upang 
iangkop ang 
sariling 

tungkol 

dito, 

advance 

reading ng 

panapos 

na gawain) 

 Mga 

pagsasa-

nay sa 

gramatika 

(pagtukoy 

ng mga 

pangungu-

sap ng 

mga 

tauhan sa 

binasang 

akda na 

nagpapa-

hayag ng 

pagsang-

ayon o 

pagtutol, 

pagpapa-

hayag ng 

pagsang-

ayon o 

pagtutol, 

pagsulat 

ng 

sanaysay 

tungkol sa 

pagsang-
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katauhan sa 
kilos, 
damdamin, at 
saloobin ng 
tauhang pinili 
at 
nagustuhan 
sa napanood 
na dulang 
kahalintulad 
ng dulang 
binasa 
 
Kamalayang 
Pangkapa-
ligiran, 
Kaalaman 
sa ICT, at  
Komunikas-
yon 

 Nakapag-
sasaliksik 
tungkol sa 
mga 
hayop sa 
Pilipinas 
na itinala 
at 
itinuturing 
ng 
Samahan 
ng mga 
Nagkakais
ang Bansa 
(United 
Nations) 
na 
nanganga-

ayon o 

pagtutol sa 

mga 

proyekto 

ng 

kalinisan 

sa 

barangay) 

 
Paglalahat 

 Pagsagot 
ng 
mahahala-
gang 
tanong sa 
aralin 

 Paglalahad 
ng 
natutuhan 
at saloobin 
sa araling 
tinalakay 
gamit ang 
graphic 
organizer, 
at may 
pagsasa-
alang-
alang ng 
paggamit 
ng mga 
ekspres-
yon sa 
pagpapa-
hayag ng 
pagsang-
ayon o 
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nib o 
malapit 
nang 
mawala 
gamit ang 
makaba-
gong 
teknolohi-
ya tulad ng 
internet 

 Naiuulat 
sa klase 
ang mga 
nasaliksik 
na 
impormas-
yon 

pagtutol 

 karagda-
gang 
pagsasanay 
(pagsasa-
liksik 
tungkol sa 
mga hayop 
na malapit 
nang 
mawala sa 
Luzon at 
pagpunan 
ng 
impormas-
yong ito sa 
talahana-
yan) 

PANAPOS 
NA 
GAWAIN 
 
Pagsasa-
gawa ng 
Pagbabalita 
(News-
casting) 
 

 
F7PN-IIIj-17  

Nasusuri ang mga 

salitang ginamit 

sa pagsulat ng 

balita ayon sa 

napakinggang 

halimbawa 

 

 
F7PB-IIIj-19  

Natutukoy ang 

datos na 

kailangan sa 

paglikha ng 

sariling 

 Bakit 
mahalagang 
pag-aralan 
ang mga 
akdang 
pampaniti-
kan ng 
Luzon? 

 Paano 
makatutu-
long sa 
mabisang 
pagpapahay
ag tulad ng 
pagbabalita 
ang 
kaalaman sa 
mga 
supraseg-
mental; di-

 Mahala-
gang pag-
aralan ang 
mga 
akdang 
pampani-
tikan ng 
Luzon 
dahil 
makatutu-
long ang 
mga ito sa 
pagkilala 
sa kultura 
ng 
rehiyon.   

 Mahalaga 
ang 
pagsasa-
gawa ng 

Komunikasy

on 

 Naibaba-

hagi ang 

mga sagot 

sa takdang 

aralin, 

gawain, at 

talakayan 

 Naisusulat 

ang 

mahahala

gang 

konsepto 

nabuo 

mula sa 

talakayan 

 Panimula 
at 
pagganyak 
(ipabigay 
sa mga 
mag-aaral 
ang 
pangungu-
sap na 
maglala-
gom ng 
pagkatuto 
sa yunit) 

 Malayang 
talakayan 

 Paglala-
gom 

 Pagba-
balik-aral 
(ipahayag 

Paglilinang 

 Recitation 

 Pagpapa-
yaman ng 
talasalitaan 
(pagbibi-
gay 
kahulugan 
sa mga 
salita) 

 Pagbasa 
ng ibinigay 
na balita at 
pagsagot 
ng mga 
tanong 
tungkol 
dito 

 Compre-
hension 

 Pagkaka-
roon ng 
kamalayan 
sa mga 
nangyayari 
sa paligid 
sa 
pamama-
gitan ng 
balita 

 Pagpapa-
halaga sa 
tamang 
impormas-
yon at 
datos sa 
isang balita 

 kompyuter 

 mga 

impor-

masyon 

mula sa 

pahaya-

gan o 

nasaliksik 

na mga 

datos 

 iskrip sa 

pagba-

balita 
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ulat-balita batay 

sa materyal na 

binasa 

 

F7PT-IIIj-17 

Nabibigyang 

kahulugan ang 

mga salitang 

ginamit sa ulat-

balita 

 

F7PD-IIIj-16 

Naimumungkahi 

ang karagdagang 

impormasyon 

tungkol sa mga 

hakbang sa 

pagsulat ng balita 

batay sa balitang 

napanood sa 

telebisyon 

 

F7PS-IIIj-17 

Naisasagawa ang 

komprehensibong 

pagbabalita 

(newscasting) 

tungkol sa sariling 

lugar/bayan 

 

F7PU-IIIj-17 

Nagagamit ang 

angkop na mga 

berbal na 
komunikas-
yon; mga 
pahayag na 
ginagamit sa 
simula, 
gitna, at 
wakas ng 
isang akda; 
pagbuo ng 
hinuha, 
interpretas-
yon, at 
opinyon; 
anapora at 
katapora; at 
ang 
pagpapa-
hayag ng 
pagsang-
ayon at 
pagtutol? 

isang 
balita dahil 
dito 
malala-
man ng 
tao ang 
mga 
pangyaya-
ri sa 
kaniyang 
kapaligi-
ran.  

 Dahil ang 
balita ay 
ulat 
tungkol sa 
isang 
bago at 
mahala-
gang 
pangya-
yari at 
may 
layunin na 
ipaalam 
sa tao ang 
mga 
pangya-
yari sa 
kapaligi-
ran at 
lipunang 
ginaga-
lawan, 
mahala-
gang 
magamit 
ang 

 Nakapagp

apahayag 

ng 

natutuhan 

sa aralin at 

nakapagbi

bigay ng 

komento o 

dagdag na 

pahayag 

rin sa 

ibinigay na 

pahayag 

ng kamag-

aaral 

 

Mapanuring 

Pag-iisip 

 Nasusuri 

ang mga 

salitang 

ginamit sa 

napakingg

ang balita 

 Naibibigay 

ang 

sariling 

pananaw 

sa 

napakingg

ang balita 

 Naitatala o 

naiisa-isa 

sa mga 
mag-aaral 
ang 
natutuhan 
sa aralin at 
magpa-
bigay ng 
komento 
sa 
inihayag 
ng kamag-
aral) 

 

check 
(pagsagot 
sa mga 
tanong 
tungkol sa 
binasang 
akda) 

 Pagsuri ng 
mga 
salitang 
ginamit sa 
napaking-
gang balita 
at 
pagbigay 
ng sariling 
pananaw 
tungkol 
dito 

 Pagtatala 
ng mga 
kailangan 
sa paglikha 
o pagsulat 
ng sariling 
balita 
batay sa 
tinalakay 
sa aralin 

 Pagmu-
mungkahi 
ng 
karagda-
gang 
impormas-
yon 
tungkol sa 
pagsulat 
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salita sa pag-uulat 

tungkol sa sariling 

lugar/bayan 

 

F7EP-IIIh-i-8 

Nagagamit sa 

pagbabalita ang 

kasanayan sa 

paggamit ng 

makabagong 

teknolohiya gaya 

ng kompyuter, at 

iba pa 

 

Nakadarama ng 
pagmamalaki sa 
nagawang 
pagtatanghal ng 
pangkat 
 
Aktibong 

nakikilahok sa 

pagsasagawa ng 

pagbabalita 

(newscasting) 

tungkol sa sariling 

lugar/bayan 

kaalaman 
sa mga 
supraseg
mental; di-
berbal na 
komuni-
kasyon; 
mga 
pahayag 
na 
ginagamit 
sa simula, 
gitna, at 
wakas ng 
isang 
akda; 
pagbuo ng 
hinuha, 
interpretas
yon, at 
opinyon; 
anapora at 
katapora; 
at ang 
pagpapa-
hayag ng 
pagsang-
ayon at 
pagtutol 
upang 
magka-
rooon ng 
mabisang 
pagpapa-
hayag. 

ang mga 

kailangan 

sa 

paglikha o 

pagsulat 

ng sariling 

balita ayon 

sa 

natalakay 

sa aralin 

 Nakapagm

umungkahi 

ng 

karagdaga

ng 

impormasy

on tungkol 

sa mga 

hakbang 

sa 

pagsulat 

ng balita 

batay sa 

napanood 

na balita 

sa 

telebisyon 

 Nakapag-

bibigay ng 

komento 

sa 

nabuong 

proyekto 

ng balita 
batay sa 
napanood 
na balita 
sa 
telebisyon 

 
Paglalahat 

 Pangka-
tang 
gawain 
(paggawa 
ng 
proyekto at 
pagtatang-
hal nito sa 
itinakdang 
audience) 

 Pagsagot 
sa 
mahahala-
gang 
tanong 
para sa 
buong 
yunit 

 Pangwa-
kas na 
Pagsusulit 
para sa 
Yunit 

 3-2-1 tsart 
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ng ibang 

pangkat 

 

Pagkakaroon 

ng 

Kamalayang 

Panlipunan 

 Natitiyak 

na ang 

mga datos 

at 

impormas-

yon sa 

isang 

balita ay 

tama 

 

Kolaboras-

yon 

 Nakabu-

buo ng 

balita 

tungkol sa 

sariling 

lugar o 

bayan 

 Naitatang-

hal ang 

nabuong 

balita 

gamit ang 

makaba-

gong 
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*Ang mga salita o pangungusap na nakalimbag nang italiko ay karagdagan mula sa awtor at hindi matatagpuan sa TG. 

 

teknolo-

hiya 
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Yunit 4: Ibong Adarna: Isang Obra Maestra Bilang ng mga Araw: 28  

Pamantayang 
Pangnilalaman 

Naipamamalas ng mga mag-aaral ang 
pag-unawa sa Ibong Adarna bilang isang 

obra maestra sa panitikang Pilipino 

Pamantayan 
sa Pagganap 

Ang mag-aaral ay nakasasagawa ng malikhaing 
pagtatanghal ng ilang saknong ng koridong 
naglalarawan ng mga pagpapahalagang Pilipino 

 

Nilalaman 

Mga 

Kasanayan sa 

Pagkatuto 

(Kabilang ang 

MELCs)* 

Mahahalagang 

Tanong* 

Pamalagiang 

Kaalaman* 

Mga 

Kasanayan 

para sa Ika- 

21 Siglo 

Mga 
Estratehiya 
o Paraan ng 
Pagtuturo 

Pagtataya Pagpapahalaga 
Mga 

Kagamitan 

ARALIN 19 
Ang 
Salamin ng 
Nakaraan: 
Ang Korido 

 Kaligi-
rang 
Pangka-
saysayan 
ng Korido 

 Iba’t 
Ibang 
Kaanta-
san ng 
Pang-uri  

F7PN-IVa-b-18 
Natutukoy ang 
mahahalagang 
detalye at 
mensahe ng 
napakinggang 
bahagi ng akda 
 

 
F7PB-IVa-b-20 
Nailalahad ang 
sariling pananaw 
tungkol sa mga 
motibo ng may-
akda sa bisa ng 
binasang bahagi 
ng akda 
 
 
 

 Bakit 
mahalagang 
unawain at 
pag-aralan 
ang kaligirang 
pangka-
saysayan ng 
mga akdang 
pampanitikan 
tulad ng 
korido?  

 Bakit 
mahalagang 
gamitin ang 
wastong antas 
ng pang-uri sa 
paglalarawan 
o pagha-
hambing? 

 Mahalagang 
unawain at 
pag-aralan 
ang 
kaligirang 
pangkasay-
sayan ng 
mga akdang 
pampaniti-
kan tulad ng 
korido dahil 
ang mga 
akdang 
pampaniti-
kan na ito ay 
naglalara-
wan ng 
identidad, 
katangian, 
kultura, at 

Kritikal na 
Pagsusuri 

 Natutukoy 
ang kasing-
kahulugan 
ng salita 
ayon sa 
gamit sa 
pangungu-
sap 

 Natutukoy 
ang 
mahahala-
gang 
kaisipan at 
mensahe 
mula sa 
tekstong 
nabasa o 
napaking-

 Ipabahagi 
ang dati 
nang 
kaalaman ng 
mga mag-
aaral tungkol 
sa mga 
paksang 
tatalakayin 
sa yunit 
(ipasagot 
ang 
panimulang 
pagtataya sa 
yunit) 

 Panimula 
(ipabahagi 
sa mga mag-
aaral ang 
kanilang 

 Diyagnostiko 

 Pagsagot ng 
panimulang 
pagtataya sa 
yunit 

 Takdang-
aralin 
(pagbasa sa 
teksto mula 
sa batayang 
aklat at 
pagsagot sa 
tanong 
tungkol dito; 
pagsa-
saliksik 
tungkol sa 
korido bilang 
isang akdang 
pam-

 Pagpa-
pahalaga sa 
mga akdang 
pampanitikan 
at kulturang 
Pilipino 

 Pagbibigay-diin 
sa ambag ng 
korido sa 
panitikang 
Pilipino 

 Pagpa-
palaganap ng 
akdang pam-
panitikang 
Pilipino tulad 
ng korido  

 sipi ng 
karagda-
gang 
pagsa-
sanay 

 

Ikaapat na Markahan 
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F7PT-IVa-b-18 
Naibibigay ang 
kahulugan at mga 
katangian ng 
“korido” 
 
F7PD-IVa-b-17 
Nagagamit ang 
mga larawan sa 
pagpapaliwanag 
ng pag-unawa sa 
mahahalagang 
kaisipang 
nasasalamin sa 
napanood na 
bahagi ng akda 
 
Naibabahagi ang 
sariling ideya 
tungkol sa 
kahalagahan ng 
pag-aaral ng 
kaligirang 
pangkasaysayan 
ng 
korido 
 
Natutukoy ang 
kahalagahan ng 
paggamit ng 
wastong antas ng 
pang-uri sa 
paglalarawan o 
paghahambing 
 
Nakabubuo ng 
pangungusap na 

gawi ng 
lahing 
Pilipino. 

 Mahalagang 
gamitin ang 
wastong 
antas ng 
pang-uri sa 
paglalara-
wan at 
pagha-
hambing 
dahil ito ay 
makatutu-
long sa 
mabisa at 
malinaw na 
pagpapaha-
yag ng 
mensahe. 

gan 

 Nailalahad 
sa 
sistemati-
kong 
pamamara-
an ang 
imporma-
syong 
nakalap sa 
pananalik-
sik 

 Nakapagbi-
bigay ng 
reaksiyon 
tungkol sa 
binasang 
teksto gamit 
ang mga 
kaantasan 
ng pang-uri 

 Nailalara-
wan ang 
mga 
natutuhan 
sa aralin 

 
Pagkama-
likhain 

 Nakagugu-
hit ng 
larawan 
batay sa 
napanood 
na dulang 
pantelebi-
syon o 
pampe- 

takdang-
aralin) 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi 
sa mga mag-
aaral ang 
kanilang 
kaalaman 
ukol sa 
binasang 
teksto) 

 Pagbabalik-
aral 
(ipatalakay 
sa tatlo 
hanggang 
apat na mag-
aaral ang 
kanilang 
kasagutan sa 
takdang-
aralin na 
tapos nang 
itsek) 

 Pagbubuod 
at 
paglalagom 

 Pagbibigay 
ng takdang-
aralin 
 (ipasagawa 
sa mga mag-
aaral ang 
advance 
reading ng 
teksto 
tungkol sa 

panitikan) 
 
Paglilinang 

 Recitation  

 Pagpa-
payaman ng 
talasalitaan 
(pagbibigay 
ng kasing-
kahulugan 
ng salitang 
may 
salungguhit) 

 Pagtukoy sa 
mga anyo ng 
panitikan ng 
Pilipinas, 
pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
kahalaga-
han ng 
kaalaman sa 
mga akdang 
pam-
panitikan 

 Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
teksto)  

 Mga 
pagsasanay  
pam-
panitikan 
(pagtukoy sa 
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naglalarawan o 
naghahambing 
gamit ang iba’t 
ibang antas ng 
pang-uri 

likula 
 
Komunikas-
yon 

 Nailalahad 
ang sariling 
pananaw at 
saloobin 
tungkol sa 
isang paksa 

 Naibaba-
hagi sa 
klase sa 
pamamagi-
tan ng 
pasalitang 
pag-uulat 
ang 
kahalaga-
han ng 
korido 

 Naibaba-
hagi sa 
klase ang 
kasagutan 
sa takdang-
aralin o 
pagsasanay 

 

kasunod na 
aralin at 
ipasagot sa 
kanila ang 
tanong ukol 
dito; ipadala 
ang larawan 
ng iba’t ibang 
endangered 
na ibon na 
makikita sa 
bansa at 
ipasulat ang 
ilang 
pangungu-
sap tungkol 
dito)  

 

mga 
mahahala-
gang detalye 
mula sa 
napaking-
gan at 
paglalahad 
ng sariling 
pananaw 
tungkol sa 
layunin ng 
awtor sa 
pagpasok sa 
mga korido 
ng katangian 
ng mga 
sinaunang 
Pilipino gamit 
ang mga 
graphic 
organizer, 
pagguhit ng 
larawan na 
angkop sa 
napanood na 
bersiyon ng 
korido at 
pagsulat ng 
maha-
halagang 
kaisipan 
mula rito, 
pagbabahagi 
sa klase ng 
sariling ideya 
ukol sa 
kahalagahan 
ng pag-aaral 
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ng kaligirang 
pang-
kasaysayan 
ng korido at 
pagsa-
saliksik ng 
iba pang 
imporma-
syon 
kaugnay 
nito) 

 Takdang-
aralin 
(pagbasa sa 
teksto 
tungkol sa 
araling pang-
gramatika at 
pagsagot sa 
tanong 
tungkol dito) 

 Mga pagsa-
sanay sa 
gramatika 
(pagsalung-
guhit sa 
pang-uri sa 
bawat 
pahayag at 
pagtukoy sa 
anyo nito, 
pagbuo ng 
iba’t ibang 
antas ng 
pang-uri at 
paggamit ng 
mga ito sa 
pangungu-
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sap, 
pagbibigay 
reaksiyon sa 
binasang 
teksto gamit 
ang iba’t 
ibang 
kaantasan 
ng pang-uri) 

 
Paglalahat 

 Pagsagot sa 
maha-
halagang 
tanong 

 Pagtatapos 
sa mga 
pahayag 
kaugnay ng 
araling 
tinalakay 

 Karagda-
gang 
pagsasanay 
(pagtukoy 
kung tama o 
mali ang 
isinasaad ng 
pangungu-
sap, 
pagtukoy sa 
inila-
larawang tao 
o bagay ng 
pangungu-
sap) 
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ARALIN 20 
Isang 
Sulyap sa 
Nakaraan: 
Ang Ibong 
Adarna 

 Kaligi-
rang 
Pangka-
saysayan 
ng Ibong 
Adarna” 

 Iba’t 
Ibang 
Anyo 
ng Pang-
uri 

 
 

F7PN-IVa-b-18 
Natutukoy ang 
mahahalagang 
detalye at 
mensahe ng 
napakinggang 
bahagi ng akda 
 

 
F7PB-IVa-b-20 
Nailalahad ang 
sariling pananaw 
tungkol sa mga 
motibo ng may-
akda sa bisa ng 
binasang bahagi 
ng akda 
 
F7PD-IVa-b-17 
Nagagamit ang 
mga larawan sa 
pagpapaliwanag 
ng pag-unawa sa 
mahahalagang 
kaisipang 
nasasalamin sa 
napanood na 
bahagi ng akda 
 

 
F7PS-IVa-b-18 
Naibabahagi ang 
sariling ideya 
tungkol sa 
kahalagahan ng 
pagaaral ng Ibong 
Adarna 

 Bakit 
mahalagang 
pag-aralan 
ang Ibong 
Adarna bilang 
isang obra 
maestra sa 
panitikang 
Pilipino? 

 Ano ang iba’t 
ibang anyo ng 
pang-uri? 
Bakit 
mahalagang 
maunawaan 
ang wastong 
paggamit ng 
mga ito?  

 Mahalagang 
pag-aralan 
ang Ibong 
Adarna 
bilang isang 
obra maestra 
sa panitikang 
Pilipino dahil 
ito ang isa sa 
mga 
literaturang 
maka-
tutulong 
upang 
maunawaan 
ang 
kalagayan ng 
mga Pilipino 
noong 
panahon ng 
pananakop 
ng Kastila.  
Bagama’t ito 
ay hindi 
orihinal na 
nagmula sa 
Pilipinas, 
inilalarawan 
nito ang iba’t 
ibang 
katangian ng 
mga Pilipino. 

 Ang apat na 
anyo ng 
pang-uri ay 
payak, 
maylapi, 
inuulit, at 

Kritikal na 
Pagsusuri 

 Nauunawa-
an ang 
kahalaga-
han ng pag-
aaral ng 
mga 
akdang 
pampaniti-
kang 
Pilipino 
tulad ng 
Ibong 
Adarna  

 Nakapagsu-
suri at 
nakapagbi-
bigay ng 
mga 
salitang 
maaaring 
iugnay sa 
Ibong 
Adarna  

 Nasasagot 
nang may 
pagsusuri 
ang mga 
mahaha-
lagang 
tanong sa 
aralin 

 Naipaliliwa-
nag ang 
mahahala-
gang 
konsepto 

 Panimula at 
pagganyak 
(ipabahagi 
sa mga mag-
aaral ang 
kasagutan sa 
takdang-
aralin) 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi 
sa mga mag-
aaral ang 
kanilang 
kaalaman 
ukol sa 
binasang 
teksto) 

 Pagbabalik-

aral 

(ipatalakay 
sa mga mag-
aaral sa tatlo 
hanggang 
apat na mag-
aaral ang 
kanilang 
kasagutan sa 
takdang-
aralin na 
tapos nang 
itsek) 

 Pagbubuod 
at 
paglalagom  

 Pagbibigay 
ng takdang-
aralin 

Paglilinang 

 Recitation 

 Pagpa-
payaman ng 
talasalitaan 
(pagbibigay 
ng kasing-
kahulugan ng 
salitang 
italiko sa 
pangungu-
sap) 

 Pagbibigay 
ng mga 
salitang 
maiuugnay 
sa Ibong 
Adarna, 
pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
kahalaga-
han ng 
kaalaman sa 
kasaysayan 
nito 

 Compre- 
hension 
check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
teksto) 

 Mga 
pagsasanay 
pam-
panitikan 

 Pagbibigay- 
halaga sa 
yaman ng 
kalikasan tulad 
ng mga ibon 

 Pagpa-
pahalaga sa 
lahi at 
kulturang 
Pilipino  

 

 mungka-
hing 
sanggu-
nian: 
Gintong 
Kaban ng 
Panitikan: 
Ibong 
Adarna, 
isinaayos ni 
Marina 
Gonzaga-
Merida, 
Abiva 
Publishing 
House, Inc. 
(mga 
pahina 
 6–54) 

 sipi ng 
karagda-
gang 
pagsa-
sanay 
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F7PU-IVa-b-18 
Naisusulat nang 
sistematiko ang 
mga nasaliksik na 
impormasyon 
kaugnay ng 
kaligirang 
pangkasaysayan 
ng Ibong Adarna 

tambalan. 
Susi sa 
malinaw na 
paglalara-
wan ang 
wastong 
paggamit ng 
iba’t ibang 
anyo ng 
pang-uri. 

mula sa 
tekstong 
binasa at 
aral na 
napulot sa 
aralin 

 Nasusuri 
ang 
mahahala-
gang 
kaisipan na 
nasasala-
min sa 
napanood  

 Nagagamit 
nang wasto 
ang iba’t 
ibang anyo 
ng pang-uri 
sa pagbuo 
ng 
pangungu-
sap o talata 

 
Komunikas-
yon 

 Nakapag-
uulat nang 
pasalita 
tungkol sa 
imporma-
syong 
nasaliksik 

 Nakikinig 
nang 
mahusay sa 
ilang bahagi 
ng Ibong 

[ipasagawa 
sa mga mag-
aaral ang 
advance 
reading ng 
unang 
bahagi (mga 
saknong  
1–337) ng 
Ibong 
Adarna at 
ipasagot sa 
kanila ang 
tanong ukol 
dito; ipadala 
sa kanila ang 
kuwento 
tungkol sa 
mga 
panalangin 
kay Birheng 
Maria na 
natupad] 

 

(paglalahad 
at 
pagsuporta 
sa sariling 
saloobin 
tungkol sa 
bisa ng 
binasang 
akda, 
pagtukoy sa 
mahahalaga
ng detalye at 
mensahe ng 
napaking-
gang bahagi 
ng akda, 
pagpa-
paliwanag 
gamit ang 
mga larawan 
sa 
mahahalaga
ng kaisipan 
mula sa 
napanood, 
pagsa-
saliksik at 
pagba-
bahagi ng iba 
pang 
imporma-
syon 
kaugnay sa 
kaligirang 
pangka-
saysayan ng 
Ibong 
Adarna) 
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Adarna 
upang 
makasagot 
sa mga 
pagsasanay 

 
Pagkama-
likhain 

 Nakabubuo 
ng slogan 
tungkol sa 
mga 
natutuhan 
sa aralin 

  
Kamalayang 
Panlipunan 
at 
Pangkultura 

 Nabibig-
yang-
halaga ang 
mga ambag 
ng mga 
naunang 
manunulat 
sa pag-
unlad ng 
kultura at 
panitikang 
Pilipino sa 
pamama-
gitan ng 
pag-aaral at 
pag-unawa 
sa mga 
akdang  
 

 Takdang-
aralin 
(pagbasa sa 
teksto 
tungkol sa 
araling pang-
gramatika at 
pagsagot sa 
tanong 
tungkol dito) 

 Mga 
pagsasanay 
sa gramatika 
(pagtukoy sa 
anyong 
kinabibilanga
n ng pang-
uri, pagla-
larawan ng 
Ibong Adarna 
gamit ang 
iba’t ibang 
anyo ng 
pang-uri, 
pagsulat ng 
talatang 
nagla-
larawan ng 
kaligirang 
pang-
kasaysayan 
ng Ibong 
Adarna)  

 
Paglalahat 

 Pagsagot sa 
mahahalaga
ng tanong 

mailto:wecare@abiva.com.ph


 

MAPA NG KURIKULUM 
Bulwagan 7: Kamalayan sa Gramatika at Panitikan 

  
  

 

Page 9 of 26 

 

TEL. (632) 87120245 to 49 / 87406603  

EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Copyright 2021 

ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

Reserbado ang lahat ng karapatan. 

 

pampaniti-
kan 

 Pagbuo ng 
tatlong 
islogan 
tungkol sa 
natutuhan sa 
aralin  

 Karagda-
gang 
pagsasanay 
(pagtukoy 
kung tama o 
mali ang 
isinasaad ng 
pangungu-
sap)   

ARALIN 21 
Ang 
Paghaha-
nap 
Unang 
Bahagi 
(Mga 
Saknong  
1–337) 

 Ang 
Nilala-
man 
ng Ibong 
Adarna: 
Unang 
Bahagi 
(Mga 
Saknong 
1–337) 

 Ang 
Pandiwa 
at ang 
mga 

 
F7PN-IVc-d-19 
Nagmumungkahi 
ng mga angkop na 
solusyon sa mga 
suliraning narinig 
mula sa akda 
 

 
F7PB-IVc-d-21 
Nasusuri ang mga 
pangyayari sa 
akda na 
nagpapakita ng 
mga suliraning 
panlipunan na 
dapat mabigyang 
solusyon 
 
F7PT-IVc-d-19 
Nabibigyang-linaw 
at kahulugan ang 

 Bakit 
mahalaga ang 
pananam-
palataya sa 
isang tao? 
Paano 
ipinakita ng 
mga tauhan 
ng Ibong 
Adarna ang 
kanilang 
pananampala-
taya? 

 Ano ang 
kahalagahan 
ng paggamit 
ng pandiwa at 
ng mga 
aspekto nito? 

 

 Mahalaga 
ang 
pananam-
palataya sa 
isang tao 
dahil ito ang 
nagsisilbing 
gabay sa 
panahon ng 
kagipitan at 
kalungkutan.   

 Ipinakita ng 
mga tauhan 
ng Ibong 
Adarna ang 
kanilang 
pananam-
palataya sa 
pamamagi-
tan ng 
pananala- 
ngin at 
paghingi ng 

Kritikal na 
Pagsusuri 

 Nakapagbi-
bigay ng 
sariling 
interpreta-
syon ng 
akdang 
binasa 

 Natutukoy 
ang 
suliraning 
panglipunan 
mula sa 
akdang 
binasa; 
nakapang-
mumung-
kahi ng 
sariling 
solusyon; at 
nakaga-
gawa ng 

 Panimula at 
pagganyak 
(ipatalakay 
sa mga mag-
aaral ang 
kasagutan 
ng mga mag-
aaral sa 
kanilang 
takdang-
aralin) 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi 
sa mga mag-
aaral ang 
kanilang 
kaalaman 
ukol sa 
binasang 
teksto) 

 Pagbabalik-

aral 

Paglilinang  

 Recitation 

 Pagpa-
payaman ng 
talasalitaan 
(pagtukoy sa 
kahulugan ng 
salitang 
italiko sa 
pangungu-
sap)  

 Pagbibigay 
ng 
halimbawa 
ng mga 
elemento ng 
akda at 
pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
kahalaga-
han ng mga 
ito 

 Katatagan sa 
pagharap sa 
mga pagsubok 
at malalim na 
pananam-
palataya 

 Paggaslang at 
pagmamahal 
sa sariling ama 

 Pagbibigay 
halaga sa 
sariling 
pananam-
palataya 

 mungka-
hing 
sanggu-
nian: 
Gintong 
Kaban ng 
Panitikan: 
Ibong 
Adarna, 
isinaayos ni 
Marina 
Gonzaga-
Merida, 
Abiva 
Publishing 
House, Inc. 
(mga 
pahina  
6–138) 
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Aspekto 
Nito 

  

mga di-pamilyar 
na salita mula sa 
akda 
 

 
F7PD-IVc-d-18  
Nailalahad ang 
sariling saloobin 
at damdamin sa 
napanood na 
bahagi ng 
telenobela o serye 
na may 
pagkakatulad sa 
akdang tinalakay  
  
F7PS-IVc-d-19  
Nailalahad ang 
sariling 
interpretasyon sa 
isang pangyayari 
sa akda na 
maiuugnay sa 
kasalukuyan  
 
F7PU-IVc-d-19  
Naisusulat ang 
tekstong 
nagmumungkahi 
ng solusyon sa 
isang suliraning 
panlipunan na 
may kaugnayan 
sa kabataan  
 
Natutukoy ang 
kahalagahan ng 
paggamit ng 

gabay para 
sa daang 
tatahakin. 

 Mahalaga 
ang wastong 
paggamit ng 
pandiwa 
upang 
malinaw na 
maipakita 
ang daloy ng 
aksiyon o 
kaganapan 
sa isang 
pahayag.  

sanaysay 
tungkol sa 
mga ito 

 Naitatala 
ang aspekto 
ng 
pandiwang 
ginamit sa 
pangungu-
sap o 
tekstong 
binasa  

 
Komunikas-
yon 

 Nakapag-
lalahad ng 
sariling 
saloobin at 
damdamin 
batay sa 
napanood 
na 
telenobela 
o teleserye 

 
Mapanuring 
Pag-iisip at 
Karunungan 
sa Paggamit 
ng 
Teknolohiya  

 Nakabu-
buo ng 
sanaysay 
gamit ang 
kompyuter 
tungkol sa 

(ipatalakay 
sa tatlo 
hanggang 
limang mag-
aaral ang 
kanilang 
kasagutan sa 
takdang-
aralin na 
tapos nang 
itsek) 

 Pagbubuod 
at 
paglalagom 

 Pagbibigay 
ng takdang-
aralin 

  [ipasagawa 
sa mga mag-
aaral ang 
advance 
reading ng 
ikalawang 
bahagi (mga 
saknong 
338–1006) 
ng Ibong 
Adarna at 
ipasagot sa 
kanila ang 
tanong ukol 
dito, ipadala 
sa kanila ang 
kuwento 
tungkol sa 
isang 
karanasan 
ng 

 Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
unang 
bahagi ng 
Ibong 
Adarna) 

 Mga 
pagsasanay 
pam-
panitikan 
(pagsulat ng 
sariling 
interpret- 
tasyon sa 
piling mga 
saknong 
mula sa 
akdang 
binasa; 
pagtukoy sa 
suliraning 
panlipunan 
sa mga piling 
saknong at 
pagbibigay 
ng 
mungkahing 
solusyon; 
pagtukoy sa 
mga 
elemento ng 
napanood na 
telenobela o 
teleserye at 
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pandiwa at ng 
mga aspekto nito 
 
  

binasang 
unang 
bahagi ng 
Ibong 
Adarna  

pagpapata-
wad] 

 
 
 
 

paglalahad 
ng sariling 
saloobin 
tungkol sa 
napanood; 
pagsulat ng 
sanaysay 
tungkol sa 
natukoy na 
suliraning 
panlipunan, 
at mungka-
hing 
solusyon)  

 Takdang-
aralin 
(pagbasa sa 
teksto 
tungkol sa 
araling pang-
gramatika at 
pagsagot sa 
tanong 
tungkol dito) 

 Mga 
pagsasanay 
sa gramatika 
(pagtatala ng 
pandiwa 
mula sa 
tekstong 
binasa at 
pagtukoy sa 
aspekto nito; 
pagsalung-
guhit sa 
pandiwa sa 
pangungu-
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sap at 
pagba-
banghay nito 
sa iba pang 
aspekto; at  
pagbuo ng 
sanaysay 
tungkol sa 
binasang 
akda)    

 
Paglalahat 

 Pagsagot sa 
maha-
halagang 
tanong 

 Pagtatapos 
sa mga 
pahayag 
upang 
mabuo ang 
konsepto ng 
araling 
tinalakay  

 Karagda-
gang 
pagsasanay 
(pagtukoy sa 
ipinaha-
hayag na tao 
o bagay ng 
pangungu-
sap) 

ARALIN 22 
Ang Pagbi-
bigay- 
Buhay 
Ikalawang 

F7PN-IVe-f-20 
Naibabahagi ang 
sariling damdamin 
at saloobin sa 
damdamin ng 

 Paano 
nakatutulong 
ang mga 
korido tulad ng 
Ibong Adarna 

 Ang mga 
korido tulad 
ng Ibong 
Adarna ay 
nagiging 

Kritikal na 
Pagsusuri 

 Nakapagsu-
suri ng 
damdamin 

 Panimula at 
pagganyak 
(ipatalakay 
ang 
kasagutan 

Paglilinang 

 Recitation 

 Pagpa-
payaman ng 
talasalitaan 

 Pagbibigay- 
halaga sa 
mabuting pag-
uugali tulad ng 
pagpapatawad 

 mungka-
hing 
sanggu-
nian: 
Gintong 
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Bahagi 
(Mga 
Saknong 
338–1006) 

 Ang 
Nilala-
man 
ng Ibong 
Adarna: 
Ikala-
wang 
Bahagi 
(Mga 
Saknong 
338–
1006) 

 Tayutay 
 

tauhan sa 
napakinggang 
bahagi ng akda 
 

 
F7PB-IVc-d-22 
Naiuugnay sa 
sariling karanasan 
ang mga 
karanasang 
nabanggit sa 
binasa 
 
F7PT-IVc-d-20 
Nabibigyang-
kahulugan ang 
mga salitang 
nagpapahayag ng 
damdamin 
 

 
F7PD-IVc-d-19 
Nasusuri ang 
damdaming 
namamayani sa 
mga tauhan sa 
pinanood na 
dulang 
pantelebisyon/ 
pampelikula 
 
F7PS-IVc-d-20 
Naisasalaysay 
nang masining 
ang isang 
pagsubok na 
dumating sa 

sa pagpa-
palaganap ng 
mabuting ugali 
at gawain 
tulad ng 
pagpapata-
wad? 

 Paano 
nakatutulong 
ang wastong 
paggamit ng 
mga tayutay 
sa pagla-
larawan ng 
damdamin ng 
isang tao?  

daluyan 
upang 
matalakay, 
masuri, at 
mapalaga-
nap ang 
mabuting 
ugali at 
gawain tulad 
ng 
pagapapata-
wad. 
Ipinakikita sa 
mga akdang 
ito na ang 
gumagawa 
ng mabuti 
ang siyang 
nagwawagi 
at 
pinarurusa-
han naman 
ang mga 
gumagawa 
ng masama.   

 Ang wastong 
paggamit ng 
mga tayutay 
ay 
nakatutulong 
upang 
palutangin 
ang 
kasidhian ng 
damdamin 
ng isang tao 
at gawing 
masining ang 

ng mga 
tauhan 
mula sa 
binasang 
teksto o 
napanood 
na dula at 
naihaham-
bing sa 
sariling 
saloobin 

 Naiuugnay 
ang sariling 
karanasan 
sa mga 
pangyayari 
sa bina-
sang teksto 

 Nakapagbi-
bigay ng 
sariling 
halimbawa 
ng tayutay  

 Nakasa-
sagot nang 
may 
pagsusuri 
sa mga 
gabay na 
tanong 

 Nakapag-
bubuod ng 
paksa ayon 
sa layunin 
ng aralin 

 
 
 

ng mga mag-
aaral sa 
kanilang 
takdang-
aralin) 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi 
sa mga mag-
aaral ang 
kanilang 
kaalaman 
ukol sa 
binasang 
teksto) 

 Pagbabalik-

aral 

(ipatalakay 
sa tatlo 
hanggang 
limang mag-
aaral ang 
kanilang 
kasagutan sa 
takdang-
aralin na 
tapos nang 
itsek) 

 Pagbubuod 
at 
paglalagom 

 Pagbibigay 
ng takdang-
aralin  
[ipasagawa 
sa mga mag-
aaral ang 
advance 

(pagbibigay 
kahulugan  
sa salitang 
nagpapa-
hayag ng 
damdamin)  

 Pagtukoy sa 
damdaming 
ipinapakita 
sa larawan 
at pagsagot 
sa mga 
tanong 
tungkol sa 
pagpa-
pahalaga sa 
damdamin 
ng ibang tao 

 Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
ikalawang 
bahagi ng 
Ibong 
Adarna) 

 Mga 
pagsasanay 
pam-
panitikan 
(pagha-
hambing ng 
sariling 
saloobin sa 
damdamin 
ng tauhan sa 

 Katatagan sa 
pagsasabi ng 
katotohanan 

 Katapangan at 
katatagan lalo 
na sa panahon 
ng walang 
katiyakan 

Kaban ng 
Panitikan: 
Ibong 
Adarna, 
isinaayos ni 
Marina 
Gonzaga-
Merida, 
Abiva 
Publishing 
House, Inc. 
(mga 
pahina  
55–181) 
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buhay na 
napagtagumpayan 
dahil sa pananalig 
sa Diyos at tiwala 
sa sariling 
kakayahan 
 
F7PU-IVe-f-20 
Naisusulat ang 
sariling damdamin 
na may 
pagkakatulad sa 
naging damdamin 
ng isang tauhan 
sa akda 
 
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
tayutay sa 
paglalarawan ng 
damdamin ng 
isang tao 

paglalara-
wan.  

Pagkama-
likhain 

 Nakapagla-
lahad ng 
isang 
monologo 
upang 
maibahagi 
sa klase 
ang sariling 
karanasan 
sa masining 
na 
pamamara-
an 

 
Komunikas-
yon at 
Karunungan 
sa Paggamit 
ng 
Teknolohiya  

 Nailalara-
wan sa 
isang talata 
ang pagma-
mahal sa 
sariling ina 
gamit ang 
kompyuter 

 
Pakiki-
angkop o 
Pakikibagay 
at Etika sa 
Trabaho  

 Naipakikita 
ang 

reading ng 
ikatlong 
bahagi (mga 
saknong 
1007–1372) 
ng Ibong 
Adarna at 
ipasagot sa 
kanila ang 
tanong ukol 
dito; at 
ipaisip sa 
kanila ang 
isang 
kuwento 
tungkol sa 
hindi 
malilimutang 
karanasan 
kaugnay sa 
bilin ng 
sariling mga 
magulang] 

 

bahagi ng 
akdang 
napaking-
gan; pagsa-
salaysay ng 
sariling 
karanasan sa 
pamamagi-
tan ng isang 
monologo; 
pagsusuri sa 
damdaming 
namayani sa 
mga tauhan 
sa napanood 
na dulang 
pantelebi-
syon o 
pampelikula; 
pag-uugnay 
ng sariling 
karanasan  
sa 
pangyayari 
mula sa 
binasang 
teksto; at 
pagsulat ng 
talatang 
nagha-
halintulad ng 
sariling 
damdamin sa 
damdamin 
ng napiling 
tauhan sa 
binasang 
teksto)  
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paggalang 
sa ibang tao 
sa kabila ng 
pagkakaiba 
ng 
damdamin 
o saloobin  

 
Kaalamang 
Pansibiko 

 Naipakikita 
ang pagpa-
pahalaga at 
pagma-
mahal sa 
ibang 
miyembro 
ng pamliya 
sa 
pamama-
gitan ng 
pag-
uunawaan 
at 
pagpapata-
wad 

 
 

 Takdang-
aralin 
(pagbasa sa 
teksto 
tungkol sa 
araling 
panggra-
matika at 
pagsagot sa 
tanong 
tungkol dito)  

 Mga 
pagsasanay 
sa gramatika 
(pagtukoy sa 
tayutay na 
ginamit sa 
binasang 
teksto at sa 
uri nito; 
paggamit sa 
sariling 
pangungu-
sap ng mga 
natukoy na 
tayutay; 
pagbuo ng 
talatang 
nagla-
larawan ng 
pagma-
mahal sa 
sariling ina 
gamit ang 
mga tayutay) 

 
Paglalahat  

 Pagsagot sa 
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mahaha-
lagang 
tanong  

 Pagpunan sa 
hinihingi sa 
mga 
pagsasanay 

 Karagda-
gang 
pagsasanay 
(pagtukoy sa 
inilalarawan 
na tao o 
bagay ng 
pangungu-
sap) 

ARALIN 23 
Dahil sa 
Pagma-
mahal 
Ikatlong 
Bahagi 
(Mga 
Saknong 
1007– 
1372) 

 “Ang 
Nilala-
man 
ng Ibong 
Adarna: 
Ikatlong 
Bahagi 
(Mga 
Saknong 
1007–
1372) 

 Ang 

F7PN-IVe-f-21 
Nabibigyang-
kahulugan ang 
napakinggang 
mga pahayag ng 
isang tauhan na 
nagpapakilala ng 
karakter na 
ginampanan nila 
 

 
F7PB-IVg-h-23 
Nasusuri ang mga 
katangian at papel 
na ginampanan ng 
pangunahing 
tauhan at mga 
pantulong na 
tauhan 
 
F7PT-IVc-d-21 
Nabibigyang-

 Paano 
ipinakikita sa 
kulturang 
Pilipino ang 
pagpa-
pahalaga sa 
mga bilin ng 
mga 
magulang? 

 Bakit 
kailangang 
pag-aralan 
ang wastong 
paggamit ng 
mga pang-
abay? 

 Sa kulturang 
Pilipino, 
ipinakikita 
ang pagpa-
pahalaga sa 
mga bilin ng 
mga 
magulang sa 
pamamagi-
tan ng 
pagsunod sa 
mga utos at 
pagpapakita 
ng respeto at 
kababang 
loob. 

 Mahalagang 
pag-aralan 
ang wastong 
paggamit ng 
mga pang-
abay dahil ito 

Kritikal na 
Pagsusuri 

 Nakapagsu-
suri ng mga 
dapat gawin 
bilang mag-
aaral  

 Nasusuri 
ang mga 
katangiang 
Pilipino na 
makikita sa 
akdang 
binasa at 
naiuugnay 
ang mga ito 
sa 
kasaluku-
yang 
panahon 

 Naiuugnay 
ang sariling 

 Panimula at 
pagganyak 
(ipabahagi at 
ipatalakay 
ang 
kasagutan ng 
mga mag-
aaral sa 
kanilang 
takdang-
aralin) 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi sa 
mga mag-
aaral ang 
kanilang 
kaalaman 
ukol sa 
binasang 
teksto) 

 Pagbabalik-

Paglilinang 

 Recitation 

 Pagpa-
payaman ng 
talasalitaan 
(pagbibigay 
ng kasing-
kahulugan at 
kasalungat 
ng salita at 
paggamit sa 
sariling 
pangungu-
sap)  

 Pagtukoy sa 
mga dapat 
gawin bilang 
mag-aaral at 
pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
pagsunod sa 

 Pagmamahal at 
paggalang sa 
mga 
nakatatanda 

 Pagtupad sa 
mga 
pangakong 
binitawan 

 mungkahin
g 
sanggunian
: Gintong 
Kaban ng 
Panitikan: 
Ibong 
Adarna, 
isinaayos 
ni Marina 
Gonzaga-
Merida, 
Abiva 
Publishing 
House, Inc. 
(mga 
pahina 
141–227) 
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Pang-
abay 

 

kahulugan ang 
salita batay sa 
kasingkahulugan 
at kasalungat nito 
 
F7PD-IVc-d-20 
Nagagamit ang 
karikatyur ng 
tauhan sa 
paglalarawan ng 
kanilang mga 
katangian batay 
sa napanood na 
bahagi ng akda 
 

 
F7PS-IVc-d-21 
Nagagamit ang 
dating kaalaman 
at karanasan sa 
pag-unawa at pag-
papakahulugan sa 
mga kaisipan sa 
akda  
 
F7PU-IVe-f-21 
Naisusulat ang 
tekstong 
naglalarawan sa 
isa sa mga tauhan 
sa akda 
 
Nailalahad ang 
mahahalagang 
katangiang 
Pilipino tulad ng 
pagmamahal, 
paggalang, at 

ay 
nakatutulong 
upang higit 
na 
maunawaan 
at 
mailarawan 
ang nais na 
ipabatid ng 
isang 
pahayag. 

karanasan 
sa 
kaisipang 
inilahad sa 
binasang 
teksto 

 Nauunawa-
an ang 
mahala-
gang papel 
na 
ginampa-
nan ng mga 
tauhan sa 
akdang 
binasa 

 Nasusuri 
ang 
karakter ng 
mga tauhan 
sa akda 
batay sa 
kanilang 
mga 
pahayag 

 Nakapag-
bubuod ng 
mga 
natutuhan 
sa 
talakayan 

 
Komunikas-
yon 

 Nagagamit 
sa mabisa 
at malinaw 
na 

aral 

(ipatalakay 
sa dalawa o 
tatlong mag-
aaral ang 
kanilang 
kasagutan sa 
takdang-
aralin na 
tapos nang 
itsek) 

 Pagbubuod 
at 
paglalagom 
sa tekstong 
tinalakay 

 Pagbibigay 
ng takdang-
aralin  
[ipasagawa 
sa mga mag-
aaral ang 
advance 
reading ng 
ikaapat na 
bahagi (mga 
saknong 
1373–1717) 
ng Ibong 
Adarna at 
ipasagot sa 
kanila ang 
tanong ukol 
dito; 
ipasaliksik sa 
kanila ang 
halimbawa 
ng isang 

utos at 
paggalang sa 
mga nakata-
tanda 

 Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
ikatlong 
bahagi ng 
Ibong 
Adarna) 

 Mga 
pagsasanay 
pam-
panitikan 
(pagtukoy sa 
katangian at 
papel na 
ginagampan
an ng mga 
tauhan sa 
binasang 
teksto, 
pagbibigay 
kahulugan sa 
ipinahi-
hiwatig ng 
pahayag 
tungkol sa 
karakter ng 
tauhan sa 
binasang 
teksto, 
pagguhit ng  
karikatyur na 
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pagpapakumbaba 
sa magulang 
 
Naisusulat ang 
isang tekstong 
naglalarawan ng 
katangian ng 
tauhan ng akdang 
binasa gamit ang 
pang-abay   

pagpapaha-
yag ng 
sariling 
ideya ang 
mga pang-
abay 

 Nakasu-
sulat ng 
talatang 
naglalara-
wan sa 
napiling 
tauhan sa 
akda 

 
Pagkama-
likhain 

 Nailalara-
wan ang 
katangian 
ng mga 
tauhan sa 
napanood 
na palabas 
sa 
pamama-
gitan ng 
paggawa 
ng 
karikatyur   

 
Kaalamang 
Pansibiko 

 Naipakikita 
ang 
paggalang 
sa 
nakatatan-

dulang 
panlan- 
sangan) 

nagla-
larawan ng 
katangian ng 
tauhan mula 
sa napanood 
na pelikula o 
palabas, 
pagtukoy sa 
mahahalaga
ng kaisipan 
mula sa 
binasang 
teksto at 
pagbibigay 
kahulugan 
batay sa 
dating 
kaalaman at 
karanasan, 
pagsulat ng 
talatang 
magla-
larawan sa 
napiling 
tauhan mula 
sa binasang 
teksto) 

 Takdang-
aralin 
(pagbasa sa 
teksto 
tungkol sa 
araling pang-
gramatika at 
pagsagot sa 
tanong 
tungkol dito)  

 Mga 
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da sa iba’t 
ibang kilos 
at gawi 

pagsasanay 
sa gramatika 
(pagtukoy sa 
mga pang-
abay mula sa 
binasang 
teksto at 
paggamit sa 
makabulu-
hang 
pangungu-
sap, pagsulat 
ng dalawang 
talata na may 
tema tungkol 
sa paggalang 
sa mga 
nakata-
tanda)   

 
Paglalahat 

 Pagsagot sa 
mahahalaga
ng tanong 

 Pagbuo ng 
paglalagom 
tungkol sa 
paksang 
tinalakay sa 
pamamagi-
tan ng 
pagdu-
dugtong sa 
mga 
pahayag  

 Karagda-
gang 
pagsasanay 
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(pagpunan 
sa graphic 
organizer ng 
mga 
katangian ng 
tanggulan na 
ginawa ni 
Don Juan) 

ARALIN 24 
Pagtupad 
sa Pangako 
Ikaapat na 
Bahagi 
(Mga 
Saknong 
1373– 
1717) 

 Ang 
Nilala-
man 
ng Ibong 
Adarna: 
Ikaapat 
na  
Bahagi 
(Mga 
Saknong 
1373–
1717) 

 Ang mga 
Pang-
abay na 
Ingklitik 

 

F7PN-IVe-f-22 
Nahihinuha ang 
maaaring 
mangyari sa 
tauhan batay sa 
napakinggang 
bahagi ng akda 
 
F7PB-IVh-i-24 
Natutukoy ang 
napapanahong 
mga isyung may 
kaugnayan sa 
mga isyung 
tinalakay sa 
napakinggang 
bahagi ng akda 
 
F7PT-IVc-d-22 
Nabubuo ang iba’t 
ibang anyo ng 
salita sa 
pamamagitan ng 
paglalapi, pag-
uulit, at 
pagtatambal 
 
F7PD-IVc-d-21 
Nailalahad sa 
pamamagitan ng 

 Paano 
ipinakikita ng 
mga Pilipino 
ang pagma-
mahal sa 
kapuwa?  
Paano 
ipinakita ang 
mabuting 
gawaing ito sa 
Ibong Adarna? 

 Bakit 
mahalagang 
pag-aralan 
ang gamit ng  
ingklitik? 

 Ipinakikita ng 
mga Pilipino 
ang 
pagmamahal 
sa kapuwa 
sa 
pamamagi-
tan ng 
pagbibigay 
tulong sa 
iba’t ibang 
pagkakataon 
lalo na sa 
panahon ng 
krisis at mga 
kalamidad. 

 Ang mga 
mabubuting 
gawain tulad 
ng 
pagmamahal 
ay ipinakita 
sa 
pamamagi-
tan ng 
pagsa-
sabuhay ng 
mga tauhan 
sa Ibong 
Adarna. 

Kritikal na 
Pagsusuri 

 Natutukoy 
ang 
maaaring 
mangyari sa 
mga tauhan 
sa 
napaking-
gang akda 

 Nasusuri 
ang mga 
napapanah
ong isyu na 
tinalakay sa 
nabasang 
teksto o 
napanood 
na palabas 

 Naipaliliwa-
nag ang 
kahalaga-
han ng 
wastong 
paggamit 
ng ingklitik 

 Nakabubuo 
ng isang 
makabulu-
hang balita 

 Panimula at 
pagganyak 
(ipabahagi at 
ipatalakay 
ang 
kasagutan ng 
mga mag-
aaral sa 
kanilang 
takdang-
aralin) 

 Malayang 
talakayan 
(ipabahagi sa 
mga mag-
aaral ang 
kanilang 
kaalaman 
ukol sa 
binasang 
teksto) 

 Pagbabalik-

aral 

(ipatalakay 
sa tatlo 
hanggang 
limang mag-
aaral ang 
kanilang 
kasagutan sa 

Paglilinang  

 Recitation 

 Pagpa-
payaman ng 
talasalitaan 
(pagbubuo 
ng iba’t ibang 
anyo ng 
salita gamit 
ang 
paglalapi, 
pag-uulit, at 
pagta-
tambal)  

 Pagtukoy sa 
mga bagay 
na maaaring 
gawin upang 
maipakita 
ang 
pagmamahal 
sa iba’t ibang 
tao at 
pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
kahalagahan 
ng pagka-
karoon ng 
pagmamahal 

 Paggalang sa 
kababaihan 

 Pagbibigay 
halaga sa mga 
sakripisyo at 
pagtitiis ng 
ibang tao 

 mungka-
hing 
sanggu-
nian: 
Gintong 
Kaban ng 
Panitikan: 
Ibong 
Adarna, 
isinaayos 
ni Marina 
Gonzaga-
Merida, 
Abiva 
Publishing 
House, Inc. 
(mga 
pahina 
184–227) 
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mga larawang 
mula sa diyaryo, 
magasin, at iba pa 
ang gagawing 
pagtalakay sa 
napanood na 
napapanahong 
isyu 
 
F7PS-IVc-d-22 
Naipahahayag  
ang sariling 
saloobin, 
pananaw, at 
damdamin tungkol 
sa ilang 
napapanahong 
isyu kaugnay ng 
isyung tinalakay 
sa akda 
 
F7PU-IVe-f-22 
Naisusulat nang 
may kaisahan at 
pagkakaugnay-
ugnay ang isang 
talatang 
naglalahad ng 
sariling saloobin, 
pananaw, at 
damdamin 
 
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
pang-abay na 
ingklitik 

 Ang ingklitik 
ay isa sa 
dalawang uri 
ng pang-
abay. 
Mahalagang 
pag-aralan 
ang wastong 
paggamit ng 
mga ingklitik 
dahil ang 
bawat 
kataga ay 
nagbibigay 
ng ibang 
kahulugan 
sa 
pangungu-
sap. 

sa tulong ng 
graphic 
organizer  

 
Komunikas-
yon 

 Naibaba-
hagi ang 
mahahala-
gang aral 
na napulot 
sa akdang 
tinalakay 

 Nakapagla-
lahad ng 
sariling 
saloobin 
tungkol sa 
mga 
napapana-
hong isyu 

 Nailalahad 
ang mga 
konseptong 
natutuhan 
sa aralin 
gamit ang 
ingklitik 

 
Kaalamang 
Pansibiko 

 Naipakikita 
ang iba’t 
ibang 
pamamara-
an ng 
pagma-
mahal at 

takdang-
aralin na 
tapos nang 
itsek) 

 Pagbubuod 
at 
paglalagom 

 Pagbibigay 
ng takdang-
aralin 
(ipabasa ang 
mga 
nakasaad sa 
panapos na 
gawain) 

 

sa puso ng 
bawat isa 

 Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
ikaapat na 
bahagi ng 
Ibong 
Adarna) 

 Mga 
pagsasanay 
pam-
panitikan 
(pagbibigay 
hinuha sa 
maaaring 
mangyari sa 
mga tauhan 
ng napaking-
gang bahagi 
ng korido; 
pag-uugnay 
ng isyung 
tinalakay sa 
binasang 
teksto sa 
napapana-
hong isyu at 
pagbibigay 
ng sariling 
pananaw 
tungkol dito; 
paghahanap 
ng mga 
larawang 
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pagpapaha-
laga sa 
kapuwa 

kaugnay ng 
napapana-
hong isyu na 
inilarawan sa 
napanood na 
pelikula o 
palabas)    

 Takdang-
aralin 
(pagbasa sa 
teksto 
tungkol sa 
araling pang-
gramatika at 
pagsagot sa 
tanong 
tungkol dito) 

 Mga 
pagsasanay 
sa gramatika 
(pagtukoy sa 
mga ingklitik 
mula sa 
binasang 
teksto at 
paggamit sa 
makabulu-
hang mga 
pangungu-
sap, pagsulat 
ng balita 
tungkol sa 
isang 
pangyayari 
sa binasang 
teksto) 
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Paglalahat 

 Pagsagot sa 
mahahala-
gang tanong  

 Pagdu-
dugtong sa 
mga 
pahayag 
tungkol sa 
aralin 

 Karagda-
gang 
pagsasanay 
(pagbibigay 
ng mga 
salita, 
parirala, o 
konsepto na 
may 
kaugnayan 
sa ibinigay 
na pahayag) 

PANAPOS 
NA 
GAWAIN 
Pampub-
likong 
Pagtatang-
hangal ng 
Koridong 
Ibong 
Adarna 

F7PB-IVh-i-25 
Nabibigyang-puna/ 
mungkahi ang 
nabuong iskrip na 
gagamitin sa 
pangkatang 
pagtatanghal 
 

 
F7PT-IVc-d-23 
Nagagamit ang 
angkop na mga 
salita at simbolo 
sa pagsulat ng 
iskrip 
 

 Bakit 
itinuturing na 
isang obra 
maestra ng 
panitikang 
Pilipino ang 
koridong Ibong 
Adarna? 

 Paano 
nakatutulong 
sa mabisang 
pagpapahayag 
ang wastong 
paggamit ng 
iba’t ibang 
kaantasan at 

 Itinuturing na 
isang obra 
maestra ng 
panitikang 
Pilipino ang 
koridong 
Ibong 
Adarna dahil 
ang akdang 
ito ay 
nananatiling 
buhay na 
tumatalakay 
at naglalara-
wan ng 
kulturang 

Kritikal na 
Pagsusuri 

 Nakapagla-
lagom ng 
mga 
natutuhan 
sa aralin o 
sa buong 
yunit 

 Nasusuri 
ang inilahad 
na ideya ng 
kamag-
aaral at 
nakapag-
bibigay ng 

 Panimula at 
pagganyak 
(ipabahagi  
sa mga mag-
aaral sa  isa 
o dalawang 
parirala o 
pangungu-
sap ang 
kanilang mga 
natutuhan sa 
buong yunit) 

 Malayang 
talakayan   

 Pagbubuod 
at 

Paglilinang 

 Recitation  

 Pagpa-
payaman ng 
talasalitaan 
(pagbibigay 
kahulugan sa 
mga salitang 
ginagamit sa 
pagsulat ng 
iskrip at 
paggamit ng 
mga ito sa 
makabulu-
hang 
pangungu-

 Pagbibigay- 
halaga sa 
pagiging 
malikhain 

 Pakikiisa at 
pagtulong sa 
mga gawaing 
inatas 

 Pagtupad sa 
pinagkaisahan 
ng grupo sa 
takdang oras 

 mga props 
at iskrip na 
gagamitin 
sa pagta-
tanghal 
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F7PD-IVc-d-22 
Naibibigay ang 
mga mungkahi sa 
napanood na 
pangkatang 
pagtatanghal 
 
F7PS-IVj-23  
Nakikilahok sa 
malikhaing 
pagtatanghal ng 
ilang saknong ng 
korido na 
naglalarawan ng 
pagpapahalagang 
Pilipino  
 
F7PU-IVe-f-23 
Naisusulat ang 
orihinal na iskrip 
na gagamitin sa 
pangkatang 
pangtatanghal 
 

 
F7WG-IVj-23 
Nagagamit ang 
mga salita at 
pangungusap 
nang may 
kaisahan at 
pagkakaugnay-
ugnay sa 
mabubuong iskrip 
 
F7EP-IIIh-i-9 
Nananaliksik sa 
silid-

anyo ng pang-
uri, aspekto ng 
pandiwa, 
kataga at 
salita/ 
pariralang 
pang-abay, at 
tayutay? 

Pilipino kahit 
naisulat ito 
noong pang 
panahon ng 
mga Kastila. 

 Nakatutu-
long sa 
malinaw, 
masining, at 
sistemati-
kong 
pagpapaha-
yag ang 
wastong 
paggamit ng 
iba’t ibang 
kaantasan at 
anyo ng 
pang-uri, 
aspekto ng 
pandiwa, 
kataga at 
salita/ 
pariralang 
pang-abay, 
at tayutay. 

sariling 
komento 

 Nauunawa-
an ang 
kahalaga-
han ng 
iskrip bilang 
gabay ng 
tauhan sa 
papel na 
gagam-
panan sa 
dula o 
palabas  

 Nakapa-
gsasaliksik 
ng wastong 
impormas-
yon na 
magiging 
batayan ng 
angkop, 
kapani-
paniwala, at 
napapa-
nahong 
nilalaman 
ng iskrip 

 Nakapagbi-
bigay ng 
puna o 
mungkahi 
upang 
maging mas 
mahusay 
ang 
pagtatang-
hal na 

paglalagom 

 Pagbabalik-
aral 
(ipabahagi 
ang 
natutuhan ng 
mga mag-
aaral sa 
aralin at 
ipabigay ang 
komento o 
dagdag na 
ideya batay 
sa inilahad 
ng kamag-
aaral) 

 

sap) 

 Pagtukoy sa 
mga tauhan 
ng Ibong 
Adarna at 
pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
mahalagang 
papel na 
ginagampan
an ng mga 
tauhan sa 
pag-unawa 
ng isang 
akda 

 Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
teksto) 

 Pagbibigay 
ng opinyon o 
pananaw 
batay sa mga 
salitang 
ginamit sa 
yunit 

 Pagsulat ng 
maikling 
talata tungkol 
sa ibinigay 
na paksa 

 Pangkatang 
gawain 
(paggawa ng 
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aklatan/internet 
tungkol sa 
kaligirang 
pangkasaysayan 
ng Ibong Adarna  
 
F7EP-IVh-i-10 
Naisasagawa ang 
sistematikong 
pananaliksik 
tungkol sa mga 
impormasyong 
kailangan sa 
pagsasagawa ng 
iskrip ng 
pangkatang 
pagtatanghal  

gagawin 
 
Kolaboras-
yon 

 Aktibong 
nakikilahok 
sa mga 
pangkatang 
gawain 
gaya ng 
pagbuo ng 
iskrip at 
pagtatang-
hal ng ilang 
saknong ng 
isang korido 

 Nakada-
rama ng 
pagma-
malaki sa 
isinaga-
wang 
pagtatang-
hal kasama 
ng ibang 
kamag-
aaral 

 
Pagkama-
likhain 

 Nakagaga-
wa ng iskrip 
na 
naglalara-
wan ng 
pagpa-
pahalagang 
Pilipino 

iskrip mula 
sa isinulat na 
talata at 
pagsasadula 
nito sa klase)  

 
Paglalahat 

 Pangkatang 
gawain 
(pagsulat ng 
iskrip batay 
sa piling mga 
saknong ng 
Ibong Adarna 
at 
pagtatanghal 
nito) 

 Pagsagot sa 
maha-
halagang 
tanong para 
sa yunit 

 Pangwakas 
na pagsusulit 
para sa yunit 

 3-2-1 tsart 
para sa 
maha-
halagang 
konseptong 
natutunan sa 
yunit 
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*Ang mga salita o pangungusap na nakalimbag nang italiko ay karagdagan mula sa awtor at hindi matatagpuan sa TG.  

     

 

 

batay sa 
tinalakay na 
korido 

 
Komunikas-
yon 

 Nakasu-
sulat ng 
talatang 
naglalahad 
ng sariling 
pananaw o 
ideya 
tungkol sa 
paksang 
ibinigay 
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