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Tsart ng Lawak at Saklaw 
Yunit 1 – Pagpapaka-ako

Bilang at Pamagat 
ng Aralin

Mga Layunin  
ng Aralin

Mahahalagang 
Tanong

Mga Pamantayan  
sa Pagkatuto Batay 

sa Kurikulum  
ng K to 12 

Pamamaraan Integrasyon sa 
Pagpapahalaga

Pagtataya

Aralin 1 
Kahit Ano ay 
Kakayanin Ko

•	 Nasusuri	nang	
mabuti	ang	tulang		
“Sa	Harap	ng	
Pagsubok”

•	 Natutukoy	ang	
mensahe	na	nais	
ipabatid	ng	tula	

•	 Nakapagbabahagi	
ng	sariling	
karanasan	kung	
saan	nasubok	
ang	katatagan	ng	
kalooban

•	 Nakapagmu-
mungkahi	ng	mga	
paraan	kung	paano	
malalampasan	ang	
mga	pagsubok	sa	
buhay

•	 Paano	mo	
hinaharap	ang	
mga	pagsubok	
na	dumarating	sa	
iyong	buhay?

•	 Bakit	mahalaga	
ang	pagkakaroon	
ng	katatagan	ng	
loob	ng	isang	
indibidwal?	

•	 Nakapagsasabi	
ng	katotohanan	
anuman	ang	
maging	bunga	nito.	

•	 Nakapagsasagawa	
nang	may	
mapanuring	pag-
iisip	ng	tamang	
pamamaraan/	
pamantayan	sa	
pagtuklas	ng	
katotohanan.

•	 Paglinang		
ng	talasalitaan

•	 Pagtatalakayan
•	 Fish	Bowl
•	 Pangkatang	gawain
•	 Student	Teams	
Achievement		
Divisions	(STAD)

•	 Pagsagot	sa		
graphic	organizer

•	 Paggawa	ng	
proyekto

•	 Pagkakaroon	
ng	katatagan	ng	
kalooban.	

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto

Aralin 2
Opo, Nauuna- 
waan Ko

•	 Nasusuri	nang	
mabuti	ang	liham	
ni	Rowen	para	
sa	kaniyang	mga	
kamag-aaral

•	 Ano-ano	ang	
katangiang	dapat	
taglayin	ng	isang	
batang	may	
mapanuri	at	bukas	
na	pag-iisip?

•	 Nakapagsasagawa	
nang	may	
mapanuring	pag-
iisip	ng	tamang	
pamamaraan/	
pamantayan	sa	
pagtuklas	ng	
katotohanan.	

•	 Round	Robin
•	 Dyad
•	 Paglinang	ng	
talasalitaan

•	 Pagtatalakayan
•	 Buzz	Session

•	 Pagkakaroon	ng	
mapanuri	at	bukas	
na	pag-iisip.

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto
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•	 Naiisa-isa	ang	mga			
katangiang	dapat	
taglayin	ng	batang	
may	mapanuri	at	
bukas	na	pag-iisip	

•	 Natutukoy	ang	
kahalagahan	ng	
pagtataglay	ng		
mapanuri	at	bukas	
na	pag-iisip

•	 Bakit	mahalaga	
ang	pagkakaroon	
ng	mapanuri	at	
bukas	na	pag-iisip?	

•	 Numbered	Heads	
Together

•	 Pangkatang	gawain

Aralin 3
Matapat  
Akong Bata

•	 Natutukoy	ang	
mabuting	aral	na	
makukuha	mula	sa	
kuwento

•	 Naiisa-isa	ang	mga	
paraan	kung	paano	
maipakikita	ang	
katapatan

•	 Nailalahad	ang	
kahalagahan	ng	
pagsasabi	ng	tapat

•	 Nakapagmumung-
kahi	ng	mga	paraan	
kung	paano	maging	
matapat

•	 Paano	mo	masasabi	
na	ang	isang	tao	ay	
matapat?

•	 Ano-ano	ang	iyong	
mga	batayan	ng	
pagiging	matapat?

•	 Bakit	mahalaga	
ang	maging	
matapat?

•	 Nakapagsasabi	
ng	katotohanan	
anuman	ang	
maging	bunga	nito.

•	 Nakapagsusuri	
ng	katotohanan	
bago	gumawa	
ng	anumang	
hakbangin	tulad	
ng	pagsangguni	sa	
taong	kinauukulan.

•	 Nakapagninilay	ng	
katotohanan	mula	
sa	mga	patalastas	
na	nabasa/narinig,	
napanood	na	
mga	programang	
pantelebisyon,	at	
nabasa	sa	Internet	
at	sa	mga	social	
networking	site.

•	 Turn	To	Your	
Partner

•	 Quinto	Talk	
•	 Paglinang	ng	
talasalitaan

•	 Cybernetic	Session		
•	 Pagtatalakayan
•	 Round	Table  
•	 Pagsagot	sa	
Synthesis	Journal

•	 Pangkatang	gawain

				

•	 Pagmamahal	sa	
katotohanan.

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto
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Pamamaraan Integrasyon sa 
Pagpapahalaga

Pagtataya

•	 Nakapagsasagawa	
nang	may	mapanu-	
ring	pag-iisip	ng	
tamang	pamama-
raan/pamantayan	
sa	pagtuklas	ng	
katotohanan.

Aralin 4
Mahaba  
ang Aking Pisi

•	 Natutukoy	ang	
mensaheng	nais		
na	ipabatid	ng		
kuwento

•	 Naiisa-isa	ang	mga	
paraan	kung	paano	
maipakikita	ang	
pagiging	mapagpa-
sensiya

•	 Nakapagmumung-
kahi	ng	mga	paraan	
kung	paano	maka-
kamit	ang	pagiging		
mapagpasensiya

•	 Paano	mo	
naipakikita	na	ikaw	
ay	isang	batang	
mapagpasensiya?

•	 Bakit	mahalaga	
ang	maging	
mapagpasensiya?

•	 Ano-ano	ang	
maaari	mong	
maimungkahi	
upang	maging	
isang	batang	
mapagpasensiya?

•	 Nakapagsasabi	
ng	katotohanan	
anuman	ang	
maging	bunga	nito.

•	 Nakapagsusuri	
ng	katotohanan	
bago	gumawa	
ng	anumang	
hakbangin:
–	 pagsangguni	
sa	taong	
kinauukulan.

•	 Nakapagninilay	ng	
katotohanan	mula	
sa	mga	patalastas	
na	nabasa/narinig.	

•	 Nakapagsasagawa	
nang	may	
mapanuring	pag-
iisip	ng	tamang	
pamamaraan/
pamantayan	sa	
pagtuklas	ng	
katotohanan.

•	 World	Café	
•	 Pagtatalakayan
•	 Trio	Talk
•	 Paglinang	ng	
talasalitaan	

•	 One	Team	Stray	
•	 Pair’s	check		
•	 Paggawa	ng	
proyekto

•	 Pagiging	
mapagpasensiya		
at	mahinahon.

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto
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Aralin 1
Kapuwa Muna  
Bago ang Sarili

•	 Natutukoy	ang	
mensaheng	
nais	ipabatid	ng			
kuwento

•	 Naiisa-isa	ang	
mga	paraan	kung	
paano	maipakikita	
ang	pagdama	at	
pag-unawa	sa	
damdamin	ng	
ibang	tao

•	 Nasasabi	ang	di-	
magandang	epekto	
ng	hindi	pagdama	
at	pag-unawa	sa	
damdamin	ng	
ibang	tao

•	 Nailalahad	ang	
kahalagahan	
ng	pagdama	at	
pag-unawa	sa	
damdamin	ng			
ibang	tao

•	 Paano	mo	
naipakikita	ang	
pagdama	at	
pag-unawa	sa	
damdamin	ng	
ibang	tao?

•	 Ano-ano	ang	di-
magandang	epekto	
ng	hindi	pagdama	
at	pag-unawa	sa	
damdamin	ng	
ibang	tao?

•	 Bakit	mahalaga	
ang	pagdama	at	
pag-unawa	sa	
damdamin	ng	
ibang	tao?

•	 Nakapagpapakita	
ng	pagkamahina-
hon	sa	damdamin	
at	sa	kilos	tulad	
ng	pagtanggap	ng	
sariling	pagkaka-
mali	at	pagtutuwid	
nito	nang	bukal	sa	
loob,		pagtanggap	
ng	puna	ng	kapuwa	
nang	maluwag	sa	
kalooban,	at	pagpi-
li	ng	mga	salitang	
hindi	nakasasakit	
ng	damdamin	sa	
pagbibiro.

•	 Nakapagbabahagi	
ng	sariling	
karanasan		
o	makabuluhang	
pangyayaring	
nagpapakita	ng	
pang-unawa	
sa	kalagayan/	
pangangailangan	
ng	kapuwa.

•	 Team-Game-
Tournament

•	 Tea	Party
•	 Paglinang	ng	
talasalitaan

•	 Stir-the-Class		
•	 Pagtatalakayan
•	 Fan-N-Pick
•	 Pangkatang	gawain
•	 Paggawa	ng	
proyekto

•	 Pagkakaroon	
ng	pagdama	at	
pag-unawa	sa	
damdamin	ng	
kapuwa.

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto

Yunit 2 – Kapuwa Ko, Mahal Ko
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•	 Nakapagpapakita	
ng	paggalang	sa	
iba	sa	sumusunod	
na	mga	lugar	at	
sitwasyon:	

 a.	 oras	ng	
pamamahinga;	

 b.	 kapag	may		
nag-aaral;	

 c.	 kapag	may-
roong	may-
sakit;	

 d.	 pakikinig	kapag	
may	nagsasa-
lita/nagpapali-
wanag;	

e.	paggamit	ng	
pasilidad	ng	
paaralan	nang	
may	pag-aalala	
sa	kapakanan	
ng	kapuwa;	

 f.	 sa	palikuran;	
 g.	 sa	silid-aklatan;	

at	
 h.	 sa	palaruan.	
•	 Napapanatili	ang	
tahimik,	malinis,	at	
kaaya-ayang		
kapaligiran	bilang		
paraan	ng	pakiki-
pagkapuwa-tao.
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Aralin 2
Ako ay Iyong 
Kaibigan at 
Karamay

•	 Nailalahad	ang	
mga	pagsubok	na		
kinaharap	ng	mga	
mamamayan	ng	
Visayas

•	 Natutukoy	kung	
paano	naipamama-
las	ng	mga	tao	ang	
kanilang	pagiging	
bukas-palad

•	 Nakapagbabahagi	
ng	sariling	karana-
san	na	nagpakita	
ng	pagiging	bukas-
palad

•	 Nasasabi	ang	ka-
halagahan	ng	pa-
giging	bukas-palad	
sa	ibang	tao

•	 Paano	mo	
maipamamalas		
ang	iyong	pagiging	
bukas-palad?

•	 Bakit	mahalaga	
ang	pagiging	
bukas-palad?

•	 Ano-ano	ang	
mabuting	epekto	
ng	pagiging		
bukas-palad?

•	 Nakapagbabahagi	
ng	sariling	
karanasan		
o	makabuluhang	
pangyayaring	
nagpapakita	
ng	pag-unawa	
sa	kalagayan/			
pangangailangan	
ng	kapuwa.	

•	 Naisasabuhay	ang	
pagiging	bukas-
palad	sa	mga	
nangangailangan	
at	sa	panahon	ng	
kalamidad.

•	 Write	Around
•	 Line-ups
•	 Paglinang	ng	
talasalitaan

•	 People	Hunt	
•	 Pagtatalakayan
•	 Round	Table
•	 Paggawa	ng	
graphic	organizer	

•	 Pagiging		
bukas-palad.

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto

Aralin 3
Ginagalang Ko  
ang Aking Kapuwa

•	 Natutukoy	ang	
mensaheng	nais	
ipabatid	ng	liham

•	 Naiisa-isa	ang	mga	
paraan	kung	paano	
maipakikita	ang	
paggalang

•	 Nasasabi	ang	
kahalagahan	ng	
paggalang

•	 Paano	mo	
maipakikita	
ang	pagiging	
magalang?

•	 Bakit	mahalaga	
ang	paggalang?

•	 Ano-ano	ang	
mabuting	epekto	
ng	pagiging	
magalang?

•	 Mix	Freeze	Group		
•	 Paglinang	ng	
talasalitaan

•	 Pagtatalakayan
•	 Communal	Writing	
•	 Carousel	Feedback	
•	 Pangkatang	gawain

•	 Pagiging	
magalang.

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto
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•	 Nakapagbabahagi	
ng	sariling	mga	
halimbawa	na	
nagpapakita	ng	
paggalang

•	 Nakapagpapakita	
ng	paggalang	sa	
iba	sa	sumusunod	
na	mga	lugar	at	
sitwasyon:	

 a.	 oras	ng	pama-
mahinga;	

 b.	 kapag	may	nag-
aaral;	

 c.	 kapag	may-
roong	may-
sakit	;

 d.	 pakikinig	kapag	
may	nagsasa-
lita/nagpapali-
wanag	

 e.	 paggamit	ng	
pasilidad	ng	
paaralan	nang	
may	pag-aalala	
sa	kapakanan	
ng	kapuwa;	

 f.	 sa	palikuran;	
 g. sa	silid-aklatan;	

at	
 h.	 sa	palaruan.
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Aralin 4
Ako ay may 
Ginintuang Puso

•	 Natutukoy	ang	
mensaheng	nais	
ipabatid	ng		
kuwento

•	 Naiisa-isa	ang	mga	
paraan	kung	paano	
maipakikita	ang	
kabutihan

•	 Nasasabi	ang	ka-
halagahan	ng	pa-
giging	mabuti

•	 Nakapagmu-
mungkahi	ng	mga	
paraan	kung	paano	
maipakikita	ang	
kabutihan

•	 Paano	mo	
maipakikita	ang	
pagiging	mabuti?

•	 Bakit	mahalaga	
ang	pagiging	
mabuti?

•	 Ano-ano	ang	
maaari	mong	
maimungkahi	
upang	maipakita	
ang	kabutihan?

•	 Nakapagbabahagi	
ng	sariling	
karanasan		
o	makabuluhang	
pangyayaring	
nagpapakita	
ng	pag-unawa	
sa	kalagayan/			
pangangailangan	
ng	kapuwa.

•	 Naisasabuhay	ang	
pagiging	bukas-
palad	sa	mga	
nangangailangan	
at	sa	panahon	ng	
kalamidad.

•	 World	Café	
•	 Paglinang	ng	
talasalitaan

•	 Pagtatalakayan
•	 Pangkatang	gawain
•	 Showdown	
•	 Pagsagot	sa	grapic	
organizer

•	 Pagtataglay	ng	
kabutihan	at	pag-
papamalas	nito	sa	
kapuwa.

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto

Yunit 3 – Ako, Mamamayan ng Aking Bayan
Aralin 1
Tatak Pinoy,  
Atin Ito!

•	 Nakababasa	ng	
mga	pamanang	
kulturang	materyal

•	 Nasusuri	ang	
binasang	mga	
pamanang	kul-
turang	materyal	
bilang	lunsaran		
ng	sariling	kultura	

•	 Paano	nakikilala	
ang	isang	pangkat	
sa	pamamagitan	
ng	pagsusuri	sa	
kultura	nito?

•	 Ano-ano	ang	
pagkakakilanlan	
mo	sa	iyong	
sarili	bilang	isang	
Pilipino?

•	 Nakapagpapakita	
ng	kawilihan	
sa	pakikinig	o	
pagbabasa	ng	
mga	pamanang	
kulturang	materyal.

•	 Paglinang	ng	
talasalitaan

•	 Picture	Perfect
•	 Pagtatalakayan
•	 Paggawa	ng	
Shoutouts

•	 Pagkakaroon	
ng	pagmamahal	
sa	bansa	sa	
pamamagitan	ng	
pagpapahalaga	sa	
sariling	kultura.

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto
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•	 Bakit	mahalaga	
na	lubos	mong	
makilala	ang	iyong	
kultura	bilang	
isang	Pilipino?

•	 Paano	ka	
nakikibahagi	sa	
pagpapanatili	at	
pagpapaunlad	ng	
magagandang	
ugali,	gawi,	at	
paniniwala	ng	mga	
Pilipino?

•	 Naipagmamalaki/
napahahalagahan	
ang	nasuring	
kultura	ng	iba’t	
ibang	pangkat	
etniko	tulad	ng	
kuwentong-bayan,	
katutubong	sayaw,	
awit,	laro,	at	iba	
pa.

Aralin 2
Kailangan Natin  
ay Disiplina

•	 Naiisa-isa	ang	
mga	paraan	upang	
maipakita	ang	
pagkakaroon	ng	
sariling	disiplina	
tungo	sa	pagkaka-
mit	ng	matiwasay	
at	maayos	na	ka-
paligiran	ng	bansa	
at	ligtas	na	mundo

•	 Naipaliliwanag	
ang	kahalagahan	
ng	pagkakaroon	ng	
sariling	disiplina	
tungo	sa	matiwa-
say	at	maayos	na	
kapaligiran	at	ligtas	
na	bansa	at	mundo

•	 Paano	nakatutulong	
ang	mga	panutong	
nakalimbag	upang	
magkaroon	ng	
disiplina	ang	
mamamayan	
at	pangalagaan	
ang	kaniyang	
kapaligiran?	

•	 Bakit	kailangang	
matuto	ang	lahat	
ng	mamamayan	
na	sundin	ang	
mga	batas	at	
panuntunang	
itinakda	upang	
mapangalagaan	
ang	kapaligiran?

•	 Nakasusunod	
sa	mga	batas/
panuntunang	
pinaiiral	tungkol		
sa	pangangalaga		
ng	kapaligiran.

•	 Think-Pair-Share
•	 Aksiyon	at	
reaksiyon

•	 Paglinang	ng	
talasalitaan	

•	 Picture	Gallery
•	 Pagtatalakayan
•	 Round	Table
•	 Paggawa	ng	
mga	panutong	
nakalimbag

•	 Pagkakaroon	ng	
disiplina.	

•	 Pagsunod	sa	mga	
batas,	panuntunan,	
at	kautusan.

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto
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•	 Nasusuri	ang	sari-
ling	kilos	tungo	
sa	pagkakamit	o	
pagkakaroon	ng	
sariling	disiplina

•	 Paano	mo	
maipamamalas	
ang	disiplina	sa	
pagsunod	sa	batas	
o	panuntunan	para	
sa	pangangalaga	ng	
iyong	kapaligiran?

Aralin 3
Malinis at Maayos, 
Ganiyan Dito sa 
Amin

•	 Naipaliliwanag	ang	
kabutihang	dulot	
ng	pagpapana-
tili	ng	kalinisan	at	
kaayusan	sa	muling	
paggamit	ng	mga	
patapong	bagay

•	 Naipaliliwanag	
ang	mga	desisyon	
kaugnay	sa	pag-
gamit	ng	mga	
patapong	bagay	sa	
pagpapanatili	ng	
kaayusan	at	kalini-
san	sa	kapaligiran

•	 Paano	
makatutulong	
ang	mga	paraang	
reuse	at	recyle	sa	
pangangalaga	sa	
kalikasan?

•	 Bakit	kailangan	
mong	matutuhan	
ang	muling	
paggamit	ng	mga	
patapon	at	lumang	
bagay?

•	 Nakatutulong	
sa	pagpapanatili	
ng	kalinisan	at	
kaayusan	ng	
kapaligiran	sa	
pamamagitan	
ng	segregasyon	
o	pagtapon	ng	
mga	basurang	
nabubulok	at	
di-nabubulok	sa	
tamang	lagayan,		
pag-iwas	sa	
pagsunog	ng	
anumang	bagay,	
at	pagsasagawa	ng	
muling	paggamit	
ng	patapong	bagay.

•	 Paggawa	ng	Word	
Web	ng	Kaayusan	
at	Disiplina

•	 Paglinang	ng	
talasalitaan

•	 Pagtatalakayan
•	 Pangkatang	gawain	
•	 Team-Game-
Tournament

•	 Paggawa	ng		
Exit	Slip

•	 Paggawa	ng	
proyekto

•	 Pagiging	matipid
•	 Pagiging	maayos		
at	malinis

•	 Pagiging	
mapamaraan

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto
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Yunit 4 – Ako at ang Diyos: Kawangis sa Kabutihan
Bilang at Pamagat 

ng Aralin
Mga Layunin  

ng Aralin
Mahahalagang 

Tanong
Mga Pamantayan  

sa Pagkatuto Batay 
sa Kurikulum  

ng K to 12 

Pamamaraan Integrasyon sa 
Pagpapahalaga

Pagtataya

Aralin 1 
Manalig Ka, 
Mayroong Diyos

•	 Naiisa-isa	ang	
mga	paraan	upang	
mapalalim	ang	
espiritwalidad		
o	ang	relasyon	sa	
Diyos

•	 Nasusuri	ang	sarili	
kaugnay	sa	estado	
o	katayuan	ng	
ugnayan	niya	sa	
Diyos

•	 Nakabubuo	ng		
desisyon	sa	mga	
sitwasyon	na	
magtitiyak	sa		
mas	matibay	na	
ugnayan	sa	Diyos

•	 Bakit	mahalaga	
na	palalimin	
mo	ang	iyong	
espiritwalidad	at	
ugnayan	sa	iyong	
Lumikha?

•	 Paano	mo		
pauunlarin	
ang	iyong	
espiritwalidad	at	
pakikipag-ugnayan	
sa	iyong	Lumikha?

•	 Napahahalagahan	
ang	lahat	ng	mga	
likha—may	buhay	
at	mga	materyal	na	
bagay.

•	 Sarili	at	kapuwa-
tao

 a.	 pag-iwas	sa	
pagkakaroon	ng	
sakit

 b.	 paggalang	sa	
kapuwa-tao

•	 Paglinang	ng	
talasalitaan

•	 Pagtatalakayan
•	 Pangkatang	gawain
•	 Pagsulat	ng	
panalangin

•	 Pagpapahalaga	sa	
espiritwalidad

•	 Pagmamahal	sa	
Diyos

•	 Paggawa	ng	
kabutihan	sa	
kapuwa

•	 Pagkakaroon	
ng	malalim	na	
pananampalataya	
sa	Diyos

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto

Aralin 2
Huwag Mong 
Kalimutan, Mahal 
Ka ng Diyos

•	 Naiuugnay	na	ang	
pagmamahal	at	
paggawa	ng	kabu-
tihan	sa	kapuwa	at	
sa	lahat	ng	likha	ng	
Diyos	ay	mga	para-
an	ng	pagpapakita	
ng	pagmamahal	sa	
Diyos

•	 Bakit	sinasabing	
ang	paggawa	
ng	kabutihan	sa	
kapuwa	ay	isang	
mainam	na	paraan	
ng	pagpapakita	ng	
pagmamahal	sa	
Diyos?

•	 Napahahalagahan	
ang	lahat	ng	mga	
likha—may	buhay	
at	mga	materyal	na	
bagay.

 1.	 Sarili	at	
kapuwa-tao

 – pag-iwas	sa	
pagkakaroon	
ng	sakit

 – paggalang	sa	
kapuwa-tao

•	 You’ve	Got	Mail
•	 Ticket	Pass	
•	 Paglinang	ng	
talasalitaan

•	 Pagtatalakayan
•	 Paggawa		
ng	Pie	Chart	

•	 Pagkakaroon	ng	
pagmamahal	sa	
Diyos		

•	 Paggawa	ng	
kabutihan	at	
pagsasakripisyo	
para	sa	kapuwa

•	 Pagpapahalaga	sa	
lahat	ng	nilikha	

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto



xx

 

Bilang at Pamagat 
ng Aralin

Mga Layunin  
ng Aralin

Mahahalagang 
Tanong

Mga Pamantayan  
sa Pagkatuto Batay 

sa Kurikulum  
ng K to 12 

Pamamaraan Integrasyon sa 
Pagpapahalaga

Pagtataya

•	 Nakapagbibigay	ng	
sariling	paraan	ng	
paggawa	ng	kabu-
tihan	sa	kapuwa	
mula	sa	iba’t	ibang	
sitwasyon	upang	
maipakita	ang	pag-
mamahal	sa	Diyos

•	 Ano-ano	ang	
paraan	upang	
maipakita	ang	
pagmamahal	sa	
Diyos?

	 2.	 Hayop	–	pag-
kalinga	sa	
mga	ligaw	at	
nanganganib	na	
mga	hayop	

 3.	 Halaman	– pa-
ngangalaga	sa	
mga	halaman	
gaya	ng:

 a.	 pag-aayos	ng	
mga	nabuwal	
na	halaman

 b.	 paglalagay	
ng	mga	lupa	
sa	paso

 c.	pagbubung-
kal	ng	tanim	
na	mga	
halaman	sa	
paligid

 4.	 Mga	materyal	
na	kagamitan	
– panganga-
laga	sa	mga	
materyal	na	
kagamitang	
likas	o	gawa	ng	
tao

•	 Paggawa	ng	
tugmaang	pahayag

•	 Paggawa	ng	
karikatura		

•	 Pagiging	mabuting	
katiwala	sa	
pamamagitan	
ng	pag-iingat	
at	masinop	sa	
paggamit	ng	mga	
likha	ng	Diyos			
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Bilang at Pamagat 
ng Aralin

Mga Layunin  
ng Aralin

Mahahalagang 
Tanong

Mga Pamantayan  
sa Pagkatuto Batay 

sa Kurikulum  
ng K to 12 

Pamamaraan Integrasyon sa 
Pagpapahalaga

Pagtataya

Aralin 3
Tungo sa 
Magandang Bukas!

•	 Naipaliliwanag	
ang	kahalagahan	
ng	pagkakaroon	ng	
pag-asa	sa	gitna	ng	
pagsubok	at	mahi-
hirap	na	sitwasyon

•	 Nasusuri	ang	sari-
ling	katatagan	sa	
pagkapit	sa	pag-asa	
sa	gitna	ng	mga	
pagsubok	gamit	
ang	sitwasyon	sa	
mga	pagsasanay	na	
inihanda.

•	 Dapat	ba	tayong	
magpasalamat	sa	
Diyos	dahil	hindi	
Niya	hinahayaan	
na	mawala	ang	
pag-asa	sa	gitna	
ng	mga	pagsubok	
at	mahihirap	na	
sitwasyon?	Bakit?

•	 Bakit	mahalaga	na	
mapanatili	natin	
ang	pagkakaroon	
ng	pag-asa	sa	
gitna	ng	pagsubok	
at	mahihirap	na	
sitwasyon?

•	 	Napahahalagahan	
ang	lahat	ng	mga	
likha—may	buhay	
at	mga	materyal	na	
bagay.

	 –	 Sarili	at	
kapuwa-tao

	 a.		pag-iwas	sa	
pagkakaroon	
ng	sakit

	 b.		paggalang	
sa	kapuwa-
tao	

•	 Pagtatalakayan
•	 Dyad	
•	 Paglinang	ng	
talasalitaan

•	 Differentiated	
Activities

•	 Paggawa	ng	
akrostik

•	 Pangkatang	gawain
•	 Pagsulat	ng	
malayang	tula

•	 Pagkakaroon	ng	
pag-asa

•	 Pagiging	positibo
•	 Pagkakaroon	ng	
lakas	ng	loob

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto

Aralin 4
TutulongAko  
sa Abot ng Aking 
Makakaya

•	 Naipaliliwanag	na	
ang	pagkakawang-
gawa	ay	panana-
gutan	natin	sa	ating	
kapuwa	bilang	tao	
at	sa	Diyos

•	 Nakapagsasabi	
ng	sariling	paraan	
upang	maging	
mapagkawanggawa		

•	 Bakit	ipinagpapa-
lagay	na	ang	pag-
kakawanggawa	ay	
pananagutan	natin	
sa	ating	kapuwa	at	
sa	Diyos?

•	 Bakit	kailangan	
na	isabuhay	mo	
ang	pagkakawang-
gawa?

•	 Napahahalagahan	
ang	lahat	ng	mga	
likha—	may	buhay	
at	mga	materyal	na	
bagay.

 1.	 Sarili	at	
kapuwa-tao

 – pag-iwas	sa	
pagkakaroon	
ng	sakit

 –	 paggalang	sa	
kapuwa-tao

•	 Paggawa	ng	
Shoutouts

•	 Paglinang	ng	
talasalitaan

•	 Pagtatalakayan
•	 Paggawa	ng	
graphic	organizer

•	 Round	Table
•	 Paggawa	ng	
picture	collage

•	 Pangkatang	gawain

•	 Pagmamalasakit	sa	
kapuwa

•	 Pagiging	mabuti	sa	
kapuwa

•	 Pagtulong	sa	
kapuwa

•	 Pagsasakripisyo	
para	sa	kapakanan	
ng	iba	at	ng	
nakararami

•	 Pasalita	at	pasulat	
na	mga	gawaing	
pampagkatuto

•	 Pagsagot	sa	mga	
pagsasanay

•	 Paggawa	ng	
proyekto

 



xxii Bilang at Pamagat 
ng Aralin

Mga Layunin  
ng Aralin

Mahahalagang 
Tanong

Mga Pamantayan  
sa Pagkatuto Batay 

sa Kurikulum  
ng K to 12 

Pamamaraan Integrasyon sa 
Pagpapahalaga

Pagtataya

•	 Nakagagawa	ng	
desisyon	mula	sa	
inihandang	mga	
sitwasyon	na	nag-
papakita	ng	pagpa-
pahalaga	sa	pagka-
kawanggawa

 2.	 Hayop	– pag-
kalinga	sa	
mga	ligaw	at	
nanganganib	na	
mga	hayop	

 3.	 Halaman	–		
pangangalaga	
sa	mga	halaman	
gaya	ng:

 a.	 pag-aayos	ng	
nabuwal	na	
mga	halaman

 b.	 paglalagay	
ng	mga	lupa	
sa	paso 

	 c.	 pagbubung-
kal	ng	tanim	
na	mga	
halaman	sa	
paligid

	 4.		 Mga	
materyal	na	
kagamitan

	 –	 panganga-
laga	sa	mga	
materyal	na	
kagamitang	
likas	o	gawa	
ng	tao
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Bilang at Pamagat 
ng Aralin

Mga Layunin  
ng Aralin

Mahahalagang 
Tanong

Mga Pamantayan  
sa Pagkatuto Batay 

sa Kurikulum  
ng K to 12 

Pamamaraan Integrasyon sa 
Pagpapahalaga

Pagtataya

•	 Napahahalagahan	
ang	lahat	ng	mga	
likha—may	buhay	
at	mga	materyal	na	
bagay.

		 –		 Sarili	at	
kapuwa-tao

		 a.			 pag-iwas		
sa	pagkaka-
roon	ng	sakit

		 b.		paggalang	
sa	kapuwa-
tao




