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GABAY SA PAGPAPAKATAO 2

Lawak at Pagkakasunod-sunod ng mga Aralin

Yunit I
Ako AY BAtA – MAsAYAng kAsApI ng pAMIlYA

Aralin kasanayan pagpapahalaga Dulog/Estratehiya kaugnay na kaisipan

Aralin 1

Ako At Ang Aking 
MgA LAruAn

Nasusuri ang sariling gusto 
at interes 

•	 Pagkilala sa sariling gusto 
at interes

•	 Pag-aaral ng larawan
•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagpapasya
•	 Pagbubuo ng kaisipan

Filipino – pagsulat

Aralin 2

tAyo nAng 
MAgkwentuhAn! 

Naisasagawa ang mga 
kilos at gawain na 
nagpapasaya sa tahanan 
tulad ng pagkukwento ng 
masasayang sitwasyon o 
pangyayari sa araw-araw

•	 Pagsasama-sama ng 
pamilya 

•	 Paggamit ng diyalogo, 
kwento

•	 Pagsusuri
•	 Pagbubuo ng kaisipan

Filipino
– pagsulat ng kwento

Aralin 3

Ang tAguMpAy  
ni rosA

Nasusuri ang sariling 
kakayahan at kahinaan

•	 Pagsisikap na malagpasan 
ang kahinaan sa 
asignatura

•	 Paggamit ng kwento, tula 
at mga larawan

•	 Pagsusuri
•	 Pagbubuo ng kaisipan at 

parirala

Sining
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Aralin kasanayan pagpapahalaga Dulog/Estratehiya kaugnay na kaisipan

Aralin 4

 Ang BAtAng  
MAy k!

Nasusuri ang sariling 
kakayahan

•	 Pagkilala at paggalang 
sa mga batang may 
kapansanan

•	 Pagkukwento
•	 Pagsusuri
•	 Pagdedesisyon
•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagguhit

Araling Panlipunan 

Aralin 5

si DAnieL!

Naipadarama ang 
pagtanggap ng sariling 
kahinaan sa pamamagitan 
ng pagkakaroon ng tiwala 
sa sarili

•	 Pagsasanay upang 
maging kalakasan ang 
kahinaan

•	 Pagkukwento
•	 Pagsagot sa mga tanong 

at sitwasyon
•	 Pagsusuri
•	 Paggamit ng dyad
•	 Pagbibigay ng desisyon
•	 Paggawa ng sulat

Edukasyon sa Pagpapalakas 
ng Katawan

Aralin 6

MgA tuntunin, 
susunDin ko

Nakasusunod sa mga 
tuntunin at pamantayan na 
itinakda ng mag-anak

•	 Pagpapahalaga sa mga 
tuntunin sa bahay, 
paaralan at pampublikong 
lugar

•	 Paggamit ng tsart ng mga 
tuntunin

•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagsusuri
•	 Pagpili ng desisyon
•	 Pagbubuo ng pangako

Araling Panlipunan

Aralin 7

Ang LihAM  
ng ninAng ko

Nakasusunod sa mga 
tuntunin at pamantayan na 
itinakda ng mag-anak tulad 
ng palagiang pagtulong sa 
pagpapanatili ng kalinisan 
at kaayusan ng tahanan

•	 Tamang pagtanggap sa 
panauhin

•	 Pagbasa ng liham,  
larawan

•	 Pagkukwento
•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagsusuri sa mga 

damdamin
•	 Paggawa ng poster

Sining
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Aralin kasanayan pagpapahalaga Dulog/Estratehiya kaugnay na kaisipan

Aralin 8

tAyo nAng 
kuMAin

Naisasagawa ang mga kilos 
at gawain na nagpapasaya 
sa tahanan tulad ng sabay-
sabay na pagkain 

•	 Pagsasama-sama ng 
pamilya sa oras ng 
pagkain

•	 Pagkukwento
•	 Paggamit ng mga larawan
•	 Pagpapasya
•	 Pagbubuo ng kaisipan
•	 Pagsusuri
•	 Paggawa ng poster

Sining 

Yunit II
Ako At Ang kApwA ko – MAAYos Ang sAMAhAn

Aralin kasanayan pagpapahalaga Dulog/Estratehiya kaugnay na kaisipan

Aralin 1

Ang 
MAgkApitBAhAy

Naipakikita ang pagiging 
magiliw at ang pagtitiwala 
sa kapitbahay

•	 Pagiging magiliw sa 
pakikitungo sa mga  
kapitbahay

•	 Pagiging maingat sa 
pagpapatuloy sa hindi 
kilalang tao

•	 Paggamit ng diyalogo at 
mga larawan

•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagsusuri
•	 Pagpapasya
•	 Paggawa ng tula

Filipino – pagsulat
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Aralin kasanayan pagpapahalaga Dulog/Estratehiya kaugnay na kaisipan

Aralin 2

Ang MAgiLiw

Naipakikita ang pagiging 
magiliw at pagkakaroon ng 
pagtitiwala sa mag-anak

•	 Pagiging magiliw at 
palakaibigan

•	 Paggamit ng  tula, mga 
larawan

•	 Pagkukulay
•	 Pagsusuri
•	 Pagpapasya
•	 Pagbubuo ng kaisipan

Filipino – pagsulat ng tula

Aralin 3

kAMi sA pAArALAn

•	 Naipakikita ang pagiging 
magiliw at palakaibigan

•	 Naipakikita ang 
pagtitiwala sa mga 
kamag-aral

•	 Pagiging  magiliw sa mga                                          
kamag-aral

•	 Paggamit ng  mga 
larawan

•	 Pagsusuri
•	 Pagkukulay
•	 Pagbubuo ng kaisipan

Filipino – pagsulat ng tula
Sining

Aralin 4

Ang pAnAuhin 
ninA ZAirA

•	 Naipakikita ang pagiging 
magiliw at palakaibigan 

•	 Naipakikita ang 
pagtitiwala sa panauhin

•	 Pagiging magiliw sa 
pakikitungo sa mga 
panauhin

•	 Pag-iingat kung hindi 
lubos na kilala ang 
nagpapakilalang panauhin

•	 Paggamit ng kwento at 
mga larawan

•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagsusuri
•	 Pagpapasya
•	 Pagkukwento ng 

karanasan
•	 Pagbubuo ng pangako

Filipino – pagsulat



x

Aralin kasanayan pagpapahalaga Dulog/Estratehiya kaugnay na kaisipan

Aralin 5

Ang Aking 
kALAro

•	 Naipakikita ang pagiging 
magiliw at palakaibigan

•	 Naipakikita ang 
pagtitiwala sa bagong 
kakilala

•	 Pagiging  magiliw at 
palakaibigan sa bagong  
kakilala

•	 Pagkukwento
•	 Paggamit ng larawan
•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagsusuri
•	 Pagguhit
•	 Pagpapasya
•	 Paggawa ng islogan

Sining

Aralin 6

MuchAs grAciAs!

•	 Naipakikita ang pagiging 
magiliw at palakaibigan

•	 Naipakikita ang 
pagtitiwala sa tagaibang 
lugar

•	 Pagiging magiliw sa 
tagaibang lugar

•	 Paggamit ng tape 
recorder, kwento, larawan

•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagsusuri
•	 Pagpapasya
•	 Paggawa ng poster
•	 Paggawa ng pangako

Araling Panlipunan

Aralin 7

Ang BAtAng 
MAgALAng

Naipakikita ang paggalang 
sa kapwa bata at sa 
pamunuan ng paaralan

•	 Pagiging  magiliw at 
magalang sa kapwa 
bata at sa pamunuan ng 
paaralan

•	 Paggamit ng tula at mga 
larawan

•	 Pagsagot sa mga tanong 
tungkol sa tula

•	 Pagsusuri
•	 Pagpapasya kung ano 

ang gagawin sa isang 
sitwasyon

Filipino – pagsulat ng tula
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Aralin kasanayan pagpapahalaga Dulog/Estratehiya kaugnay na kaisipan

Aralin 8

sino Ako?

Nailalagay ang sarili sa 
kalagayan ng kapwa tulad 
ng antas ng pamumuhay at 
pinagmulan

•	 Pagpapahalaga sa 
pinagmulan 

•	 Paggamit ng pahulaan at 
larawan

•	 Pagsusuri sa mga 
sitwasyon

•	 Pagpapasya ng saloobin
•	 Pagguhit

Araling Panlipunan
Sining 

Aralin 9

unAhAn  
sA pAgtAkBo

Nailalagay ang sarili 
sa kalagayan ng kapwa 
tulad ng pagkakaroon ng 
kapansanan

•	 Pagiging maunawain sa 
kalagayan ng mga may 
kapansanan

•	 Paggamit ng kwento, mga 
larawan

•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagsusuri sa mga 

damdamin
•	 Pagpapasya kung ano 

ang gagawin sa mga 
sitwasyon

•	 Pagguhit

Sining
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Yunit III
MgA BAtA – kABAhAgI ng MgA BAnsAng nAgkAkAIsA

Aralin kasanayan pagpapahalaga Dulog/Estratehiya kaugnay na kaisipan

Aralin 1

Ang Aking  
MgA kArApAtAn

Natutukoy ang mga 
karapatang maaaring ibigay 
ng mag-anak

•	 Pagpapahalaga sa mga 
karapatang tinatamasa 

•	 Pagbasa ng tsart ng mga 
karapatan at tungkulin

•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagsusuri sa mga larawan
•	 Pagpapasya

Araling Panlipunan

Aralin 2

MAsAyA  
Ang MAging BAtA

Naipahahayag ang 
kasiyahan sa mga 
karapatang tinatamasa

•	 Pagiging  masaya sa mga 
karapatang tinatamasa

•	 Pagsusuri sa mga larawan
•	 Pagpapasya kung aling 

gawain ang nagpapasaya
•	 Paggawa ng tula

Filipino – pagsulat ng tula

Aralin 3

sALAMAt, nAnAy – 
sALAMAt, tAtAy

Naibabahagi sa 
pamamagitan ng kwento 
ang pasasalamat sa mga 
tinatamasang karapatan

•	 Pagpapasalamat sa mga 
magulang

•	 Pagmamalaki sa mga 
karapatang tinatamasa  

•	 Paggamit ng diyalogo
•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagsusuri
•	 Pagbubuo ng 

pangungusap
•	 Pagsulat ng maikling 

kwento
•	 Paggawa ng card ng 

pasasalamat 

Filipino – pagsulat ng 
kwento
Sining 
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Aralin kasanayan pagpapahalaga Dulog/Estratehiya kaugnay na kaisipan

Aralin 4

ArAw  
ng MgA 

MAguLAng

Naibabahagi sa 
pamamagitan ng kwento 
ang pasasalamat sa mga 
magulang para sa mga  
tinatamasang karapatan

•	 Pagpapahalaga sa mga 
bagay na kaloob ng  mga  
magulang

•	 Pagkukwento
•	 Paggamit ng tula
•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagsusuri sa mga bagay 

na tinatamasa
•	 Pagsulat ng talata
•	 Pagbibigay ng reaksyon

Filipino – pagsulat ng 
kwento
Sining 

Aralin 5

MgA kArApAtAng 
pAntAo – iyong 

ALAMin

Naipamamalas ang 
pagkakaroon ng kamalayan 
sa paggalang sa mga 
karapatang pantao ng mga 
bata

•	 Alamin ang iyong mga 
karapatang pantao bilang 
bata

•	 Pagbasa ng impormasyon 
at kwento

•	 Pagsusuri sa mga 
larawang nagpapakita ng 
mga karapatang pantao

•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagpapasya
•	 Pagbubuo ng tula

Filipino – pagsulat ng tula
Araling Panlipunan 

Aralin 6

guMising nA  
At MAtuto

Naisasagawa ang wastong 
paraan ng pagtatapon ng 
basura

•	 Pagtatapon ng basura sa 
takdang lalagyan at lugar

•	 Paggamit ng tula at mga 
larawan

•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagsusuri sa mga 

pangyayari sa ibang bansa
•	 Pagpapasya sa mga dapat 

gawin sa mga pangyayari

Araling Panlipunan
Filipino – pagsulat ng tula
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Aralin kasanayan pagpapahalaga Dulog/Estratehiya kaugnay na kaisipan

Aralin 7

BAsurA ko, 
AAyusin ko!

Naisasagawa ang wastong 
paraan ng pagtatapon ng 
mga basura at iba pa

•	 Pagsasagawa sa tuwina 
ng tamang paraan ng 
pagtatapon ng basura

•	 Pagkukwento
•	 Pagsusuri sa mga larawan
•	 Paglutas ng suliranin
•	 Pagbubuo ng kaisipan
•	 Paglutas ng suliranin
•	 Pagbubuo ng mga 

pangako

Araling Panlipunan
Filipino – pagsulat ng 
kwento

Aralin 8

kApAg wALAng 
pAsok

Naisasagawa ang mga 
pangangalaga sa kapaligiran 
tulad ng paglilinis

•	 Pagpapahalaga sa 
maganda at maayos na 
kapaligiran

•	 Paggamit ng kwento
•	 Pagsusuri sa mga larawan
•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagsusuri at pagpapasya
•	 Pagbubuo ng kaisipan
•	 Pagkukulay
•	 Pagmamarka

Sining
Filipino – pagkukwento
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Yunit IV
BAtAng MAkADIYos, MAkABAnsA At MAkAkAlIkAsAn

Aralin kasanayan pagpapahalaga Dulog/Estratehiya kaugnay na kaisipan

Aralin 1

ArAw  
ng pAgsAMBA, 
gAwin nAtin

Naisasagawa ang mga kilos 
at gawain na nagpapaligaya 
sa tahanan tulad ng 
pagdarasal o pagsamba

•	 Pagpapahalaga sa 
obligasyon sa pagsamba 

•	 Paggamit ng kwento at 
diyalogo

•	 Pagsusuri sa mga larawan
•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagpapasya
•	 Pagpapangkatan
•	 Pagguhit

Araling Panlipunan – 
pagkilala sa ibang relihiyon 
Sining

Aralin 2

Ang BAtAng BiBo

Naipakikita ang pasasalamat 
sa mga kakayahan/talinong 
ibinigay ng Diyos sa 
pamamagitan ng paggamit 
ng taglay na talino at 
kakayahan

•	 Pagbabahagi ng talino at 
kakayahan

•	 Paggamit nang tama ng  
talinong ipinagkaloob ng 
Diyos

•	 Pagkukwento
•	 Pagsusuri sa mga larawan
•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Paggamit ng tseklis
•	 Paggawa ng iskedyul ng 

gawain

Sining
Edukasyon sa Pagpapalakas 
ng Katawan

Aralin 3

sA pArke

Naipakikita ang 
pasasalamat sa mga 
kakayahan/talinong ibinigay 
ng Diyos sa pamamagitan 
ng pakikilahok sa mga 
gawaing magagamit ang 
talino at kakayahan

•	  Pagpapasalamat sa talino 
at  kakayahang ibinigay 
ng Diyos

•	 Paggamit sa mga 
kakayahan at talino bilang 
pasasalamat

•	 Paggamit ng kwento
•	 Pag-aaral sa mga larawan
•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagtatala
•	 Pagpapasya
•	 Pagbubuo ng kaisipan

Sining
Edukasyon sa Pagpapalakas 
ng Katawan
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Unit/Aralin kasanayan pagpapahalaga Dulog/Estratehiya kaugnay na kaisipan

Aralin 4

Ano Ang gAgAwin 
Mo?

Naipakikita ang pasasalamat 
sa mga kakayahan/talinong 
ibinigay ng Diyos sa 
pamamagitan ng pagtulong 
sa kapwa

•	 Pagpapakita ng 
pasasalamat para sa 
mga kakayahan/talino 
sa pamamagitan ng 
pagtulong sa kapwa

•	 Pag-aaral sa mga larawan 
ng iba’t ibang sitwasyon

•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Paggamit ng talahanayan
•	 Paggamit ng balangkas

Araling Panlipunan
Filipino – pagsulat ng 
kwento

Aralin 5

guMAwA tAyo

Naipakikita ang 
pasasalamat sa mga 
kakayahan/talinong ibinigay 
ng Diyos sa pamamagitan 
ng pagpapaunlad ng mga ito

•	 Pagkilala sa talino at  
kakayahang ibinigay ng 
Diyos

•	 Pagpapaunlad sa mga ito 
sa iba’t  ibang paraan

•	 Pagbasa ng kwento
•	 Pagsusuri kung paano 

gumawa ng origami
•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Paggamit ng tseklis
•	 Paggawa ng balangkas
•	 Pangkatang-gawain

Sining 

Aralin 6

MgA niLikhA 
ng Diyos: 

pAhALAgAhAn

Naisasabuhay ang palagiang 
pagpapahalaga sa lahat ng 
nilikha ng Diyos

•	 Pagpapahalaga sa mga 
nilikha ng Diyos 

•	 Pag-aaral sa mga larawan 
tungkol sa mga nilikha ng 
Diyos

•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagsusuri sa mga 

kalagayan
•	 Pangkatang-gawain
•	 Pagdidikit ng mga larawan

Araling Panlipunan
Sining 
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Aralin kasanayan pagpapahalaga Dulog/Estratehiya kaugnay na kaisipan

Aralin 7

kiLos nA tAyo!

Naisasabuhay ang palagiang 
pagpapahalaga sa lahat ng 
nilikha ng Diyos

•	 Pagpapahalaga sa mga 
nilikha ng Diyos 

•	 Pag-aaral sa mga larawan 
tungkol sa iba pang mga 
nilikha ng Diyos para sa 
tao

•	 Paggamit ng dyad
•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pagsusuri sa mga 

kalagayan
•	 Pangkatang-gawain
•	 Pagbibigay ng mga 

reaksyon

Araling Panlipunan
Sining 

Aralin 8

Ang MAgkAiBigAn

Naisasabuhay ang palagiang 
pagpapahalaga sa lahat ng 
nilikha ng Diyos

•	 Pagpapahalaga sa 
kaibigan 

•	 Pagkukwento tungkol sa 
magkaibigan

•	 Pagbasa ng tula
•	 Pagsagot sa mga tanong
•	 Pangkatang-gawain
•	 Pagdidikit ng mga larawan
•	 Pagbubuo ng kaisipan

Araling Panlipunan
Sining 

* * *


