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Yunit 1 Batang Maayos sa Sarili at sa Kapaligiran

• Nakikilala ang mga bagay na kailangan 
sa paglilinis ng katawan

• Nasasabi at nagagawa ang tamang 
paraan ng paglilinis ng katawan

• Nakapagbibigay ng mga halimbawang 
paraan upang mapanatiling malinis at 
malusog ang katawan

• Natututo na gawing pang-araw-araw na 
gawain ang paglilinis ng sarili 

• Natutukoy ang tamang mga pagkain 
upang mapanatiling malusog  ang sarili

Ako ay Laging Malinis 
at Malusog 2–8

• Nakikila ang mga gamit at tamang 
lalagyan ng mga ito

• Nakapagbibigay ng mga paraan kung 
paano pangangalagaan ang mga bagay 
sa paligid 

• Nauunawaan ang kahalagahan ng 
pagiging maayos sa sarili at sa gamit

• Nagagawang bahagi ng pang-araw-araw 
na gawain ang paglilinis, pagliligpit, at 
pag-aayos ng mga bagay

Ako ay Nag-aayos 
ng Aking mga Gamit 9–15

• Nasasabi ang mga paraan ng 
pangangalaga sa kapaligiran

• Nauunawaan ang kahulugan ng mga 
salitang waste segregation at recycling

• Naiisa-isa ang masasamang epekto o 
resulta ng hindi pangangalaga sa ating 
kapaligiran

• Napakikita ang mga paraan na maaaring 
gawin ng isang bata upang makatulong 
sa pangangalaga ng kapaligiran sa araw-
araw

Ako ay Tumutulong  
sa Paglilinis ng Kapaligiran 16–22
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Yunit 2  Batang Masunurin

• Nakapagbibigay ng mga paraan kung 
paano maipakikita ang pagiging 
masunurin

• Nasasabi ang tamang pagtugon sa 
tuwing natatawag ang pangalan

• Naipakikita ang positibong pagtugon sa 
tuwing nauutusan ng mga magulang o 
ng mga nakatatanda

• Nakabibigkas ng tula nang may 
damdamin

• Naipakikita ang pagiging masunurin sa 
mga magulang at sa mga nakatatanda sa 
lahat ng pagkakataon 

Ako ay Masunuring Anak 24–29

• Nakikilala ang mga kasama sa paaralan
• Nasasabi ang mga tungkulin ng bawat 

kasama sa paaralan
• Nakapagbibigay ng mga paraan kung 

paano maipakikita ang pagsunod sa mga 
kasama sa paaralan

• Nagagawa sa araw-araw ang mga 
paraan ng pagpapakita ng paggalang at 
pagsunod sa mga kasama sa paaralan

Ako ay Masunuring  
Mag-aaral 30–36

• Nakikilala ang mga babala at karatula 
na karaniwang nakikita sa paligid

• Nasasabi at nauunawaan ang kahulugan 
ng bawat nakikitang karatula

• Nasusunod nang maayos ang nakasaad 
sa mga babala at paalala

• Nakatutulong sa pagpapalaganap ng 
pagsunod sa mga babala at karatula

Ako ay Sumusunod sa mga 
Babala at Paalala 37-44

Yunit 3  Mabuting Kaibigan

• Nasasabi ang mga katangian ng isang 
mabuting kaibigan

• Naipakikita ang pagiging masayahing 
bata sa lahat ng pagkakataon

• Nakabibigkas ng tula nang may 
damdamin

Ako ay Masayahin 46–50
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• Nakapagbibigay ng mga katangian ng 
isang batang mahinahon

• Nakapagbibigay ng mga pangyayari 
na kailangang ipamalas ang pagiging 
mahinahon

• Natutukoy ang kahalagahan ng pagiging 
mahinahon sa lahat ng pagkakataon

Ako ay Mahinahon 51–58

• Natutukoy ang mga katangian ng isang 
mabuting kalaro

• Naipakikita ang pagiging mabuting 
kaibigan sa mga kamag-aaral at kalaro

• Nagkakaroon ng mas magandang 
pananaw sa pagtanggap sa kapuwa kahit 
na may pagkakaiba-iba sa lahi, pisikal 
na kaanyuhan, kakayahan, o estado sa 
buhay

Ako ay Mabuting Kalaro 59–66

Yunit 4 Batang Magalang

• Natutukoy ang iba’t ibang uri ng 
kasuotan

• Nakikilala ang tamang kasuotan para sa 
iba’t ibang okasyon, lugar, at panahon

• Naiisa-isa ang mga tamang pagkilos sa 
iba’t ibang pagkakataon

• Nauunawaan ang kahalagahan ng 
tamang pananamit at pagkilos sa araw-
araw

• Naipakikita ang tamang pag-uugali, 
pagkilos, at pananamit sa araw–araw

Ako ay Maayos 
Manamit at Kumilos 68–75

• Nakikilala at nasasabi ang magagalang 
na pananalita

• Nasasambit ang tamang magalang na 
salita na angkop para sa iba’t ibang 
pagkakataon at sitwasyon

• Naipamamalas ang paggamit ng 
magagalang na pananalita sa loob at 
labas ng paaralan

Ako ay Magalang  
sa Pananalita 76–80
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• Natutukoy ang tamang paraan ng 
paghingi ng pahintulot sa lahat ng 
pagkakataon 

• Nauunawaan ang kahalagahan ng 
paghingi ng pahintulot bago gumawa ng 
isang bagay

• Naipakikita ang paghingi ng pahintulot 
bilang bahagi ng pang-araw-araw na 
gawain

Ako ay Humihingi  
ng Pahintulot sa Lahat  

ng Pagkakataon
81–88

Yunit 5 Responsableng Bata

• Nababasa at nakakanta ang awit tungkol 
sa aralin

• Natutukoy ang tamang pananaw sa 
paggawa ng mga tungkulin

• Naipakikita ang magandang disposisyon 
habang ginagawa ang mga pang-araw-
araw na tungkulin

Ako ay Masayang 
Gumagawa ng Aking  

mga Tungkulin
90-94

• Nakababasa ng tula nang may 
damdamin

• Natutukoy ang mga responsabilidad ng 
isang mag-aaral

• Natutukoy ang mga tamang pag-uugali 
sa pag-aaral

• Naisasagawa ang mga gawain ng isang 
responsableng mag-aaral

Ako ay Nag-aaral  
Nang Mabuti 95-99

• Nakababasa ng tula nang may 
damdamin

• Naiisa-isa ang mga paraan kung paano 
maipakikita ang pagpapahalaga sa mga 
gamit sa paligid at sa mga  personal na 
gamit 

• Natutukoy ang kahalagahan ng 
pagpapahalaga sa mga gamit sa paligid 

• Naipakikita ang pangangalaga sa mga 
gamit sa paligid sa araw-araw

Ako ay Nagpapakita  
ng Pagpapahalaga  
sa Aking Paligid

100-104
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Yunit 6  Batang Tapat

• Nababasa at nakakanta ang awit tungkol 
sa pagiging matapat

• Natutukoy ang kahalagahan ng 
pagsasabi ng katotohanan sa lahat ng 
pagkakataon

• Nasasabi ang mga pagkakataon kung 
kailan dapat ipinamamalas ang pagiging 
matapat at pagsasabi ng katotohanan

• Naipakikita ang pagiging matapat sa 
pang-araw-araw na gawain at nagsasabi 
lagi ng katotohanan

Ako ay Nagsasabi  
ng Katotohanan 106–111

• Natutukoy ang mga pagkakataon na 
kailangang maipamalas ang pagiging 
matapat 

• Nasasabi ang mga paraan kung paano 
maipakikita ang pagiging tapat 

• Naipakikita ang pagiging tapat sa mga 
tao sa paaralan sa lahat ng pagkakataon

Ako ay Tapat 112–118

• Nababasa at nauunawaan ang kuwento 
tungkol sa aralin

• Nasasabi ang epekto ng pandaraya sa 
kapuwa

• Naipamamalas ang katapatan sa lahat ng 
pagkakataon

Ako ay Hindi Mandaraya 119–124

Yunit 7 Batang Mapagmahal

• Natutukoy ang mga paraan upang 
maipakita ang pagiging mapagmahal  
sa pamilya

• Naipahahayag ang pagmamahal sa    
mga kasapi ng pamilya 

• Naipakikita sa kilos kilos ang 
pagmamahal sa pamilya sa araw-araw 
na gawain

Mahal Ko  
Ang Aking Pamilya 126–130
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• Natutukoy ang mga paraan upang 
maipakita ang pagmamahal sa mga tao 
sa paaralan

• Naipakikita sa salita at sa gawa ang 
pagmamahal sa mga tao sa paaralan

• Nakagagawa ng mga simpleng bagay na 
nagpapakita ng pagmamahal sa mga tao 
sa paaralan 

Mahal Ko ang mga Tao  
sa Aking Paaralan 131–135

• Natutukoy ang mga paraan upang 
maipakita ang pagiging mapagmahal sa 
kapuwa

• Naipakikita sa salita at sa gawa ang 
pagmamahal sa kapuwa

• Naipakikita ang pagmamahal sa kapuwa 
sa pang-araw-araw na mga gawain

Mahal Ko ang Aking 
Kapuwa 136–140

Yunit 8 Batang Matapang

• Natutukoy ang mga paraan upang 
maipakita ang pagiging malakas ang 
loob

• Naiisa-isa ang mga paraan ng pagiging 
matapang sa tahanan, sa paaralan, at sa 
komunidad

• Naipakikita ang pagkakaroon ng 
lakas ng loob at tapang  sa tahanan, sa 
paaralan, at sa komunidad

Malakas ang Aking Loob 142–148

• Natutukoy ang kahalagahan ng pag-
amin at pagtanggap ng kamalian sa 
tahanan

• Nasasabi ang epekto ng 
pagpapakumbaba sa pag-amin ng 
kamaliang nagawa sa tahanan

• Natututong maging palaging 
mapagpakumbaba at marunong 
tumanggap ng mga kamalian sa tahanan

• Nabibigkas ang tula tungkol sa pag-
amin sa nagawang kamalian

Inaamin Ko ang Aking 
mga Kamalian 149–155
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• Natutukoy ang mga pagkakataon 
kung kailan kailangang magpakita ng 
pagpapakumbaba sa kapuwa

• Naipakikita ang mga paraan kung paano 
magpakumbaba

• Natututong maging palaging 
mapagpakumbaba at tumanggap ng mga 
kamalian sa paaralan

• Naaawit ang orihinal na kantang 
tungkol sa pagpapakumbaba

Ako ay Mapagpakumbaba 156–162

Yunit 9 Batang Matiyaga at Mapagpasensiya

• Natutukoy ang mga paraan kung 
paano maipakikita ang pagiging 
mapagpasensiya sa bahay, sa paaralan, 
at sa komunidad

• Nasasabi ang iba’t ibang pagkakataon 
kung saan mahalagang maipakita ang 
pagiging mapagpasensiya

• Naipakikita ang pagiging 
mapagpasensiya sa paggawa ng mga 
gawain 

Ako ay Mapagpasensiya 164–172

• Natutukoy ang mga pagkakataon na 
kailangang maipakita ang pagiging 
matiyaga Naiisa-isa ang mga paraan 
kung paano maipakikita ang pagiging 
matiyaga

• Nauunawaan ang mensahe ng mga 
kuwento at video tungkol sa pagiging 
matiyaga

• Naipamamalas ang pagiging matiyaga 
sa paggawa ng mga  pang-araw-araw na 
gawain

Ako ay Matiyaga 173–178
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Yunit 10 Batang Makabayan

• Nakikilala ang pambansang watawat ng 
Pilipinas

• Nasasabi ang mga bahagi at kulay ng 
watawat ng Pilipinas

• Naiisa-isa ang mga paraan kung paano 
maipakikita ang paggalang sa ating 
watawat

• Nakikilala at naaawit nang maayos ang 
“Lupang Hinirang”

• Naipamamalas ang paggalang sa 
watawat ng Pilipinas araw-araw

Iginagalang Ko ang 
Watawat at Pambansang 

Awit ng Pilipinas
180–185

• Natutukoy ang mga paraan kung paano 
maipagmamalaki ang sariling lahi

• Naiisa-isa ang mga dahilan kung bakit 
dapat ipagmalaki ang sariling lahi

• Naipakikitang ipinagmamalaki ang 
pagiging Pilipino

• Naipakikita ang pagpapahalaga 
sa sariling bansa at naipahahayag 
nang may pagmamalaki ng pagiging 
mamamayan ng bansang Pilipinas

Ipinagmamalaki Kong Ako 
ay Isang Pilipino 186–190

• Natutukoy ang mga bagay sa sadyang 
gawa sa Pilipinas

• Naiisa-isa ang mga hayop, tanawin, 
pagkain, at iba pang yaman ng Pilipinas

• Naipagmamalaki ang mga produkto ng 
bansang Pilipinas

• Naipakikita ang pagtangkilik sa mga 
produktong gawa sa Pilipinas

• Naipagmamalaki ang pagiging Pilipino

Ipinagmamalaki  
Ko ang Aking Bansa 191–197


