
Tsart ng Lawak at Saklaw

Mga Layunin Mga Nilalaman
Mga Pahina 
sa Batayang 

Aklat

Unang Markahan
Yunit 1 Ang 

Pamilyang 
Pilipino

•  Nakikilala ang mga kasapi ng pamilya
•  Naisusulat ang pangalan ng bawat 

kasapi ng pamilya
•  Natutukoy ang iba’t ibang magagalang 

na katawagan sa bawat kasapi ng 
pamilya

Mga Kasapi ng Pamilya 2–8

• Nasasabi ang tungkulin ng bawat 
kasapi ng pamilya

•  Nailalahad ang sariling tungkulin 
bilang isang kasapi ng pamilya

•  Natutukoy ang mga larawang 
nagpapakita ng tungkulin ng bawat 
kasapi ng pamilya

Mga Tungkulin ng 
Bawat Kasapi ng 
Pamilya

9–17

• Natutukoy ang mga karapatan ng bawat 
kasapi ng pamilya

•  Naipahahayag ang sariling damdamin 
tungkol sa mga karapatang naibibigay 
ng pamilya

•  Naisasaulo at nabibigkas nang wasto 
ang tulang “Karapatan ng mga Bata”

Mga Karapatan ng 
Bawat Kasapi ng 
Pamilya

18–25

• Natutukoy ang magagandang katangian 
ng isang pamilya

•  Nasasabi ang magagandang katangian 
ng sariling pamilya

Magagandang Katangian 
ng Pamilya

26–30

•  Natutukoy ang masusustansiyang 
pagkain

•  Nasasabi ang kahalagahan ng pagkain 
sa mga tao

•  Napahahalagahan ang pagkain 
bilang isa sa mga pangunahing 
pangangailangan ng pamilya

•  Nauuri ang kasuotan ayon sa gamit
•  Natutukoy ang mga kasuotang pantag-

init, pantaglamig, pampasok,  
at pambahay

•  Napipili ang uri ng kasuotan ayon  
sa gamit

Mga Pangangailangan 
ng Pamilya

31–54
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Mga Layunin Mga Nilalaman
Mga Pahina 
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Aklat
• Nauuri ang tirahan ayon sa kayarian
•  Naiisa-isa ang mga silid na 

matatagpuan sa loob ng isang tirahan
•  Nakapagbibigay ng mga kagamitang 

matatagpuan sa bawat silid ng bahay
Ikalawang Markahan Yunit 2 Ang Paaralan
• Nakikilala ang mga kaibigan sa 

paaralan
•  Naibibigay ang pangalan ng bawat 

kaibigan sa paaralan
•  Nakapagsasabi ng iba’t ibang paraan 

upang maipakita ang pagpapahalaga  
sa mga kaibigan sa paaralan

Mga Kaibigan  
sa Paaralan

56–64

• Naiisa-isa ang iba’t ibang gamit  
sa paaralan

•  Nasasabi ang kahalagahan ng mga 
kagamitan sa paaralan sa pag-aaral  
ng mga bata

•  Naipakikita ang wastong paggamit  
ng iba’t ibang gamit sa paaralan  
sa pamamagitan ng pag-arte

Mga Gamit  
sa Paaralan

65–68

• Natutukoy ang iba’t ibang lugar  
sa paaralan

•  Nasasabi ang mga bagay na ginagawa 
sa iba’t ibang lugar sa paaralan

•  Nasasabi kung paano mapanganga- 
lagaan ang mga lugar sa paaralan

Mga Lugar sa Paaralan 69–76

• Naiisa-isa ang mga katangian ng isang 
mabuting mag-aaral

•  Nasasabi ang kahalagahan ng pagkaka-
roon ng magagandang katangian

•  Nakapagkukuwento ng sariling 
karanasan na nagpapakita ng 
magagandang katangian ng isang  
mag-aaral

Mga Katangian ng Isang 
Mabuting Mag-aaral

77–81

• Naiisa-isa ang mga tungkulin ng isang 
mag-aaral sa paaralan

•  Nasasabi ang kahalagahan ng pagtupad 
sa tungkulin

•  Natutukoy ang mga gawaing 
nagpapakita ng wastong pagtupad ng 
mga mag-aaral sa kanilang tungkulin

Mga Tungkulin ng Isang 
Mag-aaral

82–86
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Aklat

Ikatlong Markahan Yunit 3 Ang 
Pamayanan

• Natutukoy ang iba’t ibang lugar sa 
pamayanan

•  Nailalarawan ang mga lugar sa 
pamayanan

•  Naipaliliwanag kung bakit mahalaga 
ang bawat lugar sa pamayanan

•  Nakapagsasabi ng iba’t ibang paraan 
upang makatulong sa pagpapanatili ng 
kalinisan at kaayusan ng pamayanan

Mga Lugar  
sa Pamayanan

88–96

• Nakikilala ang mga katulong 
sa pamayanan

•  Nailalarawan ang tungkulin ng bawat 
katulong sa pamayanan

•  Nailalahad ang kahalagahan ng bawat 
katulong sa pamayanan

•  Naipakikita ang pagpapahalaga  
sa mga katulong sa pamayanan  
sa pamamagitan ng pagbibigay ng 
paggalang sa tuwing sila  
ay masasalubong

Mga Katulong  
sa Pamayanan

97–108

• Naiisa-isa ang mga tungkulin ng isang 
mabuting kasapi ng pamayanan

•  Nailalahad kung bakit dapat gawin  
ang mga tungkulin sa pamayanan

•  Nailalahad kung paano maayos na 
maisasakatuparan ang mga tungkulin  
sa pamayanan

Mga Tungkulin ng 
Bawat Mamamayan

109–112

Yunit 4 Ang Bansang 
Pilipinas

• Nakikilala ang mapa ng Pilipinas
•  Naiisa-isa ang pinakamalalaking 

pangkat ng mga pulo sa Pilipinas
•  Naipakikita ang pagpapahalaga  

sa Pilipinas at sa pagka-Pilipino  
sa pamamagitan ng isang panalangin

Mga Pangkat ng mga 
Pulo sa Pilipinas

114–120
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• Nakikilala ang watawat ng Pilipinas 

bilang isa sa mga sagisag ng bansa
•  Natutukoy ang wastong kulay at 

disenyo ng watawat ng Pilipinas
•  Nasasabi ang kahulugan ng bawat 

kulay at disenyo ng watawat
•  Nasasabi ang mga dapat gawin upang 

maipakita ang wastong paggalang at
 pagpapahalaga sa watawat ng Pilipinas

Ang Watawat ng 
Pilipinas

121–126

• Naiisa-isa ang mga sagisag ng bansa
•  Nakikilala ang mga sagisag ng bansa
•  Nasasabi ang mga paraan ng 

pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga 
sagisag na siyang nagpapakilala sa 
ating pagka-Pilipino

Iba Pang Sagisag 
ng Bansa 
Pangkomunikasyon

127–134

Ikaapat na Markahan
• Nakikilala ang mga anyong lupa  

ng bansa
•  Nasasabi ang mga katangian ng iba’t 

ibang anyong lupa
•  Nakapagbibigay ng mga paraan  

ng wastong pangangalaga sa mga 
anyong lupa

Mga Anyong Lupa sa 
Pilipinas

135–141

• Natutukoy ang mga yamang nakukuha 
sa mga anyong lupa

•  Nasasabi ang kahalagahan ng mga 
yamang lupa sa pagtugon sa mga 
pangunahing pangangailangan  
ng mga tao

Mga Yamang Lupa 142–144

• Natutukoy ang mga anyong tubig
•  Nailalarawan ang bawat uri  

ng anyong tubig
•  Nasasabi ang mga paraan ng 

pagpapakita ng pagpapahalaga  
sa mga anyong tubig sa bansa

Mga Anyong Tubig sa 
Pilipinas

145–150
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• Natutukoy ang mga yamang nakukuha 

sa mga anyong tubig
•  Nakapagbibigay ng mga halimbawa  

ng mga yamang tubig
•  Nasasabi ang kahalagahan ng mga 

yamang tubig sa pagtugon sa mga 
pangunahing pangangailangan  
ng mga tao

Mga Yamang Tubig 151–153

• Naiisa-isa ang mga paraan ng 
pangangalaga sa mga likas na yaman

•  Natutukoy ang mga dahilan kung bakit 
kailangang pangalagaan ang mga likas 
na yaman

Pangangalaga sa mga 
Likas na Yaman

154–158

• Natutukoy ang mga uri ng sasakyan
•  Nakikilala ang mga sasakyang panlupa, 

pantubig, at panghimpapawid
•  Nakapagbibigay ng mga halimbawa  

sa bawat uri ng sasakyan

Mga Uri ng Sasakyan 159–164

• Natutukoy ang iba’t ibang kagamitang 
pangkomunikasyon

•  Nakapagbibigay ng mga halimbawa  
ng kagamitang pangkomunikasyon

•  Nasasabi ang kahalagahan ng mga 
kagamitang pang komunikasyon para 
sa pang-araw-araw na gawain

Mga Kagamitang Pang-
komunikasyon

165–171


