
vii

Tsart ng Lawak at Saklaw

Mga Layunin Mga Nilalaman
Mga Pahina
sa Batayang 

Aklat

Unang Markahan Yunit 1 Kilalanin Ako 1

•	 Naipakikilala	ang	sarili	sa	mga	
kamag-aaral

•	 Nasasabi	ang	pangalan,		
gulang,	tirahan,	paaralan,		
guro,	baitang,	at	pangalan	ng	
magulang	sa	pagpapakilala	sa	
sarili

Pagpapakilala	sa	Sarili 2–4

•	 Nagagamit	nang	wasto	ang	
magagalang	na	pananalita

•	 Nagagamit	ang	mga	salitang	
po at	opo sa	pakikipag-usap	sa	
nakatatanda

•	 Nagagamit	ang	mga	salitang	
salamat at	 pasensiya na sa	
tamang	pagkakataon

Pagiging	Magalang 5–9

•	 Nagagamit	 ang	mga	salitang	
Magandang Umaga, Magan-
dang Hapon, at	Magandang 
Gabi sa	tamang	pagkakataon

Mga	Pagbati 10–14

Yunit 2 Alam Ko Ito 15

•	 Natutukoy	ang	iba’t	ibang	
tunog	na	naririnig	sa	paligid

•	 Natutukoy	ang	kaibahan	ng		
malakas	na	tunog	sa	mahinang	
tunog

•	 Nagagaya	ang	tunog	ng	iba’t	
ibang	hayop

Mga	Tunog	sa	Kapaligiran 16–19

•	 Natutukoy	ang	mga	bagay	 	
na	magkatulad	ayon	 sa	 	
hugis,	 laki,	 anyo,	 at	 kulay	 	
ng	mga	ito

Mga	Bagay	na	Magkatulad 20–22
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•	 Nasasabi kung ang mga bagay  
ay magkaiba

Mga Bagay na Magkaiba 23–25

•	 Natutukoy ang mga bagay  
na magkaugnay

Mga Bagay na Magkaugnay 26–28

•	 Natutukoy ang nawawalang 
bahagi sa isang bagay

Nawawalang Bahagi 29–31

•	 Nasasabi ang kinalalagyan  
ng isang tao, hayop, o bagay

•	 Nagagamit nang wasto ang 
mga salitang loob, labas, 
likod, harap, ilalim, ibabaw, 
gilid, at pagitan sa pagsasabi 
ng kinalalagyan ng isang tao, 
hayop, o bagay

Kinalalagyan ng mga Bagay 32–36

Yunit	3 Alam	Ko	ang	 
Alpabetong	Filipino 37

•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng letrang Aa

•	 Natutukoy ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang Aa

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Aa

•	 Naisusulat nang wasto ang 
malaki at maliit na  letrang Aa

Patinig Aa 38–41

•	 Naibibigay ang tamang tunog  
ng letrang Ee

•	 Natutukoy ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang Ee

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Ee

•	 Naisusulat nang wasto ang 
malaki at maliit na letrang Ee

Patinig Ee 42–45
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•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng letrang Ii

•	 Natutukoy ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang Ii

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Ii

•	 Naisusulat nang wasto ang 
malaki at maliit na letrang Ii

Patinig Ii 46–49

•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng letrang Oo

•	 Natutukoy ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang Oo

•	 Nasasabi ang mga pangalan   
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Oo

•	 Naisusulat nang wasto ang 
malaki at maliit na letrang Oo

Patinig Oo 50–53

•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng letrang Uu

•	 Natutukoy ang mga  
salitang nagsisimula sa  
letrang Uu

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Uu

•	 Naisusulat nang wasto  
ang malaki at maliit na  
letrang Uu

Patinig Uu 54–57

Ikalawang	Markahan

•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng letrang Mm

•	 Nababasa ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang Mm

•	 Nababaybay nang wasto ang 
mga salitang nagsisimula sa 
letrang Mm

Katinig Mm 58–62
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•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Mm

•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng letrang Ss

•	 Nababasa ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang Ss

•	 Nababaybay nang wasto ang 
mga salitang nagsisimula sa 
letrang Ss

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Ss

Katinig Ss 63–68

•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng letrang Dd

•	 Nababasa ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang Dd

•	 Nababaybay nang wasto ang 
mga salitang nagsisimula  
sa letrang Dd

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Dd

Katinig Dd 69–73

•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng letrang Tt

•	 Nababasa ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang Tt

•	 Nababaybay nang wasto ang 
mga salitang nagsisimula  
sa letrang Tt

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Tt

Katinig Tt 74–79

•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng letrang Nn

•	 Nababasa ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang Nn

Katinig Nn 80–85
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•	 Nababaybay nang wasto ang 
mga salitang nagsisimula  
sa titik Nn

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Nn

•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng letrang Rr

•	 Nababasa ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang Rr

•	 Nababaybay nang wasto ang 
mga salitang nagsisimula  
sa letrang Rr

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Rr

Katinig Rr 86–91

•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng letrang Ll

•	 Nababasa ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang Ll

•	 Nababaybay nang wasto ang 
mga salitang nagsisimula  
sa letrang Ll

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Ll

Katinig Ll 92–97

•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng letrang Bb

•	 Nababasa ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang Bb

•	 Nababaybay nang wasto ang 
mga salitang nagsisimula  
sa letrang Bb

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Bb

Katinig Bb 98–103
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•	 Naibibigay	ang	tamang	tunog	
ng	letrang	Pp

•	 Nababasa	ang	mga	salitang	
nagsisimula	sa	letrang	Pp

•	 Nababaybay	nang	wasto	ang	
mga	salitang	nagsisimula		
sa	letrang	

•	 Nasasabi	ang	mga	pangalan		
ng	mga	larawang	nagsisimula	
sa	letrang	Pp

Katinig	Pp 104–109

•	 Naibibigay	ang	tamang	tunog	
ng	letrang	Gg

•	 Nababasa	ang	mga	salitang	
nagsisimula	sa	letrang	Gg

•	 Nababaybay	nang	wasto		
ang	mga	salitang	nagsisimula	
sa	letrang	Gg

•	 Nasasabi	ang	mga	pangalan		
ng	mga	larawang	nagsisimula	
sa	letrang	Gg

Katinig	Gg 110–116

Ikatlong Markahan

•	 Naibibigay	ang	tamang	tunog	
ng	letrang	Kk

•	 Nababasa	ang	mga	salitang	
nagsisimula	sa	letrang	Kk

•	 Nababaybay	nang	wasto	ang	
mga	salitang	nagsisimula		
sa	letrang	Kk

•	 Nasasabi	ang	mga	pangalan		
ng	mga	larawang	nagsisimula	
sa	letrang	Kk

Katinig	Kk 117–122

•	 Naibibigay	ang	tamang	tunog	
ng	letrang	Hh

•	 Nababasa	ang	mga	salitang	
nagsisimula	sa	letrang	Hh

Katinig	Hh 123–129
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•	 Nababaybay nang wasto ang 
mga salitang nagsisimula  
sa letrang Hh

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Hh

•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng letrang Ww

•	 Nababasa ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang Ww

•	 Nababaybay nang wasto ang 
mga salitang nagsisimula  
sa letrang Ww

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Ww

Katinig Ww 130–134

•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng titik Yy

•	 Nababasa ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang Yy

•	 Nababaybay nang wasto  
ang mga salitang nagsisimula 
sa letrang Yy

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang Yy

Katinig Yy 135–139

•	 Naibibigay ang tamang tunog 
ng letrang NGng

•	 Nababasa ang mga salitang 
nagsisimula sa letrang NGng

•	 Nababaybay nang wasto ang 
mga salitang nagsisimula  
sa letrang NGng

•	 Nasasabi ang mga pangalan  
ng mga larawang nagsisimula 
sa letrang NGng

Katinig NGng 140–145
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•	 Naibibigay	ang	tamang	tunog	
ng	letrang	Cc

•	 Nababasa	ang	mga	salitang	
nagsisimula	sa	letrang	Cc

•	 Nababaybay	nang	wasto	ang	
mga	salitang	nagsisimula		
sa	letrang	Cc

•	 Nasasabi	ang	mga	pangalan		
ng	mga	larawang	nagsisimula	
sa	letrang	Cc

Hiram	na	Letrang	Cc 146–149

•	 Naibibigay	ang	tamang	tunog	
ng	letrang	Ff

•	 Nababasa	ang	mga	salitang	
nagsisimula	sa	letrang	Ff

•	 Nababaybay	nang	wasto	ang	
mga	salitang	nagsisimula		
sa	letrang	Ff

•	 Nasasabi	ang	mga	pangalan		
ng	mga	larawang	nagsisimula	
sa	letrang	Ff

Hiram	na	Letrang	Ff 150–153

•	 Naibibigay	ang	tamang	tunog	
ng	letrang	Jj

•	 Nababasa	ang	mga	salitang	
nagsisimula	sa	letrang	Jj

•	 Nababaybay	nang	wasto	ang	
mga	salitang	nagsisimula	sa	
letrang Jj

•	 Nasasabi	ang	mga	pangalan		
ng	mga	larawang	nagsisimula	
sa	letrang	Jj

Hiram	na	Letrang	Jj 154–156

•	 Naibibigay	ang	tamang	tunog	
ng	letrang	Ññ

•	 Nababasa	ang	mga	salitang	
nagsisimula	sa	letrang	Ññ

•	 Nababaybay	nang	wasto	ang	
mga	salitang	nagsisimula	sa	
letrang	Ññ

Hiram	na	Letrang	Ññ 157–160
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•	 Nasasabi	ang	mga	pangalan		
ng	mga	larawang	nagsisimula	
sa	letrang	Ññ

•	 Naibibigay	ang	tamang	tunog	
ng	letrang	Vv

•	 Nababasa	ang	mga	salitang	
nagsisimula	sa	letrang	Vv

•	 Nababaybay	nang	wasto	ang	
mga	salitang	nagsisimula	sa	
letrang	Vv

•	 Nasasabi	ang	mga	pangalan		
ng	mga	larawang	nagsisimula	
sa	letrang	Vv

Hiram	na	Letrang	Vv 161–164

•	 Naibibigay	ang	tamang	tunog	
ng	letrang	Qq

•	 Nababasa	ang	mga	salitang	
may	letrang	Qq

•	 Nababaybay	nang	wasto	ang	
mga	salitang	may	letrang	Qq

•	 Nasasabi	ang	mga	pangalan		
ng	mga	larawang	may		
letrang	Qq

Hiram	na	Letrang	Qq 165–167

•	 Naibibigay	ang	tamang	tunog	
ng	letrang	Xx

•	 Nababasa	ang	mga	salitang	
may	letrang	Xx

•	 Nababaybay	nang	wasto	ang	
mga	salitang	may	letrang	Xx

•	 Nasasabi	ang	mga	pangalan	ng	
mga	larawang	may	letrang	Xx

Hiram	na	Letrang	Xx 168–170

•	 Naibibigay	ang	tamang	tunog	
ng	letrang	Zz

•	 Nababasa	ang	mga	salitang	
may	letrang	Zz

•	 Nababaybay	nang	wasto	ang	
mga	salitang	may	letrang	Zz

Hiram	na	Letrang	Zz
171–172
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•	 Nasasabi	ang	mga	pangalan	ng	
mga	larawang	may	letrang	Zz

Ikaapat na Markahan
Yunit 4 	Ang mga Alam Kong 

Salita
173

•	 Naiisa-isa	ang	mga	araw	sa	
isang	linggo	ayon	sa	tamang	
pagkakasunod-sunod	ng	 	
mga	ito

•	 Naisusulat	ang	mga	araw	sa	
isang	linggo	ayon	sa	tamang	
pagkakasunod-sunod

•	 Naisasaayos	ang	mga	araw	sa	
isang	linggo	ayon	sa	tamang	
pagkakasunod-sunod

•	 Nasasabi	ang	karaniwang		
mga	gawain	sa	bawat	araw		
sa	isang	linggo

•	 Naisusulat	ang	tamang	daglat	
ng	bawat	araw	sa	isang	linggo

Mga	Araw	sa	Isang	Linggo 174–176

•	 Naiisa-isa	ang	mga	buwan	sa	
isang	taon	ayon	sa	tamang	
pagkakasunod-sunod	ng	 	
mga	ito

•	 Naisusulat	ang	mga	buwan	
sa	isang	taon	ayon	sa	tamang	
pagkakasunod-sunod

•	 Naisasaayos	ang	mga	buwan	
sa	isang	taon	ayon	sa	tamang	
pagkakasunod-sunod

•	 Nasasabi	ang	mga	okasyon		
sa	bawat	buwan	sa	isang	taon

•	 Naisusulat	ang	tamang		
daglat	ng	bawat	buwan	sa	
isang	taon

Mga	Buwan	sa	Isang	Taon 177–183

•	 Natutukoy	ang	mga	pangnga-
lan	sa	pangkat	ng	mga	salita		
at	pangungusap

Pangngalan 184–194
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•	 Nauuri	ang	pangngalan		
kung	ito	ay	tao,	hayop,	bagay,	
o	lugar

•	 Nakapagbibigay	ng	mga		
halimbawa	ng	pangngalan

•	 Natutukoy	ang	mga		 salitang	
kilos	o	pandiwa	sa	pangkat	ng	
mga	salita		 at	 pangungusap

•	 Nasasabi	kung	ang	mga	salita	
ay	nagsasaad	ng	kilos

•	 Naibibigay	ang	tamang		
salitang	kilos	upang	mabuo		
ang	pangungusap

•	 Nakapagbibigay	ng	mga	
halimbawa	ng	salitang	kilos		
o	pandiwa

Pandiwa 195–199

•	 Natutukoy	ang	mga	pang-uri	sa	
mga	pangkat	ng	mga	salita	at	
pangungusap

•	 Nasasabi	kung	ang	mga	salita	
ay	pang-uri

•	 Nakapagbibigay	ng	mga		
halimbawa	ng	pang-uri

Pang-uri 200–210

•	 Natutukoy	ang	mga	salitang	
magkasingkahulugan

•	 Naibibigay	ang	kasingkahulu-
gan	ng	mga	salita

•	 Nakapagbibigay	ng	mga		
salitang	magkasingkahulugan

Mga	Salitang	Magkasing-
kahulugan 211–214

•	 Natutukoy	ang	mga	salitang	
magkasalungat

•	 Naibibigay	ang	kasalungat		
na	kahulugan	ng	mga	salita

•	 Nakapagbibigay	ng	mga		
salitang	magkasalungat

Mga	Salitang	Magkasalungat 215–218
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Yunit	5	 Marunong	na	
Akong	Bumasa

219

•	 Nabibigkas nang maayos ang 
isang tula

•	 Nasasagot ang payak na mga 
tanong tungkol sa binasang 
tula

•	 Nakagagawa ng sariling dasal

Tula:  Tayo ay Magdasal 220–221

•	 Nabibigkas nang maayos ang 
isang tula

•	 Nasasagot ang payak na  
mga tanong tungkol sa  
binasang tula

Tula:  Ang Paruparo at ang 
Rosas

222–223

•	 Nabibigkas nang maayos ang 
isang tula

•	 Nasasagot ang payak na mga 
tanong tungkol sa binasang 
tula

•	 Natutukoy ang paglalaro 
bilang isa sa mga karapatan  
ng mga bata

Tula:  Halina at Maglaro 224–225

•	 Nakababasa ng isang pabula
•	 Nasasagot ang payak na mga 

tanong tungkol sa binasang 
pabula

•	 Naiguguhit ang naging wakas 
ng binasang pabula

Pabula: Si Lamok at si Leon
226–228

•	 Nakababasa ng isang pabula
•	 Nasasagot ang payak na mga 

tanong tungkol sa binasang 
pabula

•	 Napagsusunod-sunod ang mga 
larawan ayon sa mga pang-
yayari sa binasang pabula

•	 Naisasadula ang mga pang-
yayari sa binasang pabula

Pabula:  Si Langgam  
  at si Tipaklong

229–232
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•	 Nakababasa ng isang alamat
•	 Nasasagot ang payak na mga 

tanong tungkol sa binasang 
alamat

•	 Napagsusunod-sunod ang  
mga larawan ayon sa mga 
pangyayari sa binasang alamat 

•	 Naisasadula ang mga pang-
yayari sa binasang alamat

Alamat: Ang Alamat ng Pinya 233–237


