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Reserbado ang lahat ng karapatan. 
 

Mahal na Guro, 

 
Pagbati mula sa Abiva Publishing House, Inc.! 
 
Maraming salamat sa iyong pagtangkilik sa aming mga aklat. Ang iyong napiling serye ay may kaakibat na mga patnubay ng guro na may detalyadong mapa ng 
kurikulum para sa bawat baitang. Magagamit na sanggunian ang talaan ng mga komponent, terminolohiya, at daglat na matatagpuan dito para sa iyong pag-unawa 
at paggamit ng mahalagang kasangkapang ito ng mga guro. Inaasahang makatutulong ang mapa ng kurikulum sa iyong pang-araw-araw na pagpaplano at pagtuturo 
ng mga aralin. Maaari kang magmungkahi ng iba pang paraan upang ang iyong napiling aklat ng Abiva ay makatulong sa pagpapayabong ng iyong pagtuturo o sa 
mga pangangailangan ng ibang guro. Magpadala lamang ng liham sa aming email address na wecare@abiva.com.ph. 
 
Hangad namin sa iyo ang maligaya at may katuparang pagtuturo! 

 
ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 
 

 
 
 

Mga Komponent at Pinagmulan ng mga Nilalaman   
Pamantayan sa Yugto Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Filipino 

Pamantayan sa Baitang Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Filipino 

Pamantayang Pangnilalaman Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Filipino 

Pamantayan sa Pagganap Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Filipino 

Nilalaman Mula sa aklat na Wikang Sarili 2 (Ikalawang Edisyon) 

Mga Kasanayan sa Pagkatuto 
(Kabilang ang MELCs)  

Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Filipino.  Ang mga pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto o Most Essential Learning 
Competencies (MELCs) para sa Filipino ay itinakda ng DepEd upang gabayan ang mga guro at estudyante. Tinitiyak ng MELCs na nalilinang 
sa mga estudyante ang mga pamantayan sa kurikulum na iniakma sa kasalukuyang pangangailangan na pag-aaral sa loob ng tahanan. 

Mga Kasanayan  
para sa Ika-21 Siglo 

Mula sa “New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology,” World Economic Forum® (2015) 

Mga Estratehiya o Paraan 
ng Pagtuturo 

Iba’t ibang mungkahing estratehiya ng pagtuturo ng may-akda na makatutulong sa guro upang maihatid ang mga aralin sa iba’t ibang antas ng 
kahirapan batay sa mga estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral 

Pagtataya Mga estratehiya at kagamitan sa pagtataya na maaaring Paglilinang o Paglalahat 

Pagpapahalaga 
Talaan ng mga pagpapahalagang likas sa mga paksa at nabuo sa pamamagitan ng talakayan at kasanayan sa pagsasanay. Gayundin, 
hinihikayat ang guro na bigyang-diin ang mga pangunahing pagpapahalaga ng paaralan alinsunod sa pananaw at layunin nito. 

Mga Kagamitan 
Mga mungkahing kagamitan sa pagtuturo na maaaring tradisyonal o gawa ng guro at mga educational software at iba pang digital na 
mapagkukunan. 

mailto:wecare@abiva.com.ph
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Pamantayan sa Yugto 
(K−3) 

Sa dulo ng baitang 3, nakakaya ng mga mag-aaral na ipakita ang kasanayan sa pag-unawa at pag-iisip sa 
mga narinig at nabasang teksto at ipahayag nang mabisa ang mga ibig sabihin at nadarama.   

 

Pamantayan sa Baitang 

Pagkatapos ng ikalawang baitang, inaasahang nasasabi ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng 
tekstong binasa o napakinggan, nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa nang may wastong 
paglilipon ng mga salita at maayos na nakasusulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, 
damdamin, at karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o nibel at 
kaugnay ng kanilang kultura. 

 

 

 

 

Yunit 1: Ang Mabuting Bata Bilang ng mga Araw: 25 

Pamantayang 
Pangnilalaman 

Pakikinig (Pag-unawa sa Napakinggan) 
Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring 
pakikinig at pag-unawa sa napakinggan  
 
Pagsasalita 
Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa 
pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, 
kaisipan, karanasan, at damdamin 
 
Pagbasa 

• Nauunawaan ang ugnayan ng simbolo at tunog  

Pamantayan sa 
Pagganap* 

Pakikinig (Pag-unawa sa Napakinggan)  
Naibibigay ang tamang pagkakasunod-sunod ng 
mga hakbang sa pagsasagawa ng isang proseso 
 
Pagbasa 
Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento nang 
may tamang pagkakasunod-sunod 

Unang Markahan 
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• Naipamamalas ang kamalayan sa mga bahagi ng 
aklat at kung paano ang ugnayan ng simbolo at 
wika  

• Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang 
makilala at mabasa ang mga pamilyar at di-
pamilyar na salita  

• Naisasagawa ang mapanuring pagbasa upang 
mapalawak ang talasalitaan  

 
Pagsulat 

• Nagkakaroon ng papaunlad na kasanayan sa 
wasto at maayos na pagsulat 

• Nauunawaan na may iba’t ibang dahilan ng 
pagsulat 

 
Estratehiya sa Pag-aaral 
Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang 
maunawaan ang iba’t ibang teksto 
 
Pagpapahalaga sa Wika at Panitikan 
Naipamamalas ang pagpapahalaga at kasanayan sa 
paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng 
iba’t ibang uri ng panitikan 

*Ang tekstong italiko ay karagdagan mula sa awtor at hindi matatagpuan sa patnubay ng guro.  
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Nilalaman 

Mga Kasanayan sa 

Pagkatuto** 

(Kabilang ang 

MELCs) 

Mahahalagang 

Tanong*** 

Pamalagiang 

Kaalaman**** 

Kasanayan 

para sa     

Ika-21 Siglo 

Mga 
Estratehiya 
o Paraan ng 
Pagtuturo 

Pagtataya 
Pagpapa-

halaga 
Mga 

Kagamitan 

ARALIN 1 
Mabuting 
Kaibigan 
 

• “Ang 
Bagong 
Kaibigan” 

• “Huwag 
Pera 
ang 
Ibigay 
Mo” 

• Paggamit 
ng 
Magaga-
lang na 
Pagbati 

 

F2PN-Ia-2 
Nagagamit ang 
naunang kaalaman o 
karanasan sa pag-
unawa ng 
napakinggang teksto 
 

 
F2PN-Ia-2 
F2PN-IIb-2 
F2PN-IIIa-2 
Nagagamit ang 
naunang kaalaman o 
karanasan sa pag-
unawa ng 
napakinggang teksto 
 
F2WG-Ia-1  
Nagagamit ang 
magalang na 
pananalita sa angkop 
na sitwasyon (pagbati) 
 

 
F2WG-Ia-1 
F2WG-IIa-1 
F2WG-IIIa-g-1 
F2WG-IVa-c-1 

● Bilang bata, 

ano ang 

maaari mong 

maitulong sa 

iyong kapuwa 

at sa bayan? 

● Bakit dapat 

panatilihin 

ang paggamit 

ng 

magagalang 

na salita sa 

pakikipag-

usap? 

 

● Sa murang 

gulang ay 

maaaring 

makatulong 

ang isang 

bata sa mga 

nangangaila-

ngan, katulad 

ng bagong 

lipat na 

kamag-aaral.   

● Dapat 

panatilihin ng 

isang Pilipino 

ang pagiging 

magalang at 

ang paggamit 

ng magagalang 

na pananalita 

upang 

maipakita ang 

respeto sa 

kapuwa.  

Mapanuring  

Pag-iisip 

• Nakapagpa-
pahayag ng 
pag-unawa sa 
kahulugan ng 
mga salita sa 
tulong ng 
mga 
pahiwatig  

• Nakasasagot 
sa mga 
katanungan 
gamit ang 
dating alam o 
karanasan 

 

Pagkamalik-

hain at 

Kaalaman sa 

Pagbasa at 

Pagsulat 

• Nakapagsu-
sunod-sunod 
ng mga salita 
batay sa 
alpabetong 
Filipino 

● Pagganyak 

(pagsagot sa 

mga tanong 

ayon sa 

karanasan) 

● Inquiry-based 

approach sa 

pagtalakay 

ng kuwento 

● Direct, 

explicit 

instruction  

● Interactive 

approach 

● Larong 

Picture 

Frame 

(tungkol sa 

mga pabalat 

ng aklat) 

 
 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 

mga gawaing 

pangwika 

(pagbigay ng 

salitang 

binibigyang 

pahiwatig sa 

pangungu-

sap, pagsu-

sunod-sunod 

ng mga salita 

ayon sa 

alpabetong 

Filipino) 

• Comprehen-

sion check 

(pagsagot 

ng mga 

tanong 

tungkol sa 

binasang 

akda) 

• Paghula ng 

pamagat ng 

aklat batay 

● Pagiging 

matulungin 

● Pagiging 

magalang  

● Pagiging 

palakaibi-

gan  

● Koopera-

syon 

● mga 
larawang 
may 
kaugnayan 
sa 
kuwentong 
“Ang 
Bagong 
Kaibigan” 

● sipi ng 
kuwentong 
“Huwag 
Pera ang 
Ibigay Mo” 

● nakarekord 
na usapan 
ng bata at 
matanda 
(nagpapa-
kita ng 
paggalang) 

● sound 
system o 
speaker 

● mga 
larawan ng 
mga taong 
nag-uusap 
sa iba’t 
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F2WG-IVe-1 
Nagagamit ang 
magalang na 
pananalita sa angkop 
na sitwasyon (pagbati, 
paghingi ng pahintulot, 
pagtatanong ng 
lokasyon ng lugar, 
pakikipag-usap sa 
matatanda, pagtanggap 
ng paumanhin, 
pagtanggap ng tawag 
sa telepono, 
pagbibigay ng 
reaksiyon o komento) 
 
F2BPK-Ia-9 
Nahuhulaan ang 
pamagat batay sa 
pabalat ng aklat  
 
Nakagagawa ng mga 

tanong gamit ang ano, 

saan, sino, kailan, at 

bakit 

 

Natutukoy ang 

nagustuhang tauhan 

at ang mga katangian 

nito 

 
 
 

• Nakatutukoy 
ng nilalaman 
ng aklat sa 
pamamagitan 
ng pabalat 

• Nakapagla-
larawan sa 
tauhan ng 
kuwentong 
binasa 

 

Komunikasyon 

at 

Pagkakaroon 

ng 

Kamalayang 

Panlipunan at 

Pangkultura 

Nakagagamit ng 

magagalang na 

pagbati sa 

pakikipag-usap 

sa iba 

 

Kolaborasyon 

Nakapagpapa-

malas ng 

pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon sa 

pangkatang 

gawain 

sa pabalat 

• Pagkopya 

ng mga 

pababa at 

pataas na 

guhit at ang 

mga pataas 

na paikot na 

guhit ng 

mga titik 

 
Paglalahat 

• Pagsagot sa 
mga 
mahahala-
gang tanong 

• Pagtukoy ng 

gagamiting 

magalang na 

pananalita na 

angkop sa 

sitwasyon o 

okasyon 

ibang 
sitwasyon 
o okasyon 

● mga aklat 
na may 
iba’t ibang 
hugis at 
kulay 

● mga istrip 
ng papel 

● mga 
larawan ng 
pabalat ng 
iba’t ibang 
aklat 

● kahon 
● diksiyona-

ryo  
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F2PT-Ia-h-1.4 
Nakakagamit ng mga 
palatandaang 
nagbibigay ng 
kahulugahan (context; 
kasingkahulugan) 
 
F2PU-Ia-j-1.1 
Nakagagawa ng 
pataas-pababang 
guhit 
 
Nakagagawa ng 
pataas na paikot na 
guhit 
 

F2EP-IIa-1.1 
Napagsusunod-sunod 
ang mga salita batay 
sa alpabeto (unang 
dalawang letra) 
 
F2PL-0a-j-2  
Nagagamit ang wika 
bilang tugon sa 
sariling 
pangangailangan at 
sitwasyon 

 

 
 
 

ARALIN 2  
Tapat na 
Bata 
 

• “Ang 
Karana-

F2PT-Ia-h-1.4 

Nakakagamit ng mga 

palatandaang 

nagbibigay ng 

● Paano 

nahuhubog 

ang kaalaman 

at 

kagandahang 

● Nahuhubog 

ang kaalaman 

ng bata sa 

pamamagitan 

ng pakikinig 

Mapanuring  
Pag-iisip at 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

● Pagganyak 

(pagsagot sa 

mga tanong 

tungkol sa 

Paglilinang 

• Recitation 

• Mga 
pagsasanay 
pangwika 
(pagbigay ng 

● Katapatan 

● Paggalang 

sa mga 

ideya ng 

may-akda 

● larawan ng 
isang 
batang 
nakapulot 
ng pitaka 
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san ni 
Rowena” 

• Pagpa-
pantig 

kahulugan (context; 

kasingkahulugan) 

 
F2PN-3.1.1  
Nakasasagot sa mga 
tanong tungkol sa 
napakinggang 
kuwento batay sa 
tunay na pangyayari/ 
pabula 
 
F2KP-Ib-g-6 
Nakapagpapalit at 
nakapagdaragdag ng 
mga tunog upang 
makabuo ng bagong 
salita 
 
Nakapagpapantig ng 

mga salita 

 
F2PB-Ib-2.1 
Nakasusunod sa 
nakasulat na 
panutong may 
1-2 hakbang  
 

 
F2PB-Ib-2.1  
F2PB-IIc-2.2 
Nakasusunod sa 
nakasulat na 

asal upang 

maging 

mabuting 

bata? 

● Sa anong 

mga paraan 

maaaring 

ipakita ang 

pagiging 

matapat? 

● Bakit 

mahalaga 

ang tamang 

pagsunod sa 

panuto? 

nang may 

pang-unawa 

sa pinakiking-

gang 

kuwento. 

● Ang pagiging 

matapat ay 

isang 

katangian ng 

Pilipino na 

naipakikita sa 

iba’t ibang 

paraan, 

katulad ng 

pagsasauli ng 

gamit ng iba 

at hindi 

pagkopya ng 

gawa ng iba.   

● Mahalagang 

matutong 

sumunod sa 

mga panuto 

ang isang 

bata upang 

maging ligtas 

at hindi 

mapahamak.  

 

• Nakasasagot 
sa mga 
tanong 
tungkol sa 
napakinggang 
kuwento  

• Nakasusunod 
sa mga 
panuto na 
may 1-2 
hakbang 

 

● Komunikasyon 

● Nakapagpapa-

hayag kung 

paano 

maipakikita 

ang katapatan 

 
● Kaalamang 

Pangkultura 

Nakapagpa-
pamalas ng 
paggalang sa 
ideya ng awtor 
ng kuwentong 
binasa 
 
Pagkamalik-
hain 

• Nakaguguhit 
ng 
pinakagus-

pagiging 

matapat) 

● Experiential 

learning  

● Interactive 

approach 

● KWL 

● Vocabulary 

and language 

development 

strategy 

● Dyad 

(tungkol sa 

pagsunod sa 

mga panuto)  

kasingka-
hulugan ng 
mga salita, 
pagdaragdag 
o pagpapalit 
ng mga salita 
upang 
makabuo ng 
bagong salita, 
pagtukoy ng 
mga pantig, 
pagpapantig 
ng mga salita) 

• Comprehen-
sion check 
(pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
akda) 

• Mga 
pagsasanay 
tungkol sa 
pagsunod sa 
panuto 

• Pagkopya 
ng kabit-
kabit na mga 
titik 

 
Paglalahat 

• Pagsulat ng 
isang 
pangungusap 

● Koopera-

syon  

 

● manila 
paper 

● activity card 
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panutong may 1-2 at 
3-4 na hakbang 
 
Nakapagsusunod-
sunod ng mga 
pangyayari sa isang 
proseso 
 
F2PU-Ia-1.2 
Nakagagawa ng 

pataas na paikot na 

guhit 

 
F2PL-a-j-3 
Naipamamalas ang 
paggalang sa ideya, 
damdamin, at kultura 
ng may-akda ng 
tekstong napakinggan 
o nabasa 

tong bahagi 
ng kuwento 

• Nakapagsa-
sadula ng 
gustong 
bahagi ng 
kuwento 

 
Kolaborasyon 
Nakapagpapak
ita ng 
kooperasyon 
sa mga 
pangkatang 
gawain 

tungkol sa 
kahalagahan 
ng pagiging 
matapat 

• Pagpapalista 
ng mga 
bagay sa 
paligid at 
pagbilang ng 
pantig ng 
mga salitang 
ito 

 

ARALIN 3 
Mabuting 
Mag-aaral 
 

• “Handa 
Na Nga 
Ba si 
Anton?” 

• Pang-
ngalang 
Pamba-
lana 

F2PN-3.1.1  
Nakasasagot sa mga 
tanong tungkol sa 
napakinggang 
kuwento batay sa 
tunay na pangyayari/ 
pabula 
 
F2PS-Ic-8.4  
Nakapagbibigay ng 
simpleng panuto na 
may 2-3 hakbang  
 
 

• Paano 

masasabi na 

ang isang 

bata ay 

mabuting 

mag-aaral? 

• Bakit 

kailangang 

mag-aral ang 

batang 

katulad mo? 

 
 

• Ang isang 

mabuting 

mag-aaral ay 

ginagawa 

nang tama 

ang mga 

itinakdang 

gawain sa 

paaralan. 

• Mahalaga ang 

pag-aaral dahil 

sa 

Komunikasyon 

at Kaalaman sa 

Pagbasa at 

Pagsulat   

• Nakapagbi-
bigay ng 
simpleng 
panuto sa 
iba 

• Nakatutukoy 
ng mga 
ngalang 
pangkalaha-

● Pagganyak 

(tungkol sa 

pagsunod sa 

panuto) 

● Integrative or 

inquiry-based 

technique 

● Fishbowl 

technique  

● Vocabulary 

and language 

development 

strategy sa 

Paglilinang 

• Recitation 

• Mga 
pagsasanay 
pangwika 
(pagtukoy ng 
salitang 
magkasing-
kahulugan, 
pagsasanay 
tungkol sa 
mga 
pangngalan 

● Panganga-

laga sa 

kapaligiran  

● Pagiging 

matulungin 

● Marunong 

makinig 

● Masipag 

mag-aral 

● Diligent o 

pursigido 

sa pag-

aaral 

● larawan ng 
paaralan sa 
panahon ng 
enrollment 

● larawan ng 
batang nag-
hahanda sa 
pagpasok 
sa paaralan 
sa tulong ng 
kaniyang 
mga 
magulang o 
kaya ay 
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F2WG-Ic-e-2  
Nagagamit nang 
wasto ang pangngalan 
sa pagbibigay ng 
pangalan ng tao, 
lugar, at mga bagay 
pambalana   
 

F2WG-Ic-e-2  
Nagagamit nang 
wasto ang pangngalan 
sa pagbibigay ng 
pangalan ng tao, 
lugar, hayop, bagay, 
at pangyayari 
 

F2WG-IIg-h-5  

Nabibigyang 

kahulugan ang mga 

salita sa pamamagitan 

ng pagbibigay ng 

kasingkahulugan at 

kasalungat, sitwasyong 

pinaggamitan ng salita 

(context clues), 

pagbibigay ng 

halimbawa, at 

paggamit ng pormal na 

depinisyon ng 

salita 
 
 

pamamagitan 

nito ay 

maaabot ng 

isang bata ang 

kaniyang mga 

pangarap.  

 

tan o pang-
ngalang 
pambalana 
para sa tao, 
bagay, 
lugar, at 
mga bagay 

 
Pagkamalikha
in at 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nagagamit 
ang mga 
pangngalan 
sa pagpapa-
hayag ng 
mensahe ng 
nabasang 
patalastas 

• Nakabubuo 
ng mga 
dula-dulaan 
tungkol sa 
aralin 

 
Mapanuring  
Pag-iisip 
Nakapaghi-
hinuha sa mga 
susunod na 
mangyayari 
ayon sa mga 

paglinang ng 

talasalitaan  

at 
pagbabaybay 
ng mga ito) 

• Comprehen-
sion check 
(pagsagot 
sa mga 
tanong 
tungkol sa 
binasang 
akda) 

• Mga 
pagsasanay 
tungkol sa 
patalastas at 
pagsunod sa 
panuto 

• Pagkopya 
ng mga 
guhit na 
paikot at 
pababang 
ikot ng mga 
titik 

 
Paglalahat 

• Pagsagot sa 
mga 
mahahala-
gang tanong 

• Pagtukoy sa 
mga dapat 
at hindi 
dapat gawin 

● Koopera-

syon 

 
 
 

video clip 
nito 

● video 
player 

● telebisyon 
● mga activity 

card  
● poster, 

patalastas 
sa magasin 
o dyaryo, o 
video ng 
isang 
patalastas 
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F2PP-Ia-c-12 
Nasasabi ang 
mensaheng nais 
ipabatid ng nabasang 
patalastas 
 

F2PP-Ia-c-12  
Nasasabi ang mensahe, 
paksa, o tema na nais 
ipabatid sa patalastas, 
kuwentong kathang-
isip (hal: pabula, 
maikling kuwento, 
alamat), o tekstong 
hango sa tunay na 
pangyayari (hal: balita, 
talambuhay, tekstong 
pang-impormasyon) 
 
F2PT-Ic-e-2.1 
Napagyayaman ang 
talasalitaan sa 
pamamagitan ng 
paghanap ng maikling 
salitang matatagpuan 
sa loob ng isang 
mahabang salita 
 

F2PT-Ic-e-2.1  
Napagyayaman ang 
talasalitaan sa 
pamamagitan ng 
paghanap ng maikling 

pahiwatig sa 
teksto 
 

Pagkakaroon 
ng 
Kamalayang 
Panlipunan at 
Pangkultura 
Nakagagawa 
ng sariling 
patalastas 
tungkol sa mga 
nangyayari sa 
kapaligiran 
 
Kolaborasyon 

Nakapagpa-

pamalas ng 

pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon 

sa pangkatang 

gawain 

 

kapag 
malakas ang 
ulan at may 
pagbaha sa 
isang lugar 

 
 
 



 

MAPA NG KURIKULUM 
Wikang Sarili 2 (Ikalawang Edisyon) 

Page 11 of 29 

 
 

TEL. (632) 87120245 to 49/87406603 
EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Copyright 2021 
ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

Reserbado ang lahat ng karapatan. 
 

salitang matatagpuan 
sa loob ng isang 
mahabang salita at 
bagong salita mula 
sa salitang-ugat 
 
F2PB-Ic-9 
Nagagamit ang 
personal na 
karanasan sa 
paghinuha ng 
mangyayari sa 
nabasang teksto 
 

F2KM-IIb-f-1.2  
Nagagamit ang 
personal na karanasan 
sa paghinuha ng 
mangyayari sa 
nabasa/napakinggang 
teksto o kuwento 
 
F2PU-Ia-1.3 
Nakagagawa ng 
paikot at pababang 
ikot na guhit 

ARALIN 4  
Batang 
Mapanga-
laga sa 
Kalikasan 
 

F2PN-Id-1.3.1 
Nasasagot ang mga 
tanong na sino, ano, 
saan, at bakit  
 
F2PT-Ic-e-2.1 
Napagyayaman ang 

● Sa tingin 

ninyo, ano-

ano ang 

maaaring 

gawin ng tao 

upang 

mabigyang-

● May mga 

bagay na 

maaaring 

gawin ng isang 

bata upang 

mapangala-

gaan ang 

Komunikasyon 
at Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat  

• Nakasasagot 
sa mga 
tanong na 

● Pagganyak 

(pagsagot sa 

mga tanong 

tungkol sa 

pangangalaga 

sa 

kapaligiran) 

Paglilinang 

• Mga 
pagsasanay 
pangwika 
(pagbuo ng 
maikling salita 
mula sa 

● Pagiging 

maalaga 

sa 

kalikasan 

● Pagkaka-

roon ng 

sense of 

● nakarekord 
na 
kuwentong 
“Kaya Pa 
Bang 
Ayusin ang 
Nasira Na?” 



 

MAPA NG KURIKULUM 
Wikang Sarili 2 (Ikalawang Edisyon) 

Page 12 of 29 

 
 

TEL. (632) 87120245 to 49/87406603 
EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Copyright 2021 
ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

Reserbado ang lahat ng karapatan. 
 

• “Kaya 
Pa Bang 
Ayusin 
ang 
Nasira 
Na?” 

• Pagbuo 
ng mga 
Salita 

talasalitaan sa 
pamamagitan ng 
paghanap ng maikling 
salitang 
matatagpuan sa loob 
ng isang 
mahabang salita 
 

F2PT-Ic-e-2.1  
Napagyayaman ang 
talasalitaan sa 
pamamagitan ng 
paghanap ng maikling 
salitang matatagpuan 
sa loob ng isang 
mahabang salita at 
bagong salita mula 
sa salitang-ugat 
 
F2KP-Id-5 
Nakikilala ang mga 
tunog na bumubuo sa 
pantig ng mga salita 
 
F2KP-Ib-g-6 
Nakapagpapalit at 
nakapagdaragdag ng 
mga tunog upang 
makabuo ng bagong 
salita 
 
Nakabubuo ng mga 

salita sa pagbabago 

lunas ang 

suliranin sa 

pagkasira ng 

kapaligiran? 

● Ano ang 

maaaring 

mangyari 

kung hindi 

masosolu-

syonan ang 

suliranin sa 

pagkasira ng 

kapaligiran? 

kapaligiran, 

katulad ng 

tamang 

pagtatapon ng 

basura.  

● Kailangang 

pangalagaan 

ang kapaligiran 

upang hindi ito 

tuluyang 

masira.  

nakabatay sa 
nakikita sa 
kapaligiran, 
naririnig sa 
radyo at tv, at 
maging sa 
mga 
karanasan 

• Nakapagsu-
sunod-sunod 
ng mga salita 
batay sa 
alpabeto 

 
Pagkamalik-
hain  

• Nakagagawa 
ng islogan 
tungkol sa 
pag-aalaga 
sa kapaligiran 

• Nakabubuo 
ng awit 
tungkol sa 
panganga-
laga sa 
kalikasan 

• Nakaguguhit 
ng bahagi 
ng kuwento 
tungkol sa 
mga ayaw 
mangyari sa 
kapaligiran 

● Experiential 

learning  

● Constructi-

vism 

● Discussion 

mahabang 
salita, 
pagbago ng 
salita gamit 
ang ponema, 
pagbuo ng 
salita sa 
pamamagitan 
ng pagpapalit 
ng tunog, 
pagbuo ng 
tambalang 
salita) 

• Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
akda) 

• Pagsulat ng 
mga salita 
nang kabit-
kabit at may 
tamang laki 
at layo 

 
Paglalahat 

• Pagsagot ng 
mga maha-
halagang 
tanong 

• Pagguhit ng 
sagot sa 

responsibi-

lity 

● Koopera-

syon 

● sound 
system o 
speaker 

● mga activity 
card 
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ng tunog, pag-uulit ng 

pantig, at pagtatambal 

ng dalawang salita 

 
F2PB-Id-3.1.1 
Nakasasagot sa mga 
tanong tungkol sa 
nabasang kuwento 
batay sa tunay na 
pangyayari/pabula 
 

F2PB-Id-3.1.1  
Nakasasagot sa mga 
tanong tungkol sa 
nabasang kuwentong 
kathang-isip (hal: 
pabula, maikling 
kuwento, alamat), 
tekstong hango sa 
tunay na pangyayari 
(hal: balita, talambuhay, 
tekstong pang-
impormasyon), o tula 
 
Napagsusunod-sunod 

ang mga pangyayari 

sa kuwentong binasa  

 

F2PU-Id-f-3.1  
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na paraan 
na may tamang laki at 

  
Kolaborasyon 

Nakapagpapa-

malas ng 

pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon sa 

pangkatang 

gawain 

 

tanong na 
kung paano 
makatutulong 
upang 
mabawasan 
ang basura 
sa 
pamayanan 

• Pagtukoy ng 
mga ginamit 
na 
pangngalan 
at tambalang 
salita sa 
binasang 
talata 
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layo sa isa't isa ang 
mga salita 
 
F2PE-Id-1.1 
Napagsusunod-sunod 
ang mga salita batay 
sa alpabeto (unang 
dalawang letra) 

ARALIN 5 

Masipag 

na Bata 

 

• “Ang 
Tagum-
pay ni 
Delio” 

• Pang-

ngalang 

Pantangi 

F2PB-Id-3.1.1 
Nakasasagot sa mga 
tanong tungkol 
sa nabasang kuwento 
batay sa tunay na 
pangyayari/pabula 
 

F2PB-Id-3.1.1  
Nakasasagot sa mga 
tanong tungkol sa 
nabasang kuwentong 
kathang-isip (hal: 
pabula, maikling 
kuwento, alamat), 
tekstong hango sa 
tunay na pangyayari 
(hal: balita, talambuhay, 
tekstong pang-
impormasyon), o tula 
 
F2PN-Ie-9 
Nahuhulaan ang 
susunod na mangya-
yari sa kuwento batay 
sa tunay na 

● Ano ang 

nagagawa ng 

makabagong 

teknolohiya 

sa buhay 

natin ngayon? 

● May nakikita 

ba kayong 

hindi 

magandang 

epekto ng 

makabagong 

teknolohiya 

lalo na sa 

kabataan? 

Ano-ano ito? 

● Nakatutulong 

ang 

makabagong 

teknolohiya 

upang 

madaling 

magawa ang 

ilang bagay 

ngunit 

kailangang 

gamitin ang 

mga ito nang 

tama. 

● Hindi 

magandang 

epekto sa 

kabataan ang 

labis na 

paggamit ng 

gadgets ng 

makabagong 

teknolohiya 

dahil baka 

Pagkamalik-
hain at 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nakapagku-
kuwento 
tungkol sa 
pagtulong sa 
magulang 
gamit ang 
mga 
pangngalang 
pantangi 

• Nakasusulat 
ng panimula, 
kasukdulan, 
at wakas ng 
isang 
kuwento 

 
Mapanuring  
Pag-iisip 
Nakasasagot 
sa mga 
katanungan 

● Pagganyak 

(pagtukoy ng 

larawang 

nagpapakita 

ng gawaing 

gustong 

ginagawa o 

gawin) 

● Malayang 

talakayan 

● Cooperative 

learning 

(pangkatang 

gawain 

tungkol sa 

mga bahagi 

ng at aral 

mula sa 

kuwento) 

● Paglalagom 

Paglilinang 

• Recitation 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
kabutihan na 
naidudulot 
ng paggamit 
ng 
teknolohiya 

• Pagpapa-
lawak ng 
talasalitaan 
(pagbigay 
ng salitang-
ugat) 

• Pangkatang 
gawain 
(pagtukoy ng 
bahagi ng 
kuwento, 
pagbigay ng 
nais iparating 
ng may-akda 
ng kuwento) 

● Pagiging 

masipag  

● Koopera-

syon 

● mga activity 

card 

● sipi ng 

maikling 

kuwento 

na ibibigay 

na takdang 

aralin sa 

mga mag-

aaral 
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pangyayari/pabula 
 

 
F2PN-Ie-9  
F2PN-IIi-9 
F2PN-IIIg-9 
Naibibigay ang 
susunod na 
mangyayari sa 
kuwento batay sa 
tunay na pangyayari, 
pabula, tula, at tugma 
 
F2WG-Ic-e-2  
Nagagamit nang 
wasto ang pangngalan 
sa pagbibigay ng 
pangalan ng tao, 
lugar, at mga bagay 
kasarian    
 

F2WG-Ic-e-2  
Nagagamit nang wasto 
ang pangngalan sa 
pagbibigay ng 
pangalan ng tao, 
lugar, hayop, bagay, 
at pangyayari 
 

 
Nagagamit ang 
pangngalan nang tama 
sa pangungusap 

mapabayaan 

ang pag-aaral. 

batay sa 
kanilang buhay 
 
Komunikasyon  

• Naipapaha-
yag ang 
mga bahagi 
ng kuwento 

• Naipapaha-
yag ang aral 
na nais 
iparating ng 
may-akda 
ng kuwento 

 
Kolaborasyon 

Nakapagpa-

pamalas ng 

pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon 

sa pangkatang 

gawain 

 
 

• Comprehen-
sion check 
(pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
akda) 

• Takdang-
aralin 
(pagtukoy 
ng 
nawawalang 
bahagi ng 
kuwento) 

• Mga 
pagsasanay 
pangwika 
(pagtukoy ng 
mga 
pangngalang 
pantangi, 
pagsulat 
nang wasto 
ng mga 
pangngalang 
pantangi) 

• Pagsulat ng 
mga salita 
nang kabit-
kabit at may 
tamang laki 
at layo 
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F2AL-Ie-11 
Natutukoy ang 
kahalagahan ng gamit 
ng malaking letra sa 
isang salita/ 
pangungusap  
 
Natutukoy ang 

salitang-ugat 

 
F2PB-Ie-4  
Nailalarawan ang mga 
bahagi ng kuwento  
- panimula 
- kasukdulan  
- katapusan/ 

kalakasan   
 

 
F2PN-Ii-j-12.1 
F2PB-IId-4 
Nailalarawan ang mga 
elemento (tauhan, 
tagpuan, banghay) at 
bahagi ng kuwento 
(panimula, kasukdulan, 
katapusan/kalakasan) 
 
F2PU-Id-f-3.2 
Nakasusulat sa kabit-
kabit na paraan na 
may tamang laki at 

Paglalahat 
Pagguhit ng 
mga paraan 
kung paano 
makatutulong sa 
mga magulang 
kapag walang 
pasok sa 
paaralan; at 
paggamit ng 
mga 
pangngalan sa 
pagbabahagi ng 
iginuhit 
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layo sa isa’t isa ang 
mga salita 
 

 
F2PU-Id-f-3.1 
F2PU-Id-f-3.2 
F2PU-Ia-3.1 
F2PU-IIc-3.2 
F2PU-IIIa-3.1 

Nakasusulat sa kabit-
kabit na paraan na may 
tamang laki at layo sa 
isa’t isa ang mga salita  

ARALIN 6 
Mapag-
mahal na 
Bata 
 

• “Happy 
Birthday, 
Lola!” 

• Pagpa-
pangkat-
pangkat 
ng mga 
Salita 

 
 

F2PS-If-1 
Naipapahayag ang 
sariling ideya/ 
damdamin o reaksiyon 
tungkol sa 
napakinggang 
kuwento batay sa 
tunay na pangyayari 
 

F2-PS-Ig-6.1  
Naipapahayag ang 
sariling ideya/ 
damdamin o reaksiyon 
tungkol sa napa-
kinggan/nabasang: 
a. kuwento 
b. alamat 
c. tugma o tula 
d. tekstong pang-

impormasyon 

● Sino ang 

pinakamaha-

lagang tao sa 

buhay mo? 

Bakit 

mahalaga siya 

sa iyo? 

● Paano mo 

ipinakikita 

ang iyong 

pagmamahal 

sa mga taong 

mahalaga sa 

iyo? 

● Sa murang 

gulang ng 

bawat mag-

aaral, mayroon 

na siyang 

maituturing na 

pinakamaha-

lagang tao 

para sa kaniya.  

● Iba’t iba ang 

paraan ng 

pagpapakita 

ng 

pagmamahal 

sa taong 

mahalaga sa 

atin; 

halimbawa nito 

ay ang pag-

Mapanuring  
Pag-iisip 
Nakapag-uuri 
ng mga salita 
sa 
pamamagitan 
ng 
klasipikasyon  
 
Komunikasyon 
Nakapagsa-
salaysay ng 
nabasang 
kuwento sa 
klase 
 
Pagkamalik-
hain at 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

● Pagganyak 

(pagtalakay 

ng larawan 

ng tanong na 

mahalaga sa 

bawat mag-

aaral) 

● Malayang 

talakayan 

● Larong Pinoy 

Henyo 

(tungkol sa 

klasipikasyon 

ng mga 

salita) 

● Cooperative 

learning  

Paglilinang 

● Recitation 
● Pagpapa-

lawak ng 
talasalitaan 
(pagtukoy ng 
salitang 
maidaragdag 
sa pangkat ng 
mga salita 
upang 
maging mas 
malinaw ang 
kahulugan ng 
punong salita 

● Comprehen-
sion check 
(pagsagot 
ng mga 
tanong 

● Pagiging 

matiyaga 

● Malinis na 

paggawa 

● Pagma-

mahal at 

paggalang 

sa 

magulang 

o nakaka-

tanda 

● Koopera-

syon 

 
 

● larawan ng 
taong 
mahalaga 
sa bawat 
mag-aaral 

● larawan ng 
lola 

● mga 
activity 
card 

● manila 
paper 

● marker 
● mga 

kagamitan 

para sa 

larong 

Pinoy 

Henyo 
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Nauuri ang mga salita 

sa pamamagitan ng 

klasipikasyon  

 
F2PB-If-5.1 
Naisasalaysay muli 
ang binasang teksto 
nang may tamang 
pagkakasunod-sunod 
sa tulong ng mga 
larawan  
 

 
F2PS-Ig-6.1 
F2PS-IIg-6.4 
F2PS-IIIi-6.3 

Naisasalaysay muli 
ang binasang teksto 
nang may tamang 
pagkakasunod-sunod 
sa tulong ng mga 
larawan, pamatnubay 
na tanong, at story 
grammar 
 
F2PU-Id-f-3.2 
Nakasusulat sa kabit-
kabit na paraan na 
may tamang laki at 
layo sa isa’t isa ang 
mga salita 
 

alala sa 

kaarawan ng 

taong 

mahalaga sa 

atin.  

• Naipakikita 
ang pagiging 
malikhain sa 
pagku-
kuwento 
gamit ang 
mga larawan 

• Nakasusulat 
ng mga 
paraan ng 
pagpapakita 
ng 
pagmamahal 
sa mga 
magulang. 

 
Kolaborasyon 

Nakapagpapa-

malas ng 

pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon sa 

pangkatang 

gawain 

 

tungkol sa 
binasang 
akda) 

● Pangkatang 
gawain 
(pagbigay 
ng mga 
detalye ng 
kuwento, 
pagbigay ng 
sarilling 
ideya o 
damdamin, 
pagsasalay-
say muli ng 
mga 
pangyayari 
sa kuwento) 

● Pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
klasipikasyon 
ng mga salita 

● Pagsulat ng 
mga parirala 
at 
pangungusap 
nang kabit-
kabit gamit 
ang malaki at 
maliit na letra, 
at mga 
idiniktang 
mga salita 
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F2PU-Id-f-3.1 
F2PU-Id-f-3.2 
F2PU-Ia-3.1 
F2PU-IIc-3.2 
F2PU-IIIa-3.1 

Nakasusulat sa kabit-
kabit na paraan na 
may tamang laki at 
layo sa isa’t isa ang 
mga salita 
 
F2PU-Id-f-3.3 
Nagagamit ang malaki 
at maliit na letra at 
mga bantas sa 
pagsulat ng mga 
parirala at 
pangungusap gamit 
ang mga salitang 
natutuhan sa aralin  
 

F2KM-IIb-f-1.2  
Nakasusulat ng 
parirala at 
pangungusap nang 
may wastong baybay, 
bantas, at gamit ng 
malaki at maliit na 
letra 
 
 
 

 
Paglalahat 
Pagsagot sa 
tanong na 
kung paano 
maipakikita 
ang 
pagmamahal 
sa magulang 
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F2KM-Ig-1.2 
Naisusulat nang may 
wastong baybay at 
bantas ang mga 
salitang ididikta ng 
guro  
 

F2KM-IVb-5  
Naisusulat nang wasto 
ang idiniktang mga 
salita 

ARALIN 7 
Matipid na 
Bata 
 

• “Lapis 
Lang, 
Nagalit 
Ka?”  

• Mga 
Pang-
halip 
Panao—
Ako, 
Ikaw, 
Siya  

 
 

F2PN-Ig-8.1  
Napagsusunod-sunod 
ang mga pangyayari 
ng kuwentong 
napakinggan batay sa 
larawan 
 
F2PS-Ig-6.1 
Naisasalaysay muli 
ang napakinggang 
teksto sa tulong ng 
mga larawan 
 

 
F2PS-Ig-6.1 
F2PS-IIg-6.4 
F2PS-IIIi-6.3 

Naisasalaysay muli 
ang binasang teksto 
nang may tamang 
pagkakasunod- 

● Bakit 

mahalaga na 

gamitin nang 

maayos at 

hindi 

aksayahin ang 

lapis? Ano sa 

palagay mo 

ang 

kaugnayan ng 

lapis sa mga 

puno? 

● Bakit 

kailangang 

pangalagaan 

ang ating mga 

kagubatan? 

● Mahalagang 
matutong 
maging matipid 
sa mga 
kagamitan sa 
paaralan ang 
isang bata, 
katulad ng 
lapis, lalo na at 
nagmumula sa 
mga puno ang 
kagamitan sa 
paggawa ng 
lapis.  

● Munti man ay 
may 
maitutulong 
ang isang 
bata upang 
mapangala-
gaan ang mga 
kagubatan, 

Pagkukusa 
Nagpapakita 

ng pagkukusa 

sa pagtitipid ng 

mga gamit sa 

paaralan 

 

Mapanuring  
Pag-iisip  

• Nakagagamit 
ng mga 
salitang 
pamalit sa 
ngalan ng tao 

• Nakapagpa-
palit at 
nakapagda-
ragdag ng 
tunog upang 
makabuo ng 
bagong 
salita  

● Pagganyak 

(Larong Bring 

Me) 

● Malayang 

talakayan 

● Cooperative 

learning 

(pangkatang 

gawain) 

Paglilinang 

● Recitation 

● Pagpapa-

lawak ng 

talasalitaan 

(pagbigay ng 

kasing-

kahulugan o 

kasalungat ng 

salita, 

pagpapalit o 

pagdaragdag 

ng tunog 

upang 

makabuo ng 

bagong salita) 

● Pagsagot ng 

mga maha-

halagang 

tanong 

● Pagtitipid  

● Pagma-

mahal sa 

pamilya 

● Pagpapa-

kumbaba 

● Pagiging 

maalaga 

sa 

kapaligiran 

● larawan ng 
batang 
nagtatasa 
ng lapis 

● mga activity 
card 

● manila 
paper 

● marker 
● mga 

larawan ng 
mga 
pangyayari 
sa kuwento 

● sipi ng 
maikling 
seleksiyon 
sa manila 
paper o 
slides para 
sa 
PowerPoint 
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Reserbado ang lahat ng karapatan. 
 

sunod sa tulong ng 
mga larawan, 
pamatnubay na 
tanong, at story 
grammar 
 
F2PN-IIi-9 
Nahuhulaan ang 
susunod na 
mangyayari sa 
Kuwento 
 

 
F2PN-Ie-9  
F2PN-IIi-9 
F2PN-IIIg-9 
Naibibigay ang 
susunod na 
mangyayari sa 
kuwento batay sa 
tunay na pangyayari, 
pabula, tula, at tugma 
 

F2WG-IIg-h-5  
Nabibigyang kahulugan 
ang mga salita sa 
pamamagitan ng 
pagbibigay ng 
kasingkahulugan at 
kasalungat, sitwasyong 
pinaggamitan ng salita 
(context clues), 
pagbibigay ng 

tulad na lang 
ng hindi 
paggawa ng 
mga bagay na 
tuluyang 
makasisira sa 
mga 
pinagkukunan 
ng yaman sa 
kapaligiran.  

 
Komunikasyon 
Nakapagba-
bahagi ng 
karanasan sa 
pagbabasa sa 
mga kapangkat 
 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nakasu-
sulat ng 
buod ng 
kuwento 

• Nakasu-
sulat ng 
talata 
tungkol sa 
panga-
ngalaga sa 
mga 
punung-
kahoy 

 
Pagkamalik-
hain 
Nakapagpa-

pakita ng dula-

dulaan tungkol 

sa pagkasira 

ng kapaligiran 

 

● Comprehen-

sion check 

(pagsagot ng 

mga sagot 

tungkol sa 

binasa o 

napakinggang 

akda) 

● Mga 

pagsasanay 

pangwika 

(pagtukoy 

ng panghalip 

panao, 

pagsulat 

gamit ang 

panghalip 

panao) 

● Pagsulat ng 

mga 

pangungusap 

nang kabit-

kabit 

 

Paglalahat 

● Pagsasanay 
sa pagtukoy 
ng ginamit 
na mga 
panghalip na 
panao sa 

presenta-
tion 

● kompyuter 
● LCD 

projector 
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Reserbado ang lahat ng karapatan. 
 

halimbawa, at 
paggamit ng pormal na 
depinisyon ng salita 
 
F2WG-Ig-3 
Nagagamit ang mga 
salitang pamalit sa 
ngalan ng tao (ako, 
ikaw, siya) 
 

 
F2WG-Ig-3 
F2WG-Ii-3 

Nagagamit ang mga 

salitang pamalit sa 

ngalan ng tao (ako, 

ikaw, siya, tayo, kayo, 

sila) 

 

F2KP-Ib-g-6  
Nakapagpapalit at 
nakapagdaragdag ng 
mga tunog upang 
makabuo ng bagong 
salita 
 
F2KM-Ig-1.2 
Nasisipi nang wasto at 
maayos ang mga 
pangungusap 
 
 
 

Kolaborasyon 

Nakapagpa-

pamalas ng 

pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon 

sa pangkatang 

gawain 

 

binasang 
talata  

● Pagsagot sa 
mga maha-
halagang 
tanong 
tungkol sa 
binasa 
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F2PL-Oa-j-7 
Naibabahagi ang 
karanasan sa pagbasa 
upang makahikayat ng 
pagmamahal sa 
pagbasa   

ARALIN 8 
Batang 
Matulungin 
 

• “Ang 
Alitaptap 
at ang 
Paruparo” 

• Pang-
ugnay 

 
 

F2PT-Ia-h-1.5 
Nakakagamit ng mga 
pahiwatig upang 
malaman ang 
kahulugan ng mga 
salita paggamit ng 
mga palatandaang 
nagbibigay ng 
kahulugan (context; 
kasalungat) 
 

F2WG-IIg-h-5  
Nabibigyang 
kahulugan ang mga 
salita sa pamamagitan 
ng pagbibigay ng 
kasingkahulugan at 
kasalungat, sitwasyong 
pinaggamitan ng salita 
(context clues), 
pagbibigay ng 
halimbawa, at 
paggamit ng pormal na 
depinisyon ng 
salita 
 

• Ano sa 
palagay mo 
ang dahilan 
kung bakit 
may mga 
insekto sa 
mundo? 
Lahat ba ng 
mga insekto 
ay kapaki-
pakinabang? 
Paano mo ito 
nasabi? 

• Sa paanong 
paraan ka 
nakatutulong 
sa ibang tao? 

• Ang lahat ng 

hayop sa 

mundo, 

katulad ng 

mga insekto, 

ay may kani-

kaniyang 

ginagampa-

nang tungkulin 

sa mundo.   

• Maliit o mahina 
man ang isang 
bata ay may 
maitutulong pa 
rin siya sa 
ibang tao tulad 
ng pagiging 
isang mabuti at 
tapat na 
kaibigang 
handang 
tumulong sa 
lahat ng 
pagkakataon.   

Pagkamalik-
hain at 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nakapagsa-
sadula ng 
tugon sa 
tanong na 
“Kung ikaw 
si Alitaptap, 
gagawin mo 
ba ang 
ginawa niya 
sa kuwento? 
Bakit?” 

• Nakabubuo 
ng titik ng 
awit tungkol 
sa aral na 
natututuhan 
sa pabula 

• Nakaguguhit 
sa 
panlarawang 
balangkas 
upang 

• Pagganyak 

(pagsagot ng 

mga tanong 

tungkol sa 

pabula) 

• Experiential 

learning  

• Constructi-

vism  

• Inquiry-based 

approach 

• Discussion  

 

 

Paglilinang  

● Recitation 
● Pagpapala-

wak ng 
talasalitaan 
(pagbasa ng 
pangungusap 
na may 
wastong tono, 
ekspresyon, 
at pagpa-
pangkat ng 
mga pantig; 
pagbibigay 
kahulugan ng 
mga salita) 

● Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
binasa o 
napakinggang 
akda) 

● Takdang-
aralin 
(pagsulat ng 

● Pagpa-

pahalaga 

sa kaibigan 

● Pagtulong 

sa mga 

nanga-

ngailangan 

● Koopera-

syon 

● Pagpa-

pahalaga 

sa mga 

hayop at 

iba pang 

nilikha sa 

kapaligiran 

● larawan 
ng 
paruparo 
at 
alitaptap 

● mga 
activity 
card 

● manila 
paper 

● marker 
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F2PB-Ih-6 
Napag-uugnay ang 
sanhi at bunga ng 
mga pangyayari 
sa binasang talata 
 

 
F2PB-Ih-6 
F2PB-IIIg-6 
F2PB-IVd-6 
Napag-uugnay ang 
sanhi at bunga ng 
mga pangyayari sa 
binasang talata at 
teksto 
 
Natutukoy ang mga 
pang-ugnay 
 

F2KM-Ih-1.2 
Naisusulat nang may 
wastong baybay at 
bantas ang mga 
salitang ididikta ng 
guro 
 

F2KM-IVb-5  
Naisusulat nang wasto 
ang idiniktang mga 
salita 
 
F2EP-Ih-3  
Natutukoy ang mga 

maipakita 
ang mga 
detalye ng 
kuwento  

• Naiguguhit 
ang bahagi 
ng kuwento 

• Naisusulat 
ang mga 
sanhi at 
bunga 
tungkol sa 
isang paksa 

 
Komunikasyon 

• Naipapa-
hayag ang 
buod ng 
pabulang 
napaking-
gan 

• Naiku-
kuwento 
ang 
karanasan 
tungkol sa 
pagtulong 
sa ibang 
tao 

 
Mapanuring  
Pag-iisip 
Nakapag-
uugnay ng 

maikling 
talata 
tungkol sa 
isang 
karanasan 
nang may 
tinulungan) 

● Mga 
pagsasanay 
tungkol sa 
sanhi at 
bunga 

● Mga 
pagsasanay 
tungkol sa 
mga bahagi 
ng aklat at 
kahalagahan 
ng mga ito 

● Mga 
pagsasanay 
pangwika 
(pang-ugnay) 

● Pagsulat at 
pagbaybay 
ng idiniktang 
mga salita 

 
Paglalahat 

• Pagguhit ng 
bahagi ng 
binasang 
pampaniti-
kang akda 
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bahagi ng aklat at ang 
kahalagahan ng bawat 
isa  
- talaan ng nilalaman  
- indeks  
- may-akda 
- tagaguhit  

sanhi at bunga 
ng mga 
pangyayari sa 
binasang talata 
 
Kolaborasyon 

Nakapagpa-

pamalas ng 

pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon 

sa pangkatang 

gawain 

 

na 
nagpapakita 
ng pagtulong 

• Pagtukoy at 
pagsulat ng 
sanhi at 
bunga ng 
isang 
pangyayari 

ARALIN 9 

Mabuting 

Anak 

 

• “Ang 
Ulirang 
Mag-
anak” 

• Mga 

Panghalip 

Panao—

Kayo, 

Tayo, Sila 

F2PB-Ie-4  
Nailalarawan ang mga 
bahagi ng kuwento  
- panimula 
- kasukdulan  
- katapusan/kalakasan 
   

 
F2PN-Ii-j-12.1 
F2PB-IId-4 
Nailalarawan ang mga 
elemento (tauhan, 
tagpuan, banghay) at 
bahagi ng kuwento 
(panimula, kasukdulan 
katapusan/kalakasan) 
 
 
 

● Sino ang 

pinakamaha-

lagang tao sa 

buhay mo? 

Bakit? 

● Paano mo 

maipakikita 

sa iyong 

magulang 

ang pagiging 

mabuting 

anak? 

● May mga 

taong 

pinahahala-

gahan ang 

bawat tao.  

● Sa murang 

gulang ay 

maipakikita ng 

isang bata ang 

pagpapaha-

laga sa mga 

magulang o 

mga taong 

pinahahala-

gahan sa iba’t 

ibang paraan.  

Komunikasyon 
Naipapahayag 
ang sariling 
ideya/damdamin 
o reaksiyon 
tungkol sa 
nabasang 
kuwento  
 
Pagkamalik-
hain at 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 
Nakabubuo ng 

mga 

pangungusap 

gamit ang mga 

salitang pamalit 

● Pagganyak 

(pagguhit ng 

larawan ng 

pinahahala-

gahang mga 

tao at pagku-

kuwento 

tungkol sa 

kanila) 

● Malayang 

talakayan 

● Experiential 

learning 

● Constructi-

vism  

● Inquiry-based 

approach 

Paglilinang 

● Recitation 

● Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan 

(pagbigay 

kahulugan 

sa mga 

salita) 

● Comprehen-

sion check 

(pagsagot 

ng mga 

tanong 

tungkol sa 

binasang 

akda) 

● Pagma-

mahal sa 

magulang 

● Pagiging 

maalala-

hanin 

 

● mga 

larawang 

kaugnay ng 

kuwentong 

“Ang Ulirang 

Mag-anak” 

● mga activity 

card 
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Reserbado ang lahat ng karapatan. 
 

F2-PS-Ig-6.1  
Naipapahayag ang 
sariling ideya/ 
damdamin o reaksiyon 
tungkol sa 
napakinggan/ 
nabasang: 
a. kuwento, 
b. alamat 
c. tugma o tula 
d. tekstong pang-

impormasyon 
 
F2WG-Ii-3  
Nagagamit ang mga 
salitang pamalit sa 
ngalan ng tao (tayo, 
kayo, sila)  
 

 
F2WG-Ig-3 
F2WG-Ii-3 

Nagagamit ang mga 
salitang pamalit sa 
ngalan ng tao (ako, 
ikaw, siya, tayo, kayo, 
sila) 
 
F2PB-Ii-1 
Naiuugnay sa sariling 
karanasan ang 
nabasang teksto  
 

sa ngalan ng 

tao.  

 
Kolaborasyon 

Nakapagpa-

pamalas ng 

pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon 

sa pangkatang 

gawain 

 

● Cooperative 

learning  

 

 

● Pangkatang 

gawain 

(pag-uugnay 

ng binasang 

akda sa 

sariling 

karanasan, 

pagbibigay 

reaksiyon o 

ideya sa 

binasang 

akda) 

● Mga 

pagsasanay 

pangwika 

(pagtukoy sa 

panghalip 

panao) 

● Pagsulat at 

pagbaybay 

(pagsaayos 

ng mga letra 

upang 

makabuo ng 

salita, 

pagsulat 

nang wasto 

ng idiniktang 

mga salita) 
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F2PN-IIb-2  
Naiuugnay sa sariling 
karanasan ang 
nabasang teksto  
 

F2KM-Ii-1.2 
Naisusulat nang may 
wastong baybay at 
bantas ang mga 
salitang ididikta ng 
guro 
 

F2KM-IVb-5  
Naisusulat nang wasto 
ang mga idiniktang 
mga salita 

Paglalahat 

Pagsulat ng 

mga 

pangungusap 

gamit ang mga 

panghalip 

panao na tayo, 

sila, at kayo 

ARALIN 10 
Batang 
Mapagka-
katiwalaan 
 

• “Ang 
Pusa at 
ang 
Daga” 

• Mga 
Pang-
halip 
Panao 

 
F2PN-Ii-j-12.1 
F2PB-IId-4 
Nailalarawan ang mga 
elemento (tauhan, 
tagpuan, banghay) at 
bahagi ng kuwento 
(panimula, kasukdulan 
katapusan/kalakasan) 
 
F2PS-Ij-3 
Naiuulat nang pasalita 
ang mga nasaksihang 
pangyayari sa 
paaralan  
 

• Paano mo 
pinahahala-
gahan at 
pinagkakati-
walaan ang 
iyong 
kaibigan? 

• Paano mo 
maipakikita 
na ikaw ay 
isang batang 
mapagkakati-
walaan? 

● Mahalagang 

pahalagahan 

at 

pagkatiwalaan 

ang mga 

kaibigan dahil 

maituturing 

silang mga 

kayamanan. 

● Maipakikita ng 

isang bata na 

siya ay 

mapagkakati-

walaan sa 

iba’t ibang 

paraan.  

Pagkamalik-
hain at 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 
Nailalarawan 
ang mga 
katangian ng 
mga tauhan sa 
kuwento  
 

Komunikasyon 

Nakapagsa-
salaysay ng 
mga 
pangyayari sa 

● Pagganyak 

(pagpuno ng 

usapan sa 

komik istrip 

na kaugnay 

ng pabulang 

pakikinggan) 

● Discussion 

● Game-based 

activity 

(pagsunod sa 

panuto) 

● Cooperative 

learning 

● Paglalagom 

 

Paglilinang 

• Recitation 

• Pagpapa-
lawak ng 
talasalitaan 
(krosword, 
pagpalit, at 
pagdagdag 
ng tunog sa 
salita upang 
makabuo ng 
bagong 
salita) 

• Comprehen-
sion check 
(pagsagot 
ng mga 

● Pagtitiwala 

● Pagiging 

tapat sa 

kausap 

● Pagiging 

mabuting 

kaibigan 

● Pagiging 

reliable o 

laging 

maaasahan 

● mga istrip 
ng papel 
na may 
nakasulat 
na daga at 
pusa 

● larawan ng 
pusa at 
daga 

● mga activity 
card 
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F2PS-If-3.1  

Naiuulat nang pasalita 

ang mga 

naobserbahang 

pangyayari sa paligid 

(bahay, komunidad, 

paaralan) at sa mga 

napanood (telebisyon, 

cellphone, kompyuter) 

 
F2KP-Ij-6 
Napapalitan at 
nadadagdagan ang 
mga tunog upang 
makabuo ng bagong 
salita   
 
F2PT-Ij-5 
Napag-uuri-uri ang 
mga salita ayon sa 
pahiwatig na 
konseptwal 
 
Natutukoy ang 
suliranin sa 
napakinggang kuwento 
 
F2KM-Ii-1.2 
Naisusulat nang may 
wastong baybay at 
bantas ang mga 
salitang ididikta ng 
guro 

 loob ng 
paaralan  
 
Mapanuring  
Pag-iisip 

• Nakapag- 
uuri-uri ng 
mga salita 
ayon sa 
pahiwatig na 
konseptwal  

• Nakatutukoy 
ng mga 
suliranin sa 
kuwento  

 
Kolaborasyon 

Nakapagpa-

pamalas ng 

pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon 

sa pangkatang 

gawain 

 
 

tanong 
tungkol sa 
binasang 
akda) 

• Pangkatang 
gawain 
(pagsuri ng 
mga 
elemento ng 
akda, pag-
uuri ng mga 
salita) 

• Mga 
pagsasanay 
pangwika 
(pagtukoy ng 
panghalip 
panao, 
pagbuo ng 
pangungusap 
gamit ang 
panghalip 
panao) 

• Takdang-
aralin 
(pagbigay 
wakas sa 
kuwento) 

• Pagsagot sa 
mga 
mahahala-
gang tanong 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
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Reserbado ang lahat ng karapatan. 
 

 

F2KM-IVb-5  
Naisusulat nang wasto 
ang mga idiniktang 
mga salita 
 

 
F2WG-Ig-3 
F2WG-Ii-3 

Nagagamit ang mga 
salitang pamalit sa 
ngalan ng tao (ako, 
ikaw, siya, tayo, kayo, 
sila) 

(pagsulat 
nang wasto 
ng idiniktang 
mga salita) 

 
Paglalahat 
Pagsulat ng 
alternatibong 
wakas ng 
binasang 
akdang 
pampanitikan 

**Ang tekstong italiko sa Mga Kasanayan sa Pagkatuto ay karagdagan mula sa awtor. 
***Ang tekstong italiko sa Mahahalagang Tanong ay mga karagdagan.  
****Dahil walang komponent na Pamalagiang Kaalaman ang patnubay ng guro, lahat ng teksto ay idinagdag sa kolum upang iayon sa ibinigay na Mahahalagang Tanong.  
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Yunit 2: Pakikipamuhay at Pakikiisa Bilang ng mga Araw: 23 

Pamantayang 

Pangnilalaman 

Pakikinig (Pag-unawa sa Napakinggan) 

Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig 

at pag-unawa sa napakinggan 

 

Pagsasalita 

Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at 

pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at 

damdamin 

 

Pagbasa 

• Nauunawaan ang ugnayan ng simbolo at ng mga 
tunog 

• Naipamamalas ang kamalayan sa mga bahagi ng 
aklat at kung paano ang ugnayan ng simbolo at wika  

• Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang 
makilala at mabasa ang mga pamilyar at di-pamilyar 
na salita  

• Naisasagawa ang mapanuring pagbasa upang 
mapalawak ang talasalitaan  

 
Pagsulat 

• Nagkakaroon ng papaunlad na kasanayan sa wasto 
at maayos na pagsulat 

• Nauunawaan na may iba’t ibang dahilan ng pagsulat 
 
Estratehiya sa Pag-aaral 
Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang 

maunawaan ang iba’t ibang teksto 

 

Pamantayan sa 

Pagganap* 

Pakikinig (Pag-unawa sa Napakinggan) 

Nakasusunod sa napakinggang hakbang 

 

Pagsasalita 

Nakasasali sa isang usapan tungkol sa sariling karanasan 

 

Pagbasa 

Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang 

pagkakasunod-sunod gamit ang story grammar at pamatnubay na tanong 

 

Pagsulat 
Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng mga salita, parirala, at 
pangungusap 
 

 

 

Ikalawang Markahan 
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Pagpapahalaga sa Wika at Panitikan 

Naipamamalas ang pagpapahalaga at kasanayan sa 

paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t 

ibang uri ng panitikan  

*Ang tekstong italiko ay karagdagan mula sa awtor at hindi matatagpuan sa patnubay ng guro.  
 

Nilalaman 

Mga Kasanayan 

sa Pagkatuto** 

(Kabilang ang 

MELCs) 

Mahahalagang 

Tanong*** 

Pamalagiang 

Kaalaman 

Mga 

Kasanayan 

para sa  

Ika-21 Siglo 

Mga 

Estratehiya 

o Paraan ng 

Pagtuturo 

Pagtataya Pagpapahalaga 
Mga 

Kagamitan 

ARALIN 11 

Pag-uunawaan 

 

• “Ang 
Kahariang Di 
Magkauna-
waan” 

• Tamang 
Pagsulat ng 
Pangngalang 
Pantangi at 
Pambalana 

F2PN-IIa-1.3 
Nakasusunod sa 
napakinggang 
panuto (1 hakbang) 
 

F2WG-IIa-1 
Nagagamit ang 
magalang na 
pananalita sa 
angkop na sitwasyon 
(pakikipag-usap sa 
matatanda) 
 

 
F2WG-Ia-1 
F2WG-IIa-1 
F2WG-IIIa-g-1 
F2WG-IVa-c-1 
F2WG-IVe-1 
Nagagamit ang 
magalang na 
pananalita sa 
angkop na sitwasyon 
(pagbati, 
paghingi ng 
pahintulot, 

● Bakit 

mahalagang 

magkauna-

waan ang 

mga tao? 

● Ano ang 

dapat gawin 

ng mga tao 

upang 

magkauna-

waan? 

● Kung 

nagkakauna-

waan ang 

mga tao, 

maiiwasan 

ang mga 

awayan at 

mabilis ang 

pag-unlad ng 

isang bayan o 

bansa. 

● Ang tahimik 

na pakikinig 

sa kausap, 

pagiging 

magalang, at 

pagsasalita 

nang malinaw 

at 

malumanay 

ay ilan 

lamang sa 

mga paraan 

upang 

Mapanuring  

Pag-iisip   

• Naiuugnay 
ang isang 
sitwasyon o 
karanasan sa 
paksang 
tinalakay 

• Nakatutukoy 
sa larawang 
katumbas ng 
pahayag na 
may 
magalang na 
pananalita 

 

Kolaborasyon 

Nakapagpapama-

las ng pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon sa 

pangkatang 

gawain 

 

 

● Direct, explicit 

instruction  

● Interactive 

approach 

● Audio 

recording 

analysis  

● Collaborative 

approach 

Paglilinang  

● Pagsunod sa 

panuto ng 

guro at 

pagsulat 

tungkol sa 

pagkukulang 

ng kaibigan 

● Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan 

(pagbigay-

kahulugan sa 

salita 

● Malayang 

pagsasanay 

(pagpili ng 

aklat na 

babasahin) 

● Pagsagot sa 

mga gawaing 

pangwika 

(pagpapantig 

ng mga salita; 

● Mabuting 

pakikipagkaibi-

gan 

● Paggalang 

● Pagsaalang-

alang sa 

kabutihan ng 

nakararami 

● Pagiging 

maunawain 

● Pagiging 

palabasa 

● Pagiging 

marunong na 

tagapakinig 

● recording 
ng iba’t 
ibang wika 

● manila 
paper at 
marker 

● PowerPoint 
presenta-
tion 

● kompyuter 
● LCD 

projector 
● improvised 

fishpond 
● makukulay 

na papel na 
hugis isda 
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pagtatanong ng 
lokasyon ng lugar, 
pakikipag-usap sa 
matatanda, 
pagtanggap ng 
paumanhin, 
pagtanggap ng 
tawag sa telepono, 
pagbibigay ng 
reaksiyon o 
komento) 
  

F2AL-IIa-1.1 
Nasasabi ang 

nilalaman ng 

aklat batay sa 

pabalat nito  

 
F2PP-IIa-6 
Nasasabi ang 
pagkakatulad at 
pagkakaiba ng mga 
pantig/salita 
 
F2PB-IIa-b-3.1.1 
Nakasasagot sa 
mga tanong tungkol 
sa nabasang 
kuwento 
 

 
F2PB-Id-1.1 
F2PB-IIa-b-3.1.1 
F2PB-IIId-3.1.11 
Nakasasagot sa 
mga tanong tungkol 
sa nabasang 
kuwentong kathang-

magkauna-

waan ang 

mga taong 

nag-uusap.     

Komunikasyon 

at Pagkakaroon 

ng Kamalayang 

Panlipunan at 

Pangkultura 

• Nakagagamit 
ng 
magagalang 
na pagbati sa 
pakikipag-
usap sa iba 

• Naipapaha-
yag ang 
damdamin 
tungkol sa 
pagkakauna-
waan  

• Nakapagsa-
salaysay 
tungkol sa 
damdamin 
kapag 
nagbabasa ng 
kuwento 

 

Kaalaman sa ICT 

(Information, 

Communications, 

at Technology) 

Nagagamit ang 

teknolohiya sa 

pakikinig ng iba’t 

ibang wika  

 

pagtukoy ng 

magagalang 

na salita; 

pagsulat at 

pagtukoy ng 

pangngalang 

pambalana at 

pantangi; 

pagbibigay ng 

pangngalang 

pantangi para 

sa 

pangngalang 

pambalana at 

vice versa; 

pagbuo ng 

pangungusap 

gamit ang 

tamang 

pangngalan at 

malaki at 

maliit na letra) 

● Comprehen-

sion check 

(pagsagot ng 

mga tanong 

tungkol sa 

binasang 

akda) 

● Pagtukoy ng 

nilalaman ng 

aklat batay sa 

pabalat 

● Pagsulat at 

pagbaybay 

(pagbabaybay 
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isip (hal.: pabula, 
maikling kuwento, 
alamat), tekstong 
hango sa tunay na 
pangyayari (hal.: 
balita, talambuhay, 
tekstong pang-
impormasyon), o tula 
 

F2PU-Ia-3.1  
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na paraan 
na may 
tamang laki at layo 
sa isa't isa ang mga 
salita 
 
F2PU-Ia-3.2 
Naisusulat nang may 
wastong baybay at 
bantas ang mga 
pangungusap na 
ididikta ng guro 
 
Naipakikita ang 

tamang pagsusulat 

ng pangngalang 

pantangi at 

pambalana 

 

F2PL-0a-j-7 

Naibabahagi ang 

karanasan sa 

pagbasa upang 

makahikayat ng 

pagmamahal sa 
pagbasa 
 

ng mga salita 

nang tama, 

pagsulat ng 

mga salita 

nang kabit-

kabit at may 

tamang laki at 

layo sa isa’t 

isa; pagsulat 

ng idiniktang 

pangungusap) 

• Pagsagot ng 
tanong gamit 
ang 
pangngalang 
pantangi at 
pambalana 

 
Paglalahat 
● Pagsagot ng 

mahahala-

gang tanong 

● Malayang 

talakayan 

(pagpapauna-

wa sa mga 

mag-aaral 

tungkol sa 

halaga ng 

pagbabasa) 

● Pinatnuba-

yang 

pagsasanay 

(improvised 

fishpond) 



 

MAPA NG KURIKULUM 
Wikang Sarili 2 (Ikalawang Edisyon) 

  
 

Page 5 of 27 

TEL. (632) 87120245 to 49 / 87406603 
EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Copyright 2021 
ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

Reserbado ang lahat ng karapatan. 
 

ARALIN 12 

Handang 

Pagtulong 

 

• “Ang 
Bagyong 
Paparating” 

• Mga Pang-
ugnay na at 
at o 

F2PN-IIb-2 
Nagagamit ang 
naunang kaalaman o 
karanasan sa 
pag-unawa ng 
napakinggang 
teksto 
 

 
F2PN-Ia-2 
F2PN-IIb-2 
F2PN-IIIa-2 
Nagagamit ang 
naunang kaalaman o 
karanasan sa pag-
unawa ng 
napakinggang teksto 
 
F2PS-IIb-1 
Naipapahayag ang 
sariling 
ideya/damdamin o 
reaksiyon tungkol sa 
napakinggang 
kuwento/alamat 
 

F2-PS-Ig-6.1  
Naipapahayag ang 
sariling 
ideya/damdamin o 
reaksiyon tungkol sa 
napakinggan/naba-
sang: 
a. kuwento, 
b. alamat 
c. tugma o tula 
d. tekstong pang-

impormasyon 

● Paano mo 

nalalaman 

ang 

nangyayari sa 

iyong paligid? 

● Bakit 

mahalagang 

may 

kaalaman sa 

mga 

nangyayari sa 

kapaligiran? 

● Nalalaman 

ang mga 

nangyayari sa 

paligid sa 

pamamagitan 

ng 

pagbabasa 

ng mga balita 

sa 

pahayagan, 

pakikinig ng 

radyo, at 

panonood ng 

mga balita sa 

telebisyon. 

● Dapat na 

alam natin 

ang mga mga 

nangyayari sa 

ating paligid 

upang 

maging 

handa tayo 

sa anumang 

mangyayari 

lalo na kung 

sangkot ang 

ating 

kaligtasan.  

Komunikasyon 

• Naipapaha-
yag ang 
paggalang sa 
ideya, 
damdamin at 
kultura ng 
may-akda ng 
tekstong 
napakinggan 
o nabasa 

• Nakapagbibi-
gay ng 
reaksiyon 
tungkol sa 
napakinggang 
kuwento 

 

Pagkamalikhain  

• Nakagagawa 
ng islogan 
tungkol sa 
mga 
paghahanda 
bago 
dumating ang 
kalamidad 

• Nakapagsa-
sadula ng 
mga paraan 
upang 
makatulong 
sa mga 
nasalanta ng 
bagyo 

 

 

 

● Direct, explicit 

instruction  

● Collaborative 

approach  

● Interactive 

approach 

● Picture 

analysis 

● Experiential 

learning 

Paglilinang 

● Pagsagot sa 

mga tanong 

tungkol sa 

mga 

nalalaman sa 

kapaligiran 

● Pagtukoy ng 

larawan na 

tutukoy sa 

kahulugan ng 

salita 

● Pagtukoy 

kung 

magkatugma 

o hindi ang 

ibinigay na 

mga salita 

● Pangkatang 

gawain 

(paggawa ng 

itinakdang 

gawain sa 

bawat 

pangkat) 

● Comprehen-

sion check 

(pagsagot ng 

mga tanong 

tungkol sa 

binasang 

akda) 

● Pagsagot sa 

mga 

pagsasanay 

tungkol sa 

● Pagiging 

mapanuri sa 

kapaligiran 

● Paggalang 

● Pagiging 

matulungin 

● Pagiging laging 

handa 

● Pagkamasunu-

rin sa mga 

tuntunin 

● diyaryo 

● mga 

larawan ng 

telebisyon 

at radyo 

● maikling 

video 

tungkol sa 

sunog sa 

isang 

komunidad 

● video player 

o 

kompyuter 

● PowerPoint 

presenta-

tion 

● manila 

paper 
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F2KP-IIb-8 
Natutukoy ang 
mga salitang 
magkakatugma 
 
Natutukoy ang 

kahulugan ng mga 

salita sa 

pamamagitan ng 

mga larawan  

 
F2PB-IIa-b-3.1.1 
Nakasasagot sa 
mga tanong tungkol 
sa nabasang 
Kuwento 
 

 
F2PB-Id-3.1.1 
F2PB-IIa-b-3.1.1 
F2PB-IIId-3.1.11 
Nakasasagot sa 
mga tanong tungkol 
sa nabasang 
kuwentong kathang-
isip (hal.: pabula, 
maikling kuwento, 
alamat), tekstong 
hango sa tunay na 
pangyayari (hal.: 
balita, talambuhay, 
tekstong pang-
impormasyon), o tula 
 
F2KM-IIb-f-1.2 
Nasisipi nang 
wasto at malinaw 

Kolaborasyon 

Nakapagpapama-

las ng pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon sa 

pangkatang 

gawain 

 

Kaalaman sa ICT 

(Information, 

Communications, 

at Technology) 

Nagagamit ang 

teknolohiya upang 

makapanood 

tungkol sa mga 

nasunugan 

silid-aklatan 

● Mga 

pagsasanay 

pangwika 

(pagpunan ng 

salitang 

aangkop sa 

gamit ng at at 

o) 

● Pagsulat at 

pagbaybay 

(pagkopya 

nang wasto 

ng mga 

parirala o 

pangungusap) 

 

Paglalahat 

• Pagbabalik-
aral tungkol 
sa pang-
ugnay na “at” 
at “o”; 
pagpapagamit 
ng mga ito sa 
sariling 
pangungusap 
ng mga mag-
aaral 

• Pagsagot ng 
mahahala-
gang tanong 
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ang parirala at 

pangungusap 

 

Nailalarawan ang 
silid-aklatan sa 
paaralan at naiisa-
isa ang mga tuntunin 
dito 
 

Natutukoy ang mga 

gamit ng mga pang-

ugnay na at at o 

 

F2-PL-0a-j-3 

Naipamamalas ang 

paggalang sa ideya, 

damdamin at kultura 

ng may-akda ng 

tekstong 

napakinggan o 

nabasa 

 ARALIN 13 

Pagkakaisa 

Tungo sa 

Kapayapaan  

 

• “Ang 
Kasaysayan 
ng Samahan 
ng mga 
Nagkakai-
sang Bansa” 

• Paglalarawan 

F2PN-IIc-3.1.1 
Nakasasagot sa 
mga tanong tungkol 
sa napakinggang 
kuwento/alamat 
 

F2WG-IIc-d-4  
Nakapaglalarawan 
ng mga bagay, tao, 
pangyayari, at lugar 
 

F2KP-IIc-3  
Napapantig ang mga 
mas mahahabang 
salita 
 

● Ano-ano ang 

mahalagang 

bagay na 

pagkakakilan-

lan ng ating 

bansa? 

● Paano ninyo 

iginagalang 

ang ating 

watawat? 

● Ang ilan sa 

mga 

pagkakakilan-

lan ng ating 

bansa ay ang 

watawat at 

ang 

pambansang 

awit.  

● Ang pagtigil 

sa anumang 

ginagawa o 

sa paglalakad 

at ang 

pagtayo nang 

tuwid habang 

Mapanuring  

Pag-iisip 

Nasusuri at 

naipaliliwanag 

ang kahulugan ng 

mapa 

 

Pagkamalikhain  

Nakaguguhit ng 

pinakagustong 

bahagi ng 

kuwentong binasa 

 

Kolaborasyon  

Nakapagpapama-

las ng pakikipag-

● Direct, explicit 

instruction 

● Interactive 

approach 

● Collaborative 

approach 

Paglilinang 

● Pagsagot sa 

mga tanong 

tungkol sa 

mga watawat 

ng iba’t ibang 

miyembro ng 

UN 

● Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan 

(pagtukoy sa 

kahulugan ng 

mga salita) 

● Mga 

pagsasanay 

● Pakikiisa 

● Pagmamahal sa 

kapuwa  

● Paggalang sa 

watawat 

 

● larawan ng 

mga 

estudyante 

na hindi 

nagpapakita 

ng 

paggalang 

sa watawat 

ng Pilipinas 

● larawan ng 

mga tao at 

bagay sa 

paligid 
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F2PB-IIc-2.2 
Nakasusunod sa 
nakasulat na 
panutong may 2-3 
hakbang 
 

 
F2PB-Ib-2.1 
F2PB-IIc-2.2 
Nakasusunod sa 
nakasulat na 
panutong may 1-2 at 
3-4 na hakbang 
 
F2PU-IIc-3.2 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na paraan 
nang may 
tamang laki at layo 
sa isa't isa; malaki at 
maliit na letra; mga 
salita 
 

 
F2PU-Id-f-3.1 
F2PU-Id-f-3.2 
F2PU-Ia-3.1 
F2PU-IIc-3.2 
F2PU-IIIa-3.1 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na paraan 
nang may tamang 
laki at layo sa isa't 
isa ang mga salita 
 
F2KM-IIb-f-1.2 
Nasisipi nang wasto 
at malinaw ang 
parirala at 

itinataas ang 

watawat ay 

ilan lamang 

sa mga 

paraan upang 

maipakita ang 

paggalang sa 

watawat.    

ugnayan at 

kooperasyon sa 

pangkatang 

gawain 

 

Komunikasyon  

Nakapaglalahad 

ng karanasan na 

may kaugnayan 

sa kuwentong 

binasa 

 

Kaalaman sa 

Pagbasa at 

Pagsulat 

Naipakikita ang 

pag-unawa sa 

mga panuto na 

may 1-2 hakbang 

sa pamamagitan 

ng pagsunod 

nang tama  

 

 

pangwika 

(pagpapantig 

ng mga salita; 

pagtukoy o 

pagbigay ng 

salitang 

naglalarawan; 

pagsulat ng 

pangungusap 

na 

naglalarawan) 

● Comprehen-

sion check 

(pagsagot ng 

mga tanong 

tungkol sa 

binasang 

akda) 

● Pangkatang 

gawain 

(pagsasaga-

wa ng 

itinakdang 

gawain sa 

bawat 

pangkat at 

pagbabahagi 

nito sa klase) 

● Pagtukoy ng 

mga salitang 

naglalarawan 

sa nakasulat 

na panuto at 

pagsunod sa 

nakasaad dito 

● Pagsulat at 
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pangungusap 
 
F2EP-IIc-2 
Nabibigyang-
kahulugan ang mga 
simpleng mapa 

pagbaybay 

(pagsulat 

nang kabit-

kabit at may 

tamang laki at 
layo sa isa’t 
isa ang mga 
salita; 
pagkopya 
nang wasto 
ng mga 
parirala o 
pangungusap) 
 

Paglalahat 

• Pagsagot ng 
mahahala-
gang tanong 

• Pagsunod sa 
mga panuto 

ARALIN 14 

Pakikipag-

kaibigan 

 

• “Ang 
Pakikipag-
usap sa 
Bagong 
Kakilala” 

• Pang-uri 

F2PN-IId-12.2  

Nailalarawan ang 

mga tauhan sa 

napakinggang 

kuwento batay sa 

sinabi o pahayag 

 

F2PN-IId-12.2  

Nailalarawan ang 

mga tauhan sa 

napakinggang teksto 

batay sa kilos, 

sinabi, o pahayag 

 

 

 

● Gaano 

kahalaga ang 

kaibigan sa 

isang batang 

katulad mo? 

● Kailan mo 

dapat layuan 

ang isang 

kaibigan? 

● Mahalaga 

ang 

magkaroon 

ng kaibigan 

dahil may 

makakasama 

sa iba’t ibang 

gawain, 

makakausap 

tungkol sa 

iba’t ibang 

bagay, at 

makapagbibi-

gay-kaaliwan 

sa oras ng 

kalungkutan.  

● Dapat na 

Komunikasyon 

Nakapagkuku-

wento tungkol sa 

karanasan sa 

pagkakaroon ng 

kaibigan 

 

Kolaborasyon  

Nakapagpapama-

las ng pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon sa 

pangkatang 

gawain 

 

 

 

● Interactive 

approach 

● Inquiry-based 

approach 

● Collaborative 

approach 

● Picture 

analysis 

 

Paglilinang 

● Pagsagot sa 

mga tanong 

tungkol sa 

mga kaibigan 

● Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan 

(pagtukoy ng 

kasingkahulu-

gan ng mga 

salita) 

● Comprehen-

sion check 

(pagsagot ng 

mga tanong 

tungkol sa 

● Paggawa ng 

mabuti sa 

kapuwa 

● Pagiging 

mabuting 

kaibigan 

● Pagiging 

mapagpasen-

siya at 

mapagpatawad 

● larawan ng 

magkakai-

bigan na 

naglalaro 

● lapis at 

papel 
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F2WG-IIc-d-4  

Nakapaglalarawan 

ng mga bagay, tao, 

pangyayari, at lugar 

 

Napagsusunod-
sunod ang mga 
pangyayari sa 
binasang kuwento 
 
Napagsusunod-
sunod ang mga 
larawan upang 
makabuo ng 
kuwento 
 

F2PB-IId-4  

Nailalarawan ang 

mga elemento ng 

kuwento: tauhan, 

tagpuan, at banghay 

 

 
F2PN-Ii-j-12.1 
F2PB-IId-4 
Nailalarawan ang 
mga elemento 
(tauhan, tagpuan, 
banghay) at bahagi 
ng kuwento 
(panimula, 
kasukdulan, 
katapusan/kalaka-
san) 
 
 
 

maging 

mapagpa-

sensiya at 

mapagpata-

wad sa mga 

pagkakamali 

ng kaibigan, 

ngunit kung 

nagiging 

masamang 

impluwensya 

na siya ay 

kailangan na 

siyang 

layuan.  

Kaalaman sa 

Pagbasa at 

Pagsulat 

● Natutukoy at 
naisasalara-
wan ang mga 
tauhan at 
tagpuan ng 
kuwentong 
napakinggan 

● Naisusulat 
ang banghay 
ng kuwentong 
napakinggan 

● Natutukoy 
ang mga 
pangunahing 
ideya, aral, at 
damdamin ng 
kuwentong 
napakinggan 

 

 

 

binasang 

akda) 

● Pangkatang 

gawain 

(pagsasaga-

wa ng mga 

gawaing 

itinakda sa 

bawat 

pangkat na 

may 

kaugnayan sa 

binasang 

akda) 

● Mga 

pagsasanay 

pampanitikan 

(pagsusunod- 

sunod ng mga 

pangyayari, 

paglalarawan 

sa mga 

tauhan ng 

akda; 

pagsusunod- 

sunod ng mga 

larawan at 

paggawa ng 

kuwento 

tungkol sa 

mga ito) 

● Pagsulat at 

pagbaybay 

(pagsulat 

nang kabit-

kabit at may 
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F2PU-IIc-3.2 

Nakasusulat sa 

kabit-kabit na paraan 

nang may tamang 

laki at layo sa isa’t 

isa; malaki at maliit 

na letra; mga salita 

 

 
F2PU-Id-f-3.1 
F2PU-Id-f-3.2 
F2PU-Ia-3.1 
F2PU-IIc-3.2 
F2PU-IIIa-3.1 
Nakasusulat sa 

kabit-kabit na paraan 

nang may tamang 

laki at layo sa isa't 

isa ang mga salita 

 

F2KM-IIb-f-1.2 

Nasisipi nang wasto 

at malinaw ang 

parirala at 

pangungusap 

tamang laki at 

layo sa isa’t 

isa ang mga 

salita at 

pangungusap) 

● Mga 

pagsasanay 

pangwika 

(pagtukoy o 

pagpunan ng 

tamang pang-

uri na angkop 

sa 

inilalarawan; 

pagsulat ng 

talata gamit 

ang mga 

pang-uri) 

 

Paglalahat 

• Pagsagot ng 
mahahala-
gang tanong 

• Pagsasanay 
pangwika 
(Pagpunan ng 
angkop na 
mga pang-uri 
upang mabuo 
ang diyalogo) 

ARALIN 15 

Lahat ay Dapat 

Mabuhay 

 

• “Kuwento ng 
Saranggola” 

• Gamit ng 

F2PB-IIf-10 

Nasasabi ang paksa 

o tema ng binasang 

teksto 

 

 

● Bilang bata, 

paano mo 

pinahahala-

gahan ang 

mga nasa 

iyong paligid? 

● Bakit 

● Maliit man, 

dapat na 

marunong 

umunawa 

ang isang 

bata sa 

kalagayan ng 

Kolaborasyon  

Nakapagpapama-

las ng pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon sa 

pangkatang 

gawain 

● Direct, explicit 

instruction 

● Interactive 

approach 

● Inquiry-based 

approach 

● Collaborative 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 

tanong 

tungkol sa 

paglalaro ng 

saranggola 

• Pagpapala-

● Paggalang sa 

may buhay 

● Pagiging 

mapagkumbaba 

● Pagpapahalaga 

sa ibang tao 

sipi ng 
kuwentong “Ang 
Halimaw at ang 
Batang May 
Maskara” 
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Malalaking 
Letra at mga 
Bantas 

• “Ang 
Halimaw at 
ang Batang 
May 
Maskara” 

F2PP-Ia-c-12  
Nasasabi ang 

mensahe, paksa, o 

tema na nais 

ipabatid sa 

patalastas, 

kuwentong kathang- 

isip (hal.: pabula, 

maikling kuwento, 

alamat), o teksto 

hango sa tunay na 
pangyayari (hal.: 
balita, talambuhay, 
tekstong pang- 
impormasyon) 
 

F2AL-IIe-10 

Natutukoy ang 

kahalagahan gamit 

ng malaking letra o 

bantas sa isang 

salita/pangungusap  

 

F2PP-IIe-2.2 

Nababasa ang mga 

salitang madalas na 

makita sa paligid 

 

F2KM-IIb-f-1.2 

Nasisipi nang wasto 

at malinaw ang 

parirala o 

pangungusap 

 

 

 

kailangang 

may loob 

tayong 

marunong 

magpakum-

baba? 

mga taong 

nasa 

kaniyang 

paligid at higit 

sa lahat, 

maging 

mababa ang 

kalooban sa 

lahat ng 

pagkakataon. 

● Higit na 

payapa ang 

kalooban ng 

isang taong 

mapagpa-

kumbaba at 

mas 

nabibigyan 

niya ng 

pansin at 

halaga ang 

mga tao sa 

kaniyang 

paligid na 

dahilan 

upang 

mapasaya 

niya ang mga 

ito. 

 

Komunikasyon 

• Naipapaha-
yag ang 
karanasan sa 
pagpapalipad 
ng saranggola 

• Naisasalay-
say ang 
reaksiyon sa 
kuwentong 
binasa 

 

Kaalaman sa 

Pagbasa at 

Pagsulat 

Naibibigay ang 

paksa o kaisipan 

ng kuwentong 

binasa 

 

 

 

approach  

 

wak ng 

talasalitaan 

(pagtukoy ng 

kasingkahulu-

gan ng mga 

salita; 

pagsusunod-

sunod ng mga 

salita batay sa 

alpabeto) 

• Comprehen-

sion check 

(pagsagot ng 

mga tanong 

tungkol sa 

binasang 

akda o teksto) 

• Pangkatang 

gawain 

(pagsasaga-

wa ng mga 

itinakdang 

gawain para 

sa bawat 

pangkat) 

• Mga 
pagsasanay 
pangwika 
(pagtukoy ng 
salitang dapat 
na 
nagsisimula 
sa malaking 
letra; 
paglalagay at 
pagpunan ng 
tamang 
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F2EP-IIe-1.1 

Napagsusunod-

sunod ang mga 

salita batay sa 

alpabeto  

• unang 
dalawang letra 

ng salita 

bantas; 
pagsulat ng 
mga salita at 
pangungusap 
gamit ang 
napag-
aralang mga 
bantas) 

 

Paglalahat 

• Pagsagot ng 
mahahala-
gang tanong 

• Pagsulat at 

pagbaybay 

(pagsulat 

nang wasto 

ng mga 

parirala at 

pangungusap) 

ARALIN 16 
Mahalaga ang 
Kalusugan 
 

• “Nag-alala 
ang Lahat” 

• Mga Bahagi 
ng Aklat 

F2PS-If-3.1  

Naiuulat nang 

pasalita ang mga  

naobserbahang 

pangyayari sa 

pamayanan  

 

F2PS-If-3.1  
Naiuulat nang 
pasalita ang mga 
naobserbahang 
pangyayari sa 
paligid (bahay, 
komunidad, 
paaralan) at sa mga 
napanood 
(telebisyon, cell 

● Gaano 

kahalaga ang 

kalusugan sa 

isang batang 

katulad mo? 

● Ano-ano ang 

dapat mong 

kainin upang 

maging 

malusog at 

upang 

magampanan 

mo ang mga 

gawain sa 

araw-araw? 

● Ang ilan sa 

mga patunay 

na mahalaga 

ang malusog 

na katawan 

sa isang bata 

ay lagi siyang 

masigla, 

masaya, 

mabuting 

makisama sa 

iba, matalino, 

at maparaan 

sa mga 

gawain.  

● Mabuti para 

Kolaborasyon  

Nakapagpapama-

las ng pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon sa 

pangkatang 

gawain 

 

Komunikasyon 

• Nakapagba-

bahagi ng 

opinyon o 

karanasan 

kaugnay ng 

kuwentong 

napakinggan 

● Direct, explicit 

instruction 

● Interactive 

approach 

● Inquiry-based 

approach 

● Collaborative 

approach 

Paglilinang 
● Pagpapaliwa-

nag tungkol 
sa 
naobserbahan 
sa may sakit 
na bata 

● Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan 

(pagbigay ng 

kasalungat na 

kahulugan ng 

mga salita) 

● Comprehen-

sion check 

(pagsagot ng 

● Pagpapahalaga 

sa kalusugan 

● Pakikipagkapu-

wa 

● Pagiging 

maaalalahanin 

● Pagtutulungan 

● mga 

larawan ng 

mga prutas 

at gulay 

● aklat na 

may 

kompletong 

bahagi 
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phone, kompyuter) 
 

F2PT-IIa-j-1.6 
Nabibigyang-
kahulugan ang mga 
salita sa  
pamamagitan ng 
pagbibigay ng 
kasingkahulugan at 
kasalungat 

 

F2WG-IIg-h-5  
Nabibigyang-
kahulugan ang mga 
salita sa 
pamamagitan ng 
pagbibigay ng 
kasingkahulugan at 
kasalungat, 
sitwasyong 
pinaggamitan ng 
salita (context clues), 
pagbibigay ng 
halimbawa, at 
paggamit ng pormal 
na depinisyon ng 
salita 

 

F2PP-Ia-c-12  
Nasasabi ang 

mensahe, paksa o 

tema na nais 

ipabatid sa 

patalastas, 

kuwentong kathang- 

isip (hal.: pabula, 

maikling kuwento, 

sa isang bata 

ang kumain 

ng mga 

pagkaing “go” 

(mayaman sa 

carbohydrate), 

“grow” 

(mayaman sa 

protina), at 

“glow” (mga 

prutas at 

gulay).   

• Nakapaglala-

had tungkol 

sa mga 

naobserba-

hang 

ginagawa ng 

barangay 

kapag 

maraming 

bata ang 

nagkakasakit 

 

Pagkamalikhain 

Naisasadula ang 

nagustuhang 

bahagi ng 

kuwento 

 

Kaalaman sa 

Pagbasa at 

Pagsulat 

Nakasusulat ng 

maikling kuwento 

tungkol sa sariling 

karanasan kapag 

nagkakasakit 

 

 

mga tanong 

tungkol sa 

binasang 

akda) 

● Mga 

pagsasanay 

tungkol sa 

mga bahagi 

ng aklat 

(pagtukoy ng 

inilalarawang 

bahagi ng 

aklat; 

pagtukoy 

kung ang 

nakasulat na 

bahagi ng 

aklat ay 

matatagpuan 

sa sariling 

aklat; 

pagsagot ng 

mga tanong 

tungkol sa 

aklat) 

● Pagsulat at 

pagbaybay 

(pagsulat 

nang kabit-

kabit at may 

tamang laki at 

layo ang mga 

salita, 

parirala, at 

pangungusap) 
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alamat), o teksto 

hango sa tunay na 
pangyayari (hal.: 
balita, talambuhay, 
tekstong pang- 
impormasyon) 

 

F2PU-Iif-3.2 

Nakasusulat sa 

kabit-kabit na paraan 

nang may tamang 

laki at layo sa isa't 

isa ang mga salita 

 

 
F2PU-Id-f-3.1 
F2PU-Id-f-3.2 
F2PU-Ia-3.1 
F2PU-IIc-3.2 
F2PU-IIIa-3.1 
Nakasusulat sa 

kabit-kabit na paraan 

na may tamang laki 

at layo sa isa't isa 

ang mga salita 

 

F2KM-IIb-f-1.2 

Nasisipi nang wasto 

at malinaw ang 

parirala o 

pangungusap  

 

F2EP-IIf-h-5 

Nagagamit ang mga 

bahagi ng aklat ayon 

sa pangangailangan 

 

● Pangkatang 

gawain 

(pagsasaga-

wa ng mga 

itinakdang 

gawain para 

sa bawat 

pangkat) 

 

Paglalahat 

• Pagsagot ng 

mahahala-

gang tanong 

• Pagsulat ng 

mga bahagi 

ng aklat 
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Naisasalaysay muli 
ang napakinggang 
teksto sa tulong ng 
story grammar 
 

 
F2PS-Ig-6.1 
F2PS-IIg-6.4 
F2PS-IIIi-6.3 
Naisasalaysay muli 
ang binasang teksto 
nang may tamang 
pagkakasunod- 
sunod sa tulong ng 
mga larawan, 
pamatnubay na 
tanong at story 
grammar 

ARALIN 17 

Mga Taong 
Nagpahalaga 
 

• “Alas-Sais ng 
Hapon” 

• Pagkilala at 
Paggamit ng 
Pandiwa 

F2PN-IIg-8.3  

Napagsusunod-

sunod ang mga 

pangyayari ng 

kuwentong 

napakinggan batay 

sa mga pamatnubay 

na tanong 

 

F2PS-IIg-6.4 

Naisasalaysay muli 

ang napakinggang 

teksto sa tulong  

ng pamatnubay 

na tanong 

  

F2WG-IIg-h-5  

Nagagamit ang mga 

salitang kilos sa 

● Sino ang 

pinakamaha-

lagang tao sa 

buhay ninyo? 

Bakit? 

● Ano ang 

napapansin 

ninyo sa mga 

bata na 

malayo sa 

kanilang 

magulang 

dahil 

nagtatrabaho 

sa ibang 

bansa? 

● Maraming 

mahahala-

gang tao sa 

ating buhay, 

ngunit ang 

taong 

nagmamahal 

sa atin nang 

walang 

kondisyon at 

laging 

handang 

umunawa at 

gumabay sa 

atin, katulad 

ng ating 

magulang, 

ang 

pinakamaha-

Kaalaman sa 

Pagbasa at 

Pagsulat 

Nakasusulat 
tungkol sa 
pagpapakita ng 
pagpapahalaga 
sa ama at ina 
 

Komunikasyon 

Nakapaglalahad 

ng reaksiyon sa 

napakinggang 

kuwento 

 

Pagkamalikhain 

Naiguguhit ang 

pinakagustong 

bahagi ng 

kuwento 

● Constructivism 

● Explicit 

instruction 

● Collaborative 

approach 

Paglilinang 

● Pagsagot sa 

mga tanong 

tungkol sa 

larawan at 

sariling 

karanasan 

● Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan 

(pagtukoy ng 

ipinahihiwatig 

na salita sa 

pangungusap) 

● Comprehen-

sion check 

(pagsagot ng 

mga tanong 

tungkol sa 

● Pagpapahalaga 

sa mga taong 

nagmamahal 

● Pagiging 

maalalahanin  

● Pagmamahal sa 

magulang 

● larawan ng 

mag-ama 

● halimbawa 

ng Venn 

diagram 
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pag-uusap tungkol 

sa iba’t ibang gawain 

sa tahanan, 

paaralan, at 

pamayanan 

 

F2AL-Ii-g-5.2 

Naisasalaysay 

muli ang binasang 

teksto nang may 

tamang 

pagkakasunod-

sunod 

 

 
F2PS-Ig-6.1 
F2PS-IIg-6.4 
F2PS-IIIi-6.3 
Naisasalaysay muli 
ang binasang teksto 
nang may tamang 
pagkakasunod- 
sunod sa tulong ng 
mga larawan, 
pamatnubay na 
tanong, at story 
grammar 
 

F2KM-IIg-j-3 

Nakasusulat nang 

may wastong 

baybay, bantas, at 

gamit ng malaki at 

maliit na letra upang 

maipahayag ang 

ideya, damdamin, o 

reaksiyon sa isang 

laga.  

● Kung nasa 

ibang bansa 

ang mga 

magulang, 

maraming 

bata ang 

natututong 

tumayo sa 

sariling paa at 

maging 

responsable 

ngunit 

mayroon din 

namang 

naliligaw ng 

landas at 

nangangaila-

ngan ng 

pagkalinga.  

 

Kolaborasyon  

Nakapagpapama-

las ng pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon sa 

pangkatang 

gawain 

 

binasa o 

napakinggang 

akda) 

● Mga 

pagsasanay 

pampanitikan 

(pagsusunod-

sunod ng mga 

pangyayari sa 

binasang 

akda) 

● Pangkatang 

gawain 

(pagsasaga-

wa ng mga 

itinakdang 

gawain para 

sa bawat 

pangkat) 

● Takdang 

aralin 

(pagpunan ng 

tekstong may 

kaugnayan sa 

binasang 

akda, sa Venn 

diagram)  

● Mga 

pagsasanay 

pangwika 

(pagtukoy ng 

pandiwa, 

pagpunan ng 

angkop na 

pandiwa sa 

pangungusap) 
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paksa o isyu 

 

F2KM-IIb-f-1.2  

Nakasusulat ng 

parirala at 

pangungusap nang 

may wastong 

baybay, bantas, at 

gamit ng malaki at 

maliit na letra 

 

F2PT-Iia-j-1.6 

Nakagagamit ng 

mga pahiwatig 

upang malaman  

ang kahulugan ng 

mga salita tulad ng 

paggamit ng mga 

palatandaang 

nagbibigay ng 

kahulugahan 

(context clue, 

katuturan, o 

kahulugang salita)  

 

F2WG-IIg-h-5  
Nabibigyang-
kahulugan ang mga 
salita sa 
pamamagitan ng 
pagbibigay ng 
kasingkahulugan at 
kasalungat, 
sitwasyong 
pinaggamitan ng 
salita (context 

● Pagsulat at 

pagbaybay 

(pagsasaayos 

ng mga letra 

upang mabuo 

ang 

inilalarawang 

pandiwa) 

 

Paglalahat 

● Pagsagot ng 
mahahala-
gang tanong 

● Pagsulat ng 
talata gamit 
ang pandiwa, 
at pagsulat 
nang may 
wastong 
baybay, 
bantas, at 
gamit ng 
malalaki at 
maliliit na letra 
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clues), pagbibigay 
ng halimbawa, at 
paggamit ng pormal 
na depinisyon ng 
salita   

ARALIN 18 

Pakikitungo sa 

Kapuwa 

 

• “Saan Kayo 
Pupunta?” 

• Panlaping 
Makadiwa sa 
Pandiwa 

 

 

F2PS-IIe-h-5.1 

Nakasasali sa isang 

usapan tungkol sa 

isang sariling 

karanasan  

 

F2WG-IIg-h5 

Nagagamit ang mga 

salitang kilos sa pag-

uusap tungkol sa 

iba’t ibang gawain sa 

tahanan, paaralan, 

at pamayanan 

 

Natutukoy at 

nagagamit ang mga 

panlaping makadiwa 

 

F2PT-IIa-j-1.6 

Nabibigyang-

kahulugan ang mga 

salita sa 

pamamagitan ng 

pagbibigay ng 

kasingkahulugan at 

kasalungat 

 

F2WG-IIg-h-5  
Nabibigyang- 
kahulugan ang mga 
salita sa 

● Ano ang 

iyong 

ginagawa 

kapag 

napagagali-

tan ka ng 

iyong 

magulang? 

● Nakabubuti 

ba ang 

paglalayas sa 

isang batang 

napagalitan 

ng 

magulang? 

Bakit? 

● Ipinapakita ng 

isang tao ang 

sama ng loob 

sa iba’t ibang 

paraan, 

katulad ng 

pagmumuk-

mok, 

pagdadabog, 

o kaya ay 

paglalayas.  

● Ang 

paglalayas ay 

maaaring 

maghatid sa 

kapahama-

kan lalo sa 

isang bata; 

higit na 

nakabubuti 

ang pagpapa-

kumbaba at 

pagtanggap 

ng kamalian 

kapag 

napagalitan 

ng magulang 

dahil silang 

nakatatanda 

ang 

nakaaalam 

Kaalaman sa 

Pagbasa at 

Pagsulat  

Nakasusulat 

tungkol sa 

karanasan sa 

pag-aaral 

 

Kolaborasyon  

Nakapagpapama-

las ng pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon sa 

pangkatang 

gawain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Constructivism 

● Explicit 

instruction 

● Collaborative 

approach 

Paglilinang 

● Pagsagot sa 

tanong 

tungkol sa 

mga 

nakikitang 

mayaman at 

mahirap sa 

paligid 

● Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan 

(pagtukoy ng 

salitang 

kasingkahulu-

gan) 

● Comprehen-

sion check 

(pagsagot ng 

mga tanong 

tungkol sa 

binasang 

akda) 

● Mga 

pagsasanay 

pampanitikan 

(pagsulat ng 

karanasan 

gamit ang 

mga salitang 

kilos at 

● Pakikipag- 

kapuwa-tao 

● Pagiging 

maawain at 

matulungin 

● Pagpapakum-

baba 

● lapis 

● papel 

● yeso 
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pamamagitan ng 
pagbibigay ng 
kasingkahulugan at 
kasalungat, 
sitwasyong 
pinaggamitan ng 
salita (context 
clues), pagbibigay 
ng halimbawa, at 
paggamit ng pormal 
na depinisyon ng 
salita 
 

F2PB-Ii-h-6 

Napag-uugnay ang 

sanhi at bunga ng 

mga pangyayari sa 

binasang teksto 

 

 
F2PB-Iih-6 
F2PB-IIIg-6 
F2PB-IVd-6 
Napag-uugnay ang 

sanhi at bunga ng 

mga pangyayari sa 

binasang talata at 

teksto 

 

F2EP-Iif-h-5 

Nagagamit ang mga 

bahagi ng aklat ayon 

sa pangangailangan 

ng mabuti 

para sa isang 

bata.  

pangungusap 

na may sanhi 

at bunga, 

pagtukoy ng 

inilalalara-

wang bahagi 

ng aklat)  

● Pangkatang 

gawain 

(pagsasaga-

wa ng mga 

itinakdang 

gawain para 

sa bawat 

pangkat) 

● Mga 

pagsasanay 

pangwika 

(pag-tsek 

kung ang 

salita ay may 

panlapi; 

pagtukoy ng 

panlaping 

makadiwa sa 

pangungusap; 

paglagay ng 

panlaping 

makadiwa sa 

unahan o 

hulihan ng 

salitang-ugat 

upang 

makabuo ng 

bagong salita; 

pagtukoy ng 
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salitang may 

tamang 

panlapi na 

bubuo sa 

pangungusap) 

● Pagsulat at 

pagbaybay 

(pagsulat ng 

mga salitang 

nagsisimula 

sa f at j nang 

kabit-kabit at 

may tamang 

laki at layo) 

 

Paglalahat 

● Pagsagot ng 
mahahala-
gang tanong 

● Pagtukoy at 
pagdaragdag 
ng wastong 
panlaping 
makadiwa sa 
salitang-ugat 
upang mabuo 
ang talata 

ARALIN 19 

Sama-samang 

Paglago  

 

• “Akasya” 
• Aspekto ng 

Pandiwa 

F2PN-IIi-9 

Nahuhulaan ang 

susunod na 

mangyayari sa 

kuwento  

 

 

 

 

 

Nasubukan mo 

na bang 

magpaubaya para 

sa kapakanan ng 

iba? Bakit mo ito 

ginawa? 

Magaan ang 

pakiramdam at 

nakakataba ng 

puso kapag 

inuuna ang 

kapakanan ng iba 

kaysa sa sariling 

kagustuhan.  

Kolaborasyon  

Nakapagpapama-

las ng pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon sa 

pangkatang 

gawain 

 

 

 

● Experiential 

learning  

● Explicit 

instruction  

● Interactive 

approach 

● Inquiry-based 

approach 

● Collaborative 

approach 

Paglilinang 

● Pagsagot sa 

tanong 

tungkol sa 

paksa ng 

kuwentong 

babasahin 

● Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan 

Pagpapaubaya ● larawan ng 

puno ng 

akasya 

● papel 

● lapis 
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F2PN-Ie-9 
F2PN-IIi-9 
F2PN-IIIg-9 
Naibibigay ang 
susunod na 
mangyayari sa 
kuwento batay sa 
tunay na 
pangyayari, pabula, 
tula, at tugma 
 
Natutukoy at 

nagagamit ang plot 

summary graph sa 

pagsasaayos ng 

mga ideya ng 

kuwento 

 

Natutukoy ang mga 

aspekto ng pandiwa 

 

Nagagamit ang mga  

panlaping makadiwa 

upang maipahiwatig 

ang wastong 

aspekto ng pandiwa 

 

F2KP-IIi-j-6 

Nakapagpapalit at 

nakapagdaragdag 

ng mga tunog upang 

makabuo ng bagong 

salita  

 

 

 

Mapanuring  

Pag-iisip 

Nabibigyang-

kahulugan ang 

matalinghagang 

pahayag sa 

binasang kuwento 

 

Komunikasyon 

Nakapagsasalay-

say ng 

mensaheng nais 

ipaabot ng 

kuwentong binasa 

 

 

 

 

 

 

 

(pagbigay ng 

iba pang 

salitang 

kasingkahulu-

gan ng 

ibinigay na 

salita) 

● Comprehen-

sion check 

(pagsagot sa 

mga tanong 

tungkol sa 

binasang 

akda) 

● Mga 

pagsasanay 

pampanitikan 

(pagbigay ng 

hinihinging 

detalye sa 

plot summary 

graph; 

pagdagdag ng 

panlapi at 

mga salitang 

ginamit sa 

binasang 

kuwento 

upang 

makabuo ng 

bagong 

salitang kilos; 

pagtukoy ng 

kahulugan ng 

mga 

pangyayari sa 
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F2PT-Iia-j-1.6 

Nabibigyang-

kahulugan ang mga 

salita sa 

pamamagitan 

ng pagbibigay ng 

kasingkahulugan at 

kasalungat 

 

F2WG-IIg-h-5  
Nabibigyang-
kahulugan ang mga 
salita sa 
pamamagitan ng 
pagbibigay ng 
kasingkahulugan at 
kasalungat, 
sitwasyong 
pinaggamitan ng 
salita (context 
clues), pagbibigay 
ng halimbawa, at 
paggamit ng pormal 
na depinisyon ng 
salita 

 

F2PB-IIi-7 

Natutukoy ang 

suliranin sa 

nabasang teskto o 

napanood  

 

F2PU-IIIa-3.1 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na paraan 
nang may 
tamang laki at layo 

binasang 

akda) 

● Mga 

pagsasanay 

pangwika 

(pagtukoy ng 

aspekto ng 

pandiwang 

ibinigay; 

pagsama ng 

panlapi sa 

salitang ugat 

upang 

maibigay ang 

pandiwang 

hinihingi ayon 

sa aspekto; 

paglagay ng 

tamang 

panlapi sa 

salitang ugat 

upang mabuo 

ang 

pangungusap, 

pagtukoy ng 

salitang kilos 

na 

inilalarawan) 

 

Paglalahat 

● Pagsagot ng 

mahahala-

gang tanong 

● Pagsulat at 

pagbaybay 

(pagsulat ng 
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sa isa't isa 
 

 
F2PU-Id-f-3.1 
F2PU-Id-f-3.2 
F2PU-Ia-3.1 
F2PU-IIc-3.2 
F2PU-IIIa-3.1 
Nakasusulat sa 

kabit-kabit na paraan 

nang may tamang 

laki at layo sa isa't 

isa ang mga salita 

 

F2KM-IVb-5  

Naisusulat nang 
wasto ang mga 
idiniktang salita 

idiniktang 

mga salita; 

pagsulat nang 

kabit-kabit at 

may tamang 

laki at layo sa 

isa’t isa ang 

mga salitang 

may ñ, ng, at 

g)  

● Pagsasanay 

pampanitikan 

(paghula ng 

susunod na 

mangyayari 

sa ibinigay na 

kuwento) 

ARALIN 20 

Masarap 
Mabuhay 
 

• “Bakit Ka 
Lumilipad, 
Gora 
Saranggola?” 

• Pagkilala at 
Paggamit ng 
mga Pang-
abay 

F2PB-IIc-2.2 
Nakasusunod sa 
nakasulat na 
panutong may 2-3 
hakbang 
 

 
F2PB-Ib-2.1 
F2PB-IIc-2.2 
Nakasusunod sa 
nakasulat na 
panutong may 1 - 2 
at 3 - 4 na hakbang 
 

F2WG-IIj-6  

Nasasabi ang 

paraan, panahon, at 

lugar ng 

pagsasagawa ng 

● Paano mo 

masasabi na 

masarap 

mabuhay? 

● Sa paanong 

paraan ninyo 

napasasaya 

ang mga 

taong 

nakapaligid 

sa inyo? 

● Masarap ang 

buhay kung 

sa pagkamit 

ng mga nais 

o hangarin sa 

buhay ay 

dumarami 

ang kaibigan, 

walang 

natatapakang 

tao, at 

nananatiling 

mapagkum-

baba ang 

isang tao.  

● Ang patuloy 

at masayang 

pagtupad sa 

Kolaborasyon  

Nakapagpapama-

las ng pakikipag-

ugnayan at 

kooperasyon sa 

pangkatang 

gawain 

 

Kaalaman sa 

Pagbasa at 

Pagsulat 

• Nakasusulat 
tungkol sa 
pagpapakita 
ng 
pagpapahala-
ga sa mahal 
sa buhay 

• Nakagagawa 

● Experiencial 

learning  

● Explicit 

instruction 

● Interactive 

approach 

● Collaborative 

approach 

● Inquiry-based 

approach 

Paglilinang 

● Pagtugon sa 

tanong 

tungkol sa 

paksa ng 

kuwento 

● Pagpapala-

wak ng 

talasalitaan 

(pagbigay-

kahulugan sa 

mga salita; 

pagdagdag o 

pagpalit ng 

tunog ng mga 

salita upang 

makabuo ng 

bagong salita) 

● Pagpapahalaga 

sa buhay  

● Pagpapasala-

mat sa buhay 

● Pagpapakum-

baba 

● Pagsasaalang-

alang sa 

damdamin ng 

kapuwa 

 

 

● larawan ng 

saranggola 

● larawan ng 

mga batang 

nagpapali-

pad ng 

saranggola 
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kilos o gawain sa 

tahanan, paaralan, 

at pamayanan 

  

F2KP-IIj-6 

Nakapagpapalit at 

nakapagdaragdag 

ng mga tunog upang 

makabuo ng bagong 

salita  

 

F2PP-IIa-j-1.7 

Nakakagamit ng 

mga pahiwatig 

upang malaman ang 

kahulugan ng mga 

salita, paggamit ng 

mga palatandaang 

nagbibigay ng 

kahulugan (context 

clues) katuturan o 

kahulugan ng salita 

 

F2WG-IIg-h-5  
Nabibigyang-
kahulugan ang mga 
salita sa 
pamamagitan ng 
pagbibigay ng 
kasingkahulugan at 
kasalungat, 
sitwasyong 
pinaggamitan ng 
salita (context 
clues), pagbibigay 
ng halimbawa, at 
paggamit ng pormal 

mga gawain 

ng isang bata 

at ang 

kawilihan sa 

pagsunod sa 

utos ng 

nakatatanda 

ay tiyak na 

makapagpa-

pasaya sa 

kaniyang mga 

magulang at 

iba pang tao 

sa paligid.  

ng kuwento 
na ang paksa 
ay katulad ng 
kuwentong 
napakinggan 

• Nakasusulat 
ng talata 
tungkol sa 
mensahe o 
aral mula sa 
kuwento 

 

Komunikasyon 

Naipapahayag 

ang opinyon 

tungkol sa 

napakinggang 

kuwento 

 

Pagkamalikhain 

Nakagagawa ng 

diyalogo  

 

 

● Comprehen-

sion check 

(pagsagot ng 

mga tanong 

tungkol sa 

binasang 

akda) 

● Pagsunod sa 

mga ibinigay 

na panuto 

● Pangkatang 

gawain 

(pagsasaga-

wa ng mga 

itinakdang 

gawain para 

sa bawat 

pangkat) 

● Mga 

pagsasanay 

pangwika 

(pagtukoy ng 

salitang kilos 

at salitang 

naglalarawan 

ng kilos; 

pagtukoy 

kung ang 

inilalalarawan 

ay paraan, 

lugar, o 

panahon) 

● Pagsulat at 

pagbaybay 

(pagsulat 

nang kabit-
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na depinisyon ng 
salita 

 

F2PB-IIj-8  

Nakapagbibigay ng 

angkop na pamagat 

sa binasang teksto, 

talata, at kuwento 

 

F2PU-IIf-3.2 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na paraan 
nang may tamang 
laki at layo sa isa't 
isa ang mga salita 
 

 
F2PU-Id-f-3.1 
F2PU-Id-f-3.2 
F2PU-Ia-3.1 
F2PU-IIc-3.2 
F2PU-IIIa-3.1 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na paraan 
nang may tamang 
laki at layo sa isa't 
isa ang mga salita 
 

F2KM-IIg-j-3 

Nakasusulat nang 

may wastong 

baybay, bantas, at 

gamit ng malaki at 

maliit na letra upang 

maipahayag ang 

ideya, damdamin, o 

reaksiyon sa isang 

kabit at may 

tamang laki at 

layo ang mga 

salita) 

 

Paglalahat 

• Pagsagot ng 
mahahala-
gang tanong 

• Pagsulat nang 
kabit-kabit at 
may tamang 
laki at layo sa 
isa’t isa ang 
mga salitang 
may o at r 

• Pagsulat ng 
mga 
pangungusap 
gamit ang 
mga pang-
abay 



 

MAPA NG KURIKULUM 
Wikang Sarili 2 (Ikalawang Edisyon) 

  
 

Page 27 of 27 

TEL. (632) 87120245 to 49 / 87406603 
EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Copyright 2021 
ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

Reserbado ang lahat ng karapatan. 
 

paksa o isyu 

 

F2KM-IIb-f-1.2  

Nakasusulat ng 

parirala at 

pangungusap nang 

may wastong 

baybay, bantas, at 

gamit ng malaki at 

maliit na letra 

 **Ang tekstong italiko sa Mga Kasanayan sa Pagkatuto ay karagdagan mula sa awtor.   
***Ang tekstong italiko sa Mahahalagang Tanong ay karagdagan. 
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Yunit 3: Ako at ang Aking Bayan Bilang ng mga Araw: 30  

Pamantayang 
Pangnilalaman 

Pakikinig (Pag-unawa sa Napakinggan) 
Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig 
at pag-unawa sa napakinggan 
 
Pagsasalita 
Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita 
at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan 
at damdamin 
 
Pagbasa 

• Nauunawaan ang ugnayan ng simbolo at ng mga 
tunog  

• Naipamamalas ang kamalayan sa mga bahagi ng 
aklat at kung paano ang ugnayan ng simbolo at 
wika  

• Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang 
makilala at mabasa ang mga pamilyar at di-pamilyar 
na salita 

• Naisasagawa ang mapanuring pagbasa upang 
mapalawak ang talasalitaan  

 
Pagsulat 
Nagkakaroon ng papaunlad na kasanayan sa wasto at 
maayos na pagsulat  
 
Estratehiya sa Pag-aaral 
Nauunawaan na may iba’t ibang dahilan ng pagsulat  
 
 
 

Pamantayan sa 
Pagganap 

Pakikinig (Pag-unawa sa Napakinggan) 
Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto ayon sa pananaw ng isa 
sa mga tauhan 
 
Pagsasalita 
Nakasasali sa isang usapan tungkol sa napanood o nabasang 
patalastas 
 
Pagbasa 
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa akdang nabasa 
 
Pagsulat 
Naipaliliwanag kung ano ang talata at nakasusulat nito nang may 
wastong baybay, bantas, gamit ng malaki at maliit na letra upang 
maipahayag ang ideya, damdamin, o reaksiyon sa isang paksa o isyu 
 

 

Ikatlong Markahan  
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Pagpapahalaga sa Wika, Literasi, at Panitikan 
Naipamamalas ang pagpapahalaga at kasanayan sa 
paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t 
ibang uri ng panitikan.  

 

Nilalaman 

Mga Kasanayan 

sa Pagkatuto* 

(Kabilang ang 

MELCs) 

Mahahalagang 

Tanong** 

Pamalagiang 

Kaalaman 

Mga Kasanayan 

para sa  

Ika-21 Siglo 

Mga 

Estratehiya 

o Paraan ng 

Pagtuturo 

Pagtataya Pagpapahalaga Mga Kagamitan 

ARALIN 21 
Isang 
Natatanging 
Bansa 
 

• “Piliin Mo ang 
Pilipinas” 

• “When with 
Filipinos” 

• Paghingi ng 
Pahintulot 
 

F2PN-IIIa-2 
Nagagamit ang 
naunang kaalaman 
o karanasan sa pag-
unawa ng 
napakinggang teksto 
 

 
F2PN-Ia-2 
F2PN-IIb-2 
F2PN-IIIa-2   
Nagagamit ang 
naunang kaalaman 
o karanasan sa 
pag-unawa ng 
napakinggang teksto 
 
F2PS-IIIa-g-5.3 
Nakasasali sa isang 
usapan tungkol sa 
napanood o 
nabasang patalastas 
 
F2WG-IIIa-g-1 
Nagagamit ang 
magalang na 
pananalita sa 

• Paano mo 
ipinagmama-
laki ang 
pagiging 
Pilipino? 

• Saan kilala 
ang ating 
bansa? 

 

• Maaaring 
maipakita ang 
pagmamalaki 
sa Pilipinas sa 
pamamagitan 
ng 
pagpapakilala 
nito sa mga 
kaibigan, lalo 
na sa mga 
dayuhan; ang 
pamimili at 
paggamit ng 
mga gawang 
Pilipino; at 
ang 
pangangalaga 
sa kapaligiran 
nito.  

• Kilala ang 
Pilipinas sa 
magagandang 
tanawin at 
masayahing 
Pilipino na 
magalang at 
magiliw 
makitungo sa 

Komunikasyon 
Nakapaghahayag 
ng opinyon 
tungkol sa 
patalastas na 
napanood 
 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nakasusulat 
ng mga 
pangungusap 
bilang 
pangako ng 
katapatan sa 
Inang 
Kalikasan 

• Nakagagawa 
ng patalastas 
kaugnay ng 
awit 

 
Pagkamalikhain 

• Naiguguhit 
ang mensahe 
ng awit  

• Nabibigyang-

• Direct, explicit 
instruction 

• Picture and 
video analysis 

• Song analysis 

• Collaborative 
approach 

• Pangkatang 
Gawain 
(Pagpapa-
guhit, 
Pagpapagawa 
ng Patalastas, 
Pagsasagawa 
ng Sabayang 
pagbigkas, 
Pagsayaw) 

 

Paglilinang 

• Recitation 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
paksa ng awit 
na tatalakayin 

• Pagbuo ng 
salitang 
kasingkahu-
lugan ng 
ibinigay na 
salita 

• Pagbuo ng 
bagong salita 
sa 
pamamagitan 
ng pagdagdag 
ng panlapi 

• Paghanap ng 
maikling salita 
sa loob ng 
mahabang 
salita 

• Pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang akda 

• Pagkamaka-
bayan 

• Paggalang 

• Kooperasyon 
 

• CD o 
recording ng 
awit na “Piliin 
Mo ang 
Pilipinas” 

• CD player 

• maliliit na 
piraso ng 
papel na may 
nakasulat na 
salitang kilos 

• kahon 

• oslo paper 

• pangkulay 

• video player 

• video ng 
patalastas  
mula sa 
YouTube,  
DOT ANAK 
TVC 2017 
“When with 
Filipinos” ng 
Tourism 
Philippines 
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Reserbado ang lahat ng karapatan. 
 

angkop na 
sitwasyon  
- paghingi ng 

pahintulot 
 

 
F2WG-Ia-1 
F2WG-IIa-1 
F2WG-IIIa-g-1 
F2WG-IVa-c-1 
F2WG-IVe-1 
Nagagamit ang 
magalang na 
pananalita sa 
angkop na 
sitwasyon (pagbati, 
paghingi ng 
pahintulot, 
pagtatanong ng 
lokasyon ng lugar, 
pakikipag-usap sa 
matatanda, 
pagtanggap ng 
paumanhin, 
pagtanggap ng 
tawag sa telepono, 
pagbibigay ng 
reaksiyon o 
komento) 
 
F2PT-IIIa-e-2.2 
Napagyayaman ang 
talasalitaan sa 
pamamagitan ng 
pagbuo ng mga 
bagong salita mula 
sa salitang-ugat 
 
 

ibang tao.    
 

interpretasyon 
ang awit sa 
pamamagitan 
ng sayaw 

 
Kolaborasyon 

• Nakapagpa-
pamalas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon 
sa 
pangkatang 
gawain  

• Nakikibahagi 
sa sabayang 
pagbigkas 
gamit ang 
liriko ng awit 

 
Kaalaman sa 
ICT 
(Information, 
Communica-
tions, at 
Technology) 
Nagagamit ang 
teknolohiya 
upang 
makapanood ng 
video ng 
patalastas 

• Pangkatang 
Gawain 
(paggawa ng 
itinakdang 
gawain batay 
sa binasang 
akda, 
pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
napanood na 
patalastas, 
paggawa ng 
islogan) 

• Takdang-
aralin 
(pagsagot ng 
tanong tungkol 
sa binasang 
akda, pagsulat 
ng pangako sa 
Inang 
Kalikasan) 

• Pair work 
(pabigkas na 
pagsasanay) 

• Paggamit sa 
pangungusap 
ng ibinigay na 
mga salita 

• Pagtukoy ng 
pahayag na 
nagsasaad ng 
wastong 
paghingi ng 
pahintulot 

• Pagbuo ng 
pangungusap 
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F2PT-Ic-e-2.1  
Napagyayaman ang 
talasalitaan sa 
pamamagitan ng 
paghanap ng 
maikling salitang 
matatagpuan sa 
loob ng isang 
mahabang salita at 
bagong salita mula 
sa salitang-ugat  
 
F2PB-IIIa-1 
Naiuugnay ang 
binasa sa sariling 
karanasan 
 

F2PN-IIb-2  
Naiuugnay sa 
sariling karanasan 
ang nabasang teksto  
 
F2PU-IIIa-3.1 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na 
paraan na may 
tamang laki at layo 
sa isa’t isa 
 

 
F2PU-Id-f-3.1 
F2PU-Id-f-3.2 
F2PU-Ia-3.1 
F2PU-IIc-3.2 
F2PU-IIIa-3.1 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na 
paraan na may 

na humihingi 
ng pahintulot 

• Pagsulat ng 
diyalogo 
tungkol sa 
dalawang 
sitwasyon na 
humihingi ng 
pahintulot 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagsipi ng 
ibinigay na 
pangungusap) 

 
Paglalahat 
Pagsulat ng talata 
na may mga 
salitang kilos at 
pagbasa nito sa 
klase 
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Reserbado ang lahat ng karapatan. 
 

tamang laki at layo 
sa isa't isa 
ang mga salita 
 
F2PL-0a-j-2 
Nagagamit ang wika 
bilang tugon sa 
sariling 
pangangailangan at 
sitwasyon 

ARALIN 22 
Ang Ating 
Watawat  
 

• “Bandilang 
Pilipino” 

• Pangungusap 
 
 

F2PN-IIIb-c-3.1.1 
Nakasasagot sa 
mga tanong tungkol 
sa napakinggang 
tugma  
 
F2PS-IIIb-8.2 
Nakapagbibigay ng 
maikling panuto 
gamit ang lokasyon   
 
F2KM-IIIb-e-1.4 
Nasisipi nang wasto 
at malinaw ang 
isang talata  
 
F2KMIIIbce-3.2 
Nakasusulat ng 
sariling talatang may 
wastong baybay, 
bantas at gamit ng 
maliit at malaking 
letra 
 

 
F2KM-IIIbce-3.2 
F2KM-IVg-1.5 
Nakasusulat ng 
talata at liham nang 

• Bakit 
kailangan 
nating 
mahalin ang 
ating 
watawat? 

• Paano mo 
maipakikita 
ang 
paggalang sa 
watawat? 

• Isang simbolo 
ng soberaniya 
ng Pilipinas at 
ng 
pagkakaisa 
ng mga 
Pilipino ang 
watawat kaya 
dapat itong 
mahalin. 

• Ang pagtigil 
sa anumang 
gawain at 
pagharap sa 
watawat 
kapag ito ay 
itinataas ay 
isang paraan 
ng 
pagpapakita 
ng paggalang 
dito.  

 

Mapanuring 
Pag-iisip 

• Natutukoy 
ang mga 
pangunahing 
direksyon at 
nagagamit 
ang mga ito 
sa 
paglalarawan 
ng lokasyon 
ng isang 
lugar 

• Nakagagawa 
ng simpleng 
mapa ng 
bahay 

 
Pagkamalikhain 

• Nakagagawa 
ng watawat 
ng Pilipinas 
gamit ang art 
paper 

• Nakapagta-
tanghal ng 
sabayang 
pagbigkas ng 
tulang 

• Direct, explicit 
instruction 

• Collaborative 
approach 

• Pangkatang 
Gawain 
(Paggawa ng 
Watawat, 
Sabayang 
Pagbigkas, 
Pagbibigay-
kahulugan sa 
mga saknong 
ng tula) 

• Picture 
analysis 

• Pagsasagawa 
ng lakbay-aral 
sa paaralan 

• Pagpapagawa 
ng mapa ng 
sariling 
tahanan 

• Laro  
(Pagbuo ng 
pangungusap, 
Pagkilala sa 
Simuno at 
Panaguri) 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
larawan ng 
watawat 

• Recitation 

• Pagtukoy ng 
dapat gawin 
upang 
maipamalas 
ang paggalang 
sa ideya, 
damdamin, at 
kultura ng 
awtor ng 
nabasang tula 

• Pagtukoy ng 
salitang 
kasingkahulu-
gan ng 
ibinigay na 
salita 

• Pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
nabasang 
akda 

• Pagpapaha-
laga sa 
watawat ng 
bansa 

• Pagkamaka-
bayan 

• Kooperasyon 

• Mapagmatyag 

• Magalang 

• mga art paper 

• maliliit na 
papel 

• envelope 
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Reserbado ang lahat ng karapatan. 
 

may wastong 
baybay, bantas at 
gamit ng malaki at 
maliit na letra 
 
Natutukoy ang mga 
bahagi ng 
pangungusap: 
simuno at panag-uri 
 
Nakabubuo nang 
wasto at payak na 
pangungusap na 
may tamang 
ugnayan ng 
simuno at panag-uri 
 
 
 
 
 

“Bandilang 
Pilipino”  

   
Komunikasyon 
at Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Naipaliliwanag 
ang kahulugan 
ng bawat 
saknong ng 
tula 

• Nakapagbi-
bigay ng 
panuto o 
direksiyon 

 
Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain  

• Positive 
reinforcement 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagsipi nang 
wasto at kabit-
kabit ng isang 
talata gamit 
ang 
malalaking 
letra at 
wastong 
bantas sa mga 
pangungusap) 

• Pangkatang 
Gawain 
(paggawa ng 
itinakdang 
gawain sa 
bawat pangkat 
at pag-uulat 
nito sa klase, 
pagbuo ng 
pangungusap 
gamit ang mga 
salitang bubuo 
nito) 

• Takdang-
aralin 
(pagtukoy ng 
bahagi ng 
paaralan kung 
saan nakatayo 
ang tagdan ng 
watawat ng 
paaralan at 
pagguhit dito, 
paggawa ng 
simpleng 
mapa ng 
sariling bahay, 
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pagsulat ng 
mga 
pangungusap 
ukol sa 
napiling 
larawan) 

• Pagbabaybay 
ng mga 
ibinigay na 
salita 

• Pagbibigay ng 
simple at 
magalang na 
panuto sa 
pagtukoy ng 
direksiyon 
para sa isang 
panauhing 
nagtatanong 
tungkol sa 
isang bahagi 
ng paaralan at 
sa mga 
ibinigay na 
sitwasyon 

• Paghula ng 
nilalaman ng 
kuwento batay 
sa pamagat 
nito 

• Pagtukoy ng 
simuno sa 
pangungusap 
at pagsulat 
nang wasto sa 
pangungusap 

• Pagsuri kung 
ang grupo ng 
mga salita ay 
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pangungusap 
o hindi 

 
Paglalahat 
• Pagsagot ng 

mahahala-
gang tanong 

• Pagsulat ng 
talata na 
nagpapaha-
yag ng 
gagawing 
pagpapaha-
laga sa 
watawat, at 
gamit ang 
malaking letra 
at wastong 
bantas 

ARALIN 23 
Lahi Ko, 
Ipinagmamalaki 
Ko 
 

• “Isang Lahing 
Pinagpala” 

• Mga Salitang 
Magkatugma 

 
 

F2P-IIIb-c-3.1.1 
Nakasasagot sa 
mga tanong tungkol 
sa napakinggang 
tula  
 
F2PS-IIIc-1 
Naipahahayag ang 
sariling 
ideya/damdamin o 
reaksiyon tungkol sa 
napakinggang 
tugma/tula  
 

F2-PS-Ig-6.1  
Naipapahayag ang 
sariling 
ideya/damdamin o 
reaksiyon tungkol sa 

• Ano ang lahi 
mo? Paano 
mo ito 
ipinagmama-
laki? 

• Bakit 
mahalagang 
ipagmalaki 
ang lahing 
pinagmulan? 

• Pilipino ang 
lahi ng isang 
taong 
mamamayan 
ng bansang 
Pilipinas at 
maaaring 
ipagmalaki 
ang lahing 
Pilipino sa 
pamamagitan 
ng 
pagpapanatili 
ng mga 
katangiang 
likas sa lahi at 
pagpapakilala 
nito sa buong 
mundo. 

Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga 
pandalawahan 
(pagsunod sa 
panuto) at 
pangkatang 
gawain 
(pagsasadula 
nang pangkatan 
ang mga 
katangian ng 
lahing Pilipino) 
 
 
 

• Direct, explicit 
instruction 

• Picture 
analysis 

• Collaborative 
approach 

• Pangkatang 
Gawain 
(Pagsasadula 
ng mga 
sitwasyong 
nagpapakita 
ng katangian 
ng Pilipino) 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
ipinakitang 
larawan  

• Pagtukoy ng 
kasingkahu-
lugan ng 
salitang may 
salungguhit 

• Pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang tula 

• Pair work 
(pagtukoy ng 
naging 
damdamin 
matapos 

• Pagpapaha-
laga sa 
sariling lahi 

• Pagkamaka-
bayan 

• Kooperasyon 

• Mapagmatyag 
 

larawan ng iba’t 
ibang taong 
naninirahan sa 
Pilipinas 
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napakinggan/na-
basang: 
a. kuwento 
b. alamat 
c. tugma o tula 
d. tekstong pang-
impormasyon 
 
F2KP-IIIc-8 
Natutukoy ang mga 
salitang 
magkakatugma  
 
F2KM-IIIb-e-3.2 
Nakasusulat ng 
sariling talatang may 
wastong baybay, 
bantas, at gamit ng 
maliit at malaking 
letra 
 

 
F2KM-IIIbce-3.2 
F2KM-IVg-1.5 
Nakasusulat ng 
talata at liham nang 
may wastong 
baybay, bantas, at 
gamit ng malaki at 
maliit na letra 
 
F2PB-IIIc-3.1.11 
Nakasusunod sa 
nakasulat na panuto 
gamit ang lokasyon 
 
 
 
 

• Dapat 
ipagmalaki 
ang lahing 
pinagmulan 
dahil 
natatangi ang 
lahing ito at 
ito ang isa sa 
mga 
pagkakakilan-
lan sa ating 
mga Pilipino.  

Komunikasyon 
Naipahahayag 
ang damdamin 
tungkol sa 
napakinggang 
akda 
 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nakasusulat 
ng talata 
tungkol sa 
isang 
kahanga-
hangang 
natatanging 
Pilipino 

• Nakapagla-
larawan sa 
mga 
Pilipinong 
nagpapakita 
ng 
mabubuting 
katangian o 
tatak ng 
lahing 
Pilipino 

 
Pagkamalikhain 
Nakapagsasadula 
tungkol sa mga 
sitwasyong 
magpapakita ng 
mga katangian ng 
mga Pilipino 
 

mabasa ang 
tula at 
pagpaliwanag 
sa kamag-
aaral, 
paggawa ng at 
pagsunod sa 
panuto para 
sa kapareha 
batay sa 
iginuhit na 
mapa ng 
paaralan) 

• Pangkatang 
Gawain 
(pagsasagawa 
ng dula-dulaan 
tungkol sa 
mga katangian 
ng mga 
Pilipino) 

• Takdang-
aralin 
(pagsagot sa 
tanong na 
ibinigay) 

• Pagbabaybay 
ng mga 
ibinigay na 
mga salita 

• Pagguhit ng 
mapa ng 
paaralan at 
pagtukoy ng 
bahagi na 
matatagpuan 
sa mga 
pangunahing 
direksiyon 
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F2PB-Ib-2.1 
F2PB-IIc-2.2 
Nakasusunod sa 
nakasulat na 
panutong may 1-2 at 
3-4 na hakbang  
 
 

Mapanuring 
Pag-iisip 
Nakapagbibigay 
ng panuto kung 
paano pumunta 
sa isang lugar 
gamit ang mga 
pangunahing 
direksiyon 
 
Pagkakaroon ng 
Kamalayang 
Panlipunan at 
Pangkultura 
Natutukoy ang 
mga katangian 
ng lahing Pilipino 

• Pagtukoy at 
pagbuo ng 
salitang 
katugma ng 
ibinigay na 
salita 

 
Paglalahat 

• Pagsagot sa 
mahahala-
gang tanong 

• Pagsulat at 
pagbabahagi 
sa klase ng 
isang talata 
tungkol sa 
isang 
natatanging 
Pilipino na 
sadyang 
kahanga-
hanga, na may 
wastong 
baybay ng 
mga salita, 
tama ang mga 
bantas, at 
wasto ang 
gamit ng 
maliliit at 
malalaking 
letra 

• Paggawa ng 
album ng mga 
larawan ng 
mga Pilipinong 
nagpapakita 
ng mabubuting 
katangian o 
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tatak ng ating 
lahi at 
paggamit ng 
mga salitang 
magkatugma 
sa gagawing 
mga 
pangungusap 

ARALIN 24 
Mabuting Pilipino 
 

• “Ako’y Isang 
Mabuting 
Pilipino” 

• Paggamit ng 
Diksiyonaryo 

Nakasusunod sa 
nabasang babala 
 

F2KP-IIId-9 
Nakapagbibigay ng 
mga salitang 
magkakatugma 
 
Nasasagot ang mga 
tanong tungkol sa 
pinakinggang awit 
 
F2PU-IIIa-3.1 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na 
paraan na may 
tamang laki at layo 
sa isa't isa  
 

 
F2PU-Id-f-3.1 
F2PU-Id-f-3.2 
F2PU-Ia-3.1 
F2PU-IIc-3.2 
F2PU-IIIa-3.1 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na 
paraan na may 
tamang laki at layo 

• Paano mo 
maipakikita 
ang pagiging 
mabuting 
Pilipino? 

• Kailan at 
saan dapat 
maging 
mabuting 
Pilipino? 

• Maipakikita 
ang pagiging 
mabuting 
Pilipino sa 
pamamagitan 
pagpapakita 
ng 
pagmamahal 
sa bayan, 
pagtupad ng 
mga tungkulin 
bilang isang 
Pilipino, at 
pagsunod sa 
mga batas o 
tuntunin ng 
bansa.  

• Dapat na 
ipakita ang 
pagiging 
mabuting 
Pilipino sa 
lahat ng lugar 
at sa lahat ng 
pagkakataon.  

Pagkakaroon ng 
Kamalayang 
Panlipunan at 
Pangkultura 
Natutukoy ang 
mga katangian 
ng mabuting 
Pilipino 
 
 
 
Komunikasyon 
Naibabahagi ang 
nagustuhan sa 
mga sinabi ng 
kompositor ng 
awit 
 
Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain (tungkol 
sa mensahe ng 
pinakinggang 
awit)  
 
 

• Pagpapasuri 
ng mga 
plakard o 
babala 

• Direct, explicit 
instruction 

• Pangkatang 
Gawain 
(Pagguhit ng 
kahulugan ng 
mga saknong 
ng awit) 

• Discovery 
learning 

• Music analysis 

• Collaborative 
approach  

 
 
 
 
 
 
 

 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
mga babala 

• Recitation 

• Pagtukoy ng 
kasingkahu-
lugan ng 
salitang may 
salungguhit 

• Pagsusunod-
sunod ng mga 
salita at 
tambalang-
salita batay sa 
alpabetong 
Filipino 

• Paghanap sa 
liriko ng 
napakinggang 
awit ng 
katugma ng 
ibinigay na 
salita 

• Pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
napakinggang 
awit 

• Pagpapaha-
laga sa 
pagiging 
isang 
mabuting 
Pilipino 

• Pagkamaka-
bayan 

• Masunurin sa 
batas at mga 
tuntunin 

• Kooperasyon  

• plakard ng 
mga panuto 
na makikita sa 
lansangan, 
paaralan, 
simbahan, at 
ibang 
pampublikong 
lugar 

• CD ng awit na 
“Ako’y Isang 
Mabuting 
Pilipino” ni 
Noel 
Cabangon 

• CD player 

• kartulina 

• mga gamit sa 
pagguhit at 
pagkukulay 

• flaglet 

• video na 
nagpapakita 
ng paglabag 
sa mga 
babala 
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sa isa't isa ang mga 
salita 
 
F2EP-IIIe-1.1 
Napagsusunod-
sunod ang mga 
salita batay sa 
alpabeto (unang 
dalawang letra ng 
salita) 
 
Natutukoy ang gamit 
ng diksiyonaryo 

Pagkamalikhain 
Naiguguhit ang 
mensahe ng mga 
saknong ng awit 
na pinakinggan  
 
Kaalaman sa 
ICT 
(Information, 
Communica-
tions, at 
Technology) 
Nagagamit ang 
teknolohiya sa 
panonood ng 
video ng 
paglabag sa mga 
babala  

• Pagpapaliwa-
nag ng 
nagustuhang 
bahagi ng 
napakinggang 
awit gamit ang 
malaking letra 
at wastong 
bantas sa 
pangungusap 

• Pagsulat ng 
mga paalalang 
nakikita sa 
daan at 
pagtukoy kung 
alin sa mga ito 
ang sinusunod 

• Pangkatang 
Gawain 
(pagguhit at 
pagpapaliwa-
nag ng 
mensaheng 
ipinababatid 
ng itinakdang 
saknong ng 
awit) 

• Takdang-
aralin  
(pagtala ng 
mga 
tungkuling 
dapat 
isakatuparan 
bilang 
mabuting 
batang Pilipino 
at pagtsek 
kung alin sa 
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mga ito ang 
nagagawa 

• Pagtukoy ng 
mga pahayag 
na 
nagpapakita 
ng pagigiing 
isang 
mabuting 
Pilipino 

• Pagsipi nang 
wasto at kabit-
kabit ng mga 
pangungusap 
mula sa awitin 

 
Paglalahat 
Pagsagot sa 
mahahalagang 
tanong 

ARALIN 25  
Wikang Filipino, 
Mahalin at 
Pagyamanin 
 

• “Wika Ko, 
Mahal Ko” 

• Mga Uri ng 
Pangungusa
p Ayon sa 
Gamit 

• “Ako’y Isang 
Pinoy”  

F2PS-IIIe-3.2       
Naiuulat nang 
pasalita ang mga 
napanood sa 
telebisyon    
 

F2PS-If-3  
Naiuulat nang 
pasalita ang mga 
naobserbahang 
pangyayari sa 
paligid (bahay, 
komunidad, 
paaralan) at sa mga 
napanood 
(telebisyon, 
cellphone, 
kompyuter) 
 

• Paano mo 
ipinakikita 
ang 
pagmamahal 
sa pagiging 
Pilipino? 

• Ano-ano ang 
dapat 
pahalagahan 
bilang isang 
Pilipino? 

• Maipakikita 
ang 
pagmamahal 
sa pagiging 
Pilipino sa 
iba-ibang 
paraan, 
katulad ng 
paggamit ng 
mga yaring 
Pilipino, 
paggalang at 
pagpapakita 
ng 
pagpapahala-
ga sa mga 
pambansang 
sagisag, at 
pag-aaral at 

Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain  
 
Komunikasyon 

• Nakapag-
uulat tungkol 
sa napanood 
tulad ng 
isang 
reporter sa 
radyo o 
telebisyon 

• Direct, explicit 
instruction 

• Picture 
analysis 

• Video analysis 

• Pangkatang 
Gawain  
(Pag-uulat) 

• Think-Pair-
Share 

 
 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
na kaugnay ng 
paksa ng 
tulang 
babasahin 

• Pangkatang 
Gawain 
(pagsasagawa 
ng itinakdang 
gawain ng 
pangkat, 
pangkatang 
pag-awit) 

• Takdang-
aralin 
(pagbasa ng 
tula sa 

• Pagpapaha-
laga sa 
sariling wika 

• Pagkamaka-
bayan  

• Kooperasyon 

• video ng isang 
batang 
dayuhan na 
matatas 
magsalita ng 
Filipino 

• kompyuter na 
may 
koneksiyon sa 
internet 

• larawan nina 
Manuel L. 
Quezon at Dr. 
Jose Rizal 
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F2AL-IIIe-j-12 
Natutukoy kung 
paano nagsisimula 
at nagtatapos ang 
isang pangungusap 
 
F2PP-IIIe-2.1     
Nababasa ang 
batayang 
talasalitaan  
 
F2PU-Ie-g-3.1 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na 
paraan na may 
tamang laki at layo 
sa isa't isa malaki at 
maliit na letra mga 
salita 
 

 
F2PU-Id-f-3.1 
F2PU-Id-f-3.2 
F2PU-Ia-3.1 
F2PU-IIc-3.2 
F2PU-IIIa-3.1 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na 
paraan na may 
tamang laki at layo 
sa isa't isa ang mga 
salita 
 
F2KM-IIIb-e-3.2 
Nakasusulat ng 
sariling talatang may 
wastong baybay, 
bantas, at gamit ng 

pagsasalita 
ng wikang 
pambansa, 
ang Filipino.  

• Dapat 
pahalagahan 
ang lahing 
kinagisnan, 
ang lahing 
Pilipino, at 
ang mga 
pagkakakilan-
lan bilang 
Pilipino, 
katulad ng 
pambansang 
wika.  

• Nakapagbibi-
gay ng 
opinyon 
tungkol sa 
napanood 

• Naibabahagi 
ang 
natutuhang 
aral sa pag-
aaral ng bata 
sa video ng 
wikang 
Filipino 

 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 
Nakapagbubuod 
ng napanood  
 
Mapanuring 
Pag-iisip 

• Natutukoy ang 
mga suliranin 
ng mga 
dayuhan sa 
pag-aaral ng 
wikang  
Filipino at ang 
magagandang 
katangian ng 
bata sa video 
na maaaring 
nakatulong sa 
kaniyang 
pagkatuto ng 
wikang  
Filipino 

batayang 
aklat, paggupit 
ng larawan na 
nagpapakita 
ng 
pagmamahal 
sa bansa at 
pagsulat ng 
iba’t ibang uri 
ng 
pangungusap 
ukol dito) 

• Pagtukoy ng 
pinakamalapit 
na kahulugan 
ng salitang 
may 
salungguhit 

• Pagbasa nang 
malakas ng 
ibinigay na 
mga salita 

• Pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang akda 

• Pagtukoy kung 
tama o mali 
ang 
pagkakasulat 
ng 
pangungusap 

• Pagpili ng 
angkop na 
pangungusap 
na dapat 
gamitin sa 
larawan 
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maliliit at malalaking 
letra 
 

 
F2KM-IIIbce-3.2 
F2KM-IVg-1.5 
Nakasusulat ng 
talata at liham nang 
may wastong 
baybay, bantas, at 
gamit ng malaki at 
maliit na letra 
 
 
 

• Napaghaham-
bing ang pag-
aaral ng bata 
sa video ng 
wikang  
Filipino at ng 
mga batang 
Filipino ang 
wika 

 
Pagkakaroon ng 
Kamalayang 
Panlipunan at 
Pangkultura 
Nasasabi ang 
kahalagahan ng 
sariling wika para 
sa mga Pilipino 
 
Kaalaman sa 
ICT 
(Information, 
Communica-
tions, at 
Technology) 
Nagagamit ang 
teknolohiya 
upang mapanood 
ang video ng 
batang dayuhan 
na matatas 
magsalita ng 
wikang Filipino 
 
 
 
 
 

• Paglalagay ng 
wastong 
bantas sa 
pangungusap 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagsipi ng 
pangungusap 
nang wasto at 
kabit-kabit) 

 
Paglalahat 
Paggupit ng 
larawan na 
nagpapakita ng 
pagmamahal sa 
bansa at pagsulat 
ng talata na may 
limang 
pangungusap na 
naglalarawan o 
may kaugnayan 
dito 
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ARALIN 26   
Atin Ito, Ipakilala 
Mo 
 

• “Atin Ito, 
Ipakikilala 
Ko” 

• “Doble Na 
ang Dami” 

• Talata 

F2PT-IIIf-1.8 
Nakagagamit ng 
mga pahiwatig 
upang malaman ang 
kahulugan ng mga 
salita tulad ng 
paggamit ng mga 
palatandaang 
nagbibigay ng 
kahulugahan 
(sitwasyong 
pinaggamitan ng 
salita)  
 

F2WG-IIg-h-5  
Nabibigyang-
kahulugan ang mga 
salita sa 
pamamagitan ng 
pagbibigay ng 
kasingkahulugan at 
kasalungat, 
sitwasyong 
pinaggamitan ng 
salita (context 
clues), pagbibigay 
ng halimbawa, at 
paggamit ng pormal 
na depinisyon ng 
salita 
 
F2PB-IIIf-7 
Natutukoy ang 
suliranin sa 
nabasang teskto o 
napanood 
  
 

Ano-ano ang 
bagay na 
sumisimbolo sa 
mga Pilipino at sa 
ating bansa? 
Bakit tinatawag 
ang mga ito na 
simbolo ng mga 
Pilipino at ng 
bansa? 
 

Maraming 
sumisimbolo sa 
mga Pilipino at sa 
bansang Pilipinas 
katulad ng narra 
(pambansang 
puno), sampaguita 
(pambansang 
bulaklak), agila 
(pambansang 
ibon), at ang 
watawat at 
pambansang awit, 
ang Lupang 
Hinirang. Simbolo 
ng mga Pilipino at 
ng bansang 
Pilipinas ang mga 
ito dahil sa 
kanilang mga 
katangiang 
nagpapakilala sa 
ating mga 
katangian at sa 
katangian ng 
Pilipinas bilang 
isang bansa. 

Mapanuring 
Pag-iisip 
Natutukoy ang 
suliranin sa 
akdang binasa 
 
Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain  
 
Pagkamalikhain 
at 
Komunikasyon  

• Naiguguhit 
kung paano 
makapagsi-
silbi sa bayan 

• Naiguguhit 
ang larawan 
ng miyembro 
ng pamilya at 
nailalarawan 
siya 

• Naiguguhit 
ang mga 
sumisimbolo 
sa mga 
kapangkat at 
sa mga 
katangiang 
Pilipino at 
naipaliliwanag 
ang  

• Direct, explicit 
instruction 

• Picture 
analysis 

• Collaborative 
approach 

• Pangkatang 
Gawain 
(Pagsasadula, 
Pagguhit, 
Pagsulat ng 
Tula) 

• Ginabayang 
pagsulat ng 
talata batay sa 
idinikit na 
larawan 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
mga larawan 
ng 
pambansang 
sagisag 

• Recitation 

• Pagbigay ng 
kasingkahu-
lugan ng 
salitang may 
salungguhit 

• Pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang tula 

• Pangkatang 
Gawain 
(pagsasagawa 
ng itinakdang 
gawain, 
talakayan 
kung paano 
makapagsisilbi 
sa bayan) 

• Takdang-
aralin 
(pagguhit ng 
mga bagay na 
sumisimbolo 
sa sariling 
katangian, 
pagsusunod-
sunod ng mga 
pangungusap 
at pagsulat ng 
mga ito nang 

• Pagpapaha-
laga sa mga 
sagisag ng 
bansa 

• Pagkamaka-
bayan 

• Kooperasyon 

• larawan ng 
mga simbolo 
ng ating 
bansa  

• video na 
nagpapakita 
ng kaugnayan 
ng mga 
simbolo ng 
ating bansa at 
mamamayan 
sa pang-araw-
araw na 
pamumuhay 

• video player 
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F2PY-IIIb-j-2.2 
Nababaybay nang 
wasto ang mga 
salitang may tatlo o 
apat na pantig 
(batayang 
talasalitaang 
pampaningin, 
natutuhang salita 
mula sa mga aralin)  
 

F2PY-IIg-i-2.1  
Nababaybay nang 
wasto ang mga 
salitang tatlo o apat 
na pantig, batayang 
talasalitaang 
pampaningin, at 
natutuhang salita 
mula sa mga aralin 
 
Naipaliliwanag kung 
ano ang talata 
 
 
 
 

kahulugan ng 
bawat simbulo 

• Nakapagsa-
sagawa ng 
dula-dulaan 
tungkol sa 
mga 
katangiang 
Pilipino 

 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 
Nakabubuo ng 
tula tungkol sa 
katangian ng 
batang Pilipino 
 
Kaalaman sa 
ICT 
(Information, 
Communica-
tions, at 
Technology) 
Nagagamit ang 
teknolohiya 
upang mapanood 
ang video tungkol 
sa kaugnayan ng 
mga 
pambansang 
sagisag sa pang-
araw-araw na 
pamumuhay ng 
mga 
mamamayang 
Pilipino 
 

pa-talata, 
pagtukoy ng 
mga suliraning 
nabanggit sa 
balita) 

• Pagtukoy ng 
hindi kaugnay 
sa pinag-
uusapan 

• Pagsusunod-
sunod ng mga 
pangyayari 
upang mabuo 
ang talata 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagsulat nang 
wasto ng mga 
napakinggang 
salita) 

• Pagsulat ng 
magkakaug-
nay na 
pangungusap 
tungkol sa 
isang 
miyembro ng 
pamilya 

• Karagdagang 
Gawain 
(pagtukoy ng 
mga suliraning 
nabanggit sa 
balita) 

 
Paglalahat  
Pagsagot sa 
mahahalagang 
tanong 
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Pagkakaroon ng 
Kamalayang 
Panlipunan at 
Pangkultura 
Naipaliliwanag 
ang mga 
katangiang 
Pilipino na 
sinisimbolo ng 
mga 
pambansang 
sagisag  

ARALIN 27 
Isang 
Pagpupugay kay 
Dr. Jose Rizal 
 

• “Si Rizal, ang 
Bayani” 

• “Ang Taong 
Masikap” 

 

• Paghingi ng 
Paumanhin 

• Pagtanggap 
ng Paghingi 
ng 
Paumanhin 

Nahuhulaan ang 
susunod na 
mangyayari sa 
binasang tula 
 
F2PS-IIIa-g-5.3 
Nakasasali sa isang 
usapan tungkol sa 
isang napakinggang 
kuwento  
 
F2WG-IIIa-g-1 
Nagagamit ang 
magalang na 
pananalita sa 
angkop na 
sitwasyon                  
(paghingi ng 
paumanhin) 
     

 
F2WG-Ia-1 
F2WG-IIa-1 
F2WG-IIIa-g-1 
F2WG-IVa-c-1 
F2WG-IVe-1 

• Ano-ano ang 
katangian ng 
isang bayani? 

• Paano mo 
mabibigyang-
pugay ang 
ating 
pambansang 
bayani? 

• Ang isang 
bayani ay 
nagmamahal 
sa kaniyang 
bayan at 
gumagawa 
nang mabuti 
para sa 
kapuwa. 

• Mabibigyang-
pugay ang 
ating 
pambansang 
bayani sa 
pamamagitan 
ng 
pagsasabuha
y ng kaniyang 
magagandang 
katangian. 

Mapanuring 
Pag-iisip 

• Nakapag-
uuri-uri ng 
mga salita 
ayon sa mga 
kaisipang 
konseptuwal 

• Natutukoy 
ang mga 
sanhi at ang 
bunga sa 
binasang 
akda 

 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 
Nasasagot ang 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang akda 
 
Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-

• Direct, explicit 
instruction 

• Picture 
analysis  

• Collaborative 
approach 

• Dyad 
(diyalogo 
tungkol sa 
paghingi ng 
paumanhin) 

 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
larawan ng 
paksa ng 
talambuhay 

• Pagtukoy ng 
kasalungat na 
kahulugan ng 
salitang may 
salungguhit 

• Pag-uuri ng 
mga salita 
batay sa 
kategorya o 
kaisipang 
nakapaloob 
dito 

• Pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
talambuhay 

• Pangkatang 
Gawain 
(pagsagot ng 

• Pagpapaha-
laga sa 
pambansang 
bayani 

• Kooperasyon  

larawan ni Dr. 
Jose Rizal 
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Nagagamit ang 
magalang na 
pananalita sa 
angkop na 
sitwasyon (pagbati, 
paghingi ng 
pahintulot, 
pagtatanong ng 
lokasyon ng lugar, 
pakikipag-usap sa 
matatanda, 
pagtanggap ng 
paumanhin, 
pagtanggap ng 
tawag sa telepono, 
pagbibigay ng 
reaksiyon o 
komento) 
 
F2PB-IIIg-6    
Napag-uugnay ang 
sanhi at bunga ng 
mga pangyayari sa 
binasang teksto  
 

 
F2PB-Ih-6 
F2PB-IIIg-6 
F2PB-IVd-6 
Napag-uugnay ang 
sanhi at bunga ng 
mga pangyayari sa 
binasang talata at 
teksto 
 
F2PU-IIIe-g-3.2 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na 
paraan na may 

ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain  
 
Komunikasyon 
Naipahahayag 
ang karanasan 
tungkol sa 
pagkakamali sa 
magulang at 
kung paano sila 
nagpatawad 

mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
akda) 

• Takdang-
aralin 
(pagsagot sa 
mga ibinigay 
na tanong, 
pagguhit at 
pagbahagi sa 
klase ng 
bagay na 
sumisimbolo 
sa 
naramdaman 
matapos 
mabasa ang 
talambuhay ni 
Rizal, pagsulat 
ng 
pangungusap 
tungkol sa 
bunga ng hindi 
pagsunod sa 
magulang, 
pagsulat ng 
karanasan ng 
pagkakamali 
sa magulang 
at kung paano 
napatawad sa 
ginawa) 

• Seatwork 
(pagtatambal 
ng sanhi at 
bunga, 
pagpunan ng 
wastong sanhi 
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tamang laki at layo 
sa isa't isa ang mga 
salita   
 

 
F2PU-Id-f-3.1 
F2PU-Id-f-3.2 
F2PU-Ia-3.1 
F2PU-IIc-3.2 
F2PU-IIIa-3.1 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na 
paraan na may 
tamang laki at layo 
sa isa't isa ang mga 
salita   
 
F2PT-IIIc-g-5 
Nakapag-uuri-uri ng 
mga salita ayon sa 
ipinahihiwatig na 
kaisipang 
konseptuwal 

o bunga 
upang mabuo 
ang 
pangungusap) 

• Pagtukoy kung 
tama o mali 
ang paraan ng 
paghingi ng 
paumanhin sa 
mga ibinigay 
na pahayag 

• Pagsulat kung 
ano ang 
sasabihing 
paghingi ng 
paumanhin sa 
bawat 
sitwasyon 

• Pagsulat ng 
isasagot sa 
pahayag sa 
larawan 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagsipi ng 
talata nang 
wasto at kabit-
kabit, gamit 
ang malaking 
letra sa simula 
ng 
pangungusap 
at ang 
wastong 
bantas sa huli 
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Paglalahat 
Pagsagot sa 
mahahalagang 
tanong  

ARALIN 28 
Katangi-tanging 
Pilipino 
 

• “Dr. Josette 
Talamera 
Biyo” 

• Pang-ukol 

• Diptonggo  
 
 

Napagsusunod-
sunod ang mga 
pangyayari sa 
kuwentong nabasa 
 

F2WG-IIIh-i-7   
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
pang-ukol na ni/nina, 
kay/kina, ayon sa, 
para sa, at ukol sa 
 
F2KP-IIIh-1 
Nabibigkas nang 
wasto ang mga 
diptonggo (aw, ew, 
iw, ay oy)  
 

F2PN-Ia-2  
Nabibigkas nang 
wasto ang tunog ng 
patinig, katinig, 
kambal-katinig, 
Diptonggo, at kluster 
 
F2AL-IIIe-j-12 
Natutukoy kung 
paano nagsisimula 
at nagtatapos ang 
isang talata 
 
 
 
 

Sino-sino ang 
nakapagbigay ng 
karangalan sa 
ating bansa? 
Saang larangan 
nila nakuha ang 
karangalan at 
paano nila ito 
ginawa?  
 

Bukod kay Jose 
Rizal, isa sa mga 
natatanging 
Pilipino ng 
kasalukuyang 
panahon si Dr. 
Josette Biyo, 
huwarang gurong 
nagbigay ng 
karangalan sa 
bansa nang 
gawaran ng 
pagkilala sa ibang 
bansa bilang Intel 
Excellence in 
Teaching Award 
2002. Nilinang 
niya ang sariling 
kakayahan sa 
pamamagitan ng 
patuloy na pag-
aaral sa larangan 
ng agham.  
 
 

Komunikasyon 

• Nailalahad 
ang aral na 
nakuha sa 
akda 

• Naibabahagi 
ang bahagi 
ng akda na 
nagustuhan 

• Nailalahad 
ang 
kasiyahang 
naidudulot ng 
pagbabasa 

 
Pagkamalikhain 
Naiguguhit ang 
bahagi ng akda 
na nagustuhan  
 
Mapanuring 
Pag-iisip 
Nakapagbubuod 
ng kuwento 
 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 
Nakapagtatala ng 
mga kontribusyon 
ni Dr. Josette 
Biyo 
 
 
 

• Direct, explicit 
instruction 

• Collaborative 
approach 

• Pangkatang 
Gawain 
(Pagtatala ng 
kontribusyon 
ng 
pangunahing 
tauhan, 
Pagbubuod ng 
kuwento, 
Paglalahad ng 
aral sa 
kuwento) 

 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
pangunahing 
tauhan sa 
akda 

• Pagpunan ng 
nawawalang 
titik ng salita 
upang mabuo 
ang 
kasingkahu-
lugan ng 
salitang may 
salungguhit 

• Pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
kuwento 

• Pangkatang 
Gawain 
(pagsagawa 
ng mga 
gawain ayon 
sa binasang 
akda) 

• Pagsusunod-
sunod ng mga 
pangyayari sa 
buhay ng 
bidang Pilipino 
sa binasang 
teksto 

• Pagpapaha-
laga sa mga 
natatanging 
Pilipino 

• Pagkamaka-
bayan 

• Kooperasyon 

larawan ng mga 
taong nagbigay ng 
karangalan sa 
bansa 
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F2PY-IIIb-h-2.3 
Nababaybay nang 
wasto ang mga 
salitang 
may tatlo o apat na 
pantig 
 

F2PY-IIg-i-2.1  
Nababaybay nang 
wasto ang mga 
salitang may tatlo o 
apat na pantig, 
batayang 
talasalitaang 
pampaningin, at 
natutuhang salita 
mula sa mga aralin 
 
F2PL-0a-j-7     
Naibabahagi ang 
karanasan sa 
pagbasa upang 
makahikayat ng 
pagmamahal sa 
pagbasa   

Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain 
 

• Pagguhit at 
pagbahagi sa 
klase ng 
nagustuhang 
bahagi ng 
kuwento 

• Pagbuod at 
pagsulat nang 
wasto ng 
talata tungkol 
sa talambuhay 
ni Dr. Biyo 

• Pagtukoy kung 
wasto ang 
gamit ng 
pang-ukol sa 
mga 
pangungusap 

• Pagtukoy ng 
diptonggo sa 
salita 

• Pagtukoy ng 
angkop na 
pang-ukol na 
kukumpleto sa 
pangungusap 

• Pagkumpleto 
ng 
pangungusap 
gamit ang 
wastong pang-
ukol 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagsulat nang 
wasto ng mga 
salitang 
idinikta ng 
guro) 
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Paglalahat 
Pagsagot sa 
mahahalagang 
tanong 

ARALIN 29 
Pangangalaga sa 
Kalikasan, Isang 
Pangangailangan 
 

• “Sa Muling 
Pagbabalik” 

• Pagbibigay-
kahulugan sa 
Talaan 

F2PS-IIIi-6.3 
Naisasalaysay muli 
ang napakinggang 
teksto ayon sa 
pananaw ng isa sa 
mga tauhan 
 

F2WG-IIIh-i-7  
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
pang-ukol na ni/nina, 
kay/kina, ayon sa, 
para sa, ukol sa    
 
F2PP-IIIi-2.2 
Napagyayaman ang 
talasalitaan sa 
pamamagitan ng 
pagbubuo ng mga 
bagong salita mula 
sa salitang-ugat  
 

F2PT-Ic-e-2.1  
Napagyayaman ang 
talasalitaan sa 
pamamagitan ng 
paghanap ng 
maikling salitang 
matatagpuan sa 
loob ng isang 
mahabang salita at 
bagong salita mula 
sa salitang-ugat 

Paano naging 
pangunahing 
suliranin ng 
mundo ang 
kapaligiran? 
 

Isa sa mga salik 
ng pagkakaroon 
ng suliranin ng 
kapaligiran ay ang 
pagtatapon ng 
mga tao ng 
basura sa hindi 
tamang tapunan. 

 

Mapanuring 
Pag-iisip 
Nakagagawa ng 
talaan ng 
mga simpleng 
bagay na 
maaaring gawin 
upang 
mapangalagaan 
ang kalikasan 
 
Kolaborasyon at 
Komunikasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain 
(dugtungang 
pagsasalaysay at 
pagbuo ng 
akrostik) 
 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 
Nakasusulat ng 
talata tungkol sa 
nakalarawang 
pangangalaga sa 
kalikasan  

• Picture 
analysis 

• Direct, explicit 
instruction 

• Pangkatang 
Gawain 
(Dugtungang 
pagsasalay-
say, Pagbuo 
ng akrostik) 

• Collaborative 
approach 

 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
larawan 

• Pagtukoy ng 
kasingkahu-
lugan ng salita 
o parirala 

• Pagtukoy ng 
salitang-ugat 
na maaaring 
isama sa 
panlapi upang 
makabuo ng 
bagong salita 

• Pagbuo ng 
bagong salita 
mula sa 
salitang-ugat 

• Pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang akda 

• Pagsulat ng 
sumusupor-
tang kaisipang 
maaaring 
magpatunay 
sa bawat 
pangunahing 
kaisipan ng 
tekstong 
binasa 

• Pagpapaha-
laga sa 
kalikasan 

• Kooperasyon  

• larawan ng 
kagubatan at 
karagatan 

• larawan ng 
maruming 
kapaligiran 

• larawan ng 
mga 
pagawaan na 
nagbubuga ng 
usok 
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F2PT-IIIi5  
Nakapag-uuri-uri ng 
mga salita ayon sa 
ipinahihiwatig na 
kaisipang 
konseptwal   
 
F2PB-IIIi-11 
Naibibigay ang mga 
sumusuportang 
kaisipan sa 
pangunahing 
kaisipan ng tekstong 
binasa 
 

 
F2PB-IIIi-11 
F2PB-IVi-1 
Naibibigay ang mga 
sumusuportang 
kaisipan sa 
pangunahing 
kaisipan ng tekstong 
binasa  
 
F2KM-IIIi-3.1 
Nakasusulat nang 
may wastong 
baybay, bantas, 
gamit ng malaki at 
maliit na letra upang 
maipahayag ang 
ideya, damdamin o 
reaksiyon sa isang 
paksa o isyu     
(talata na may 3-5 
pangungusap) 
 

• Pagtukoy ng 
wastong pang-
ukol na bubuo 
sa bawat 
pangungusap 

• Pangkatang 
Gawain 
(dugtungang 
muling 
pagsasalay-
say ng akda 
gamit ang 
pananaw ng 
tagapagsalay-
say, paggawa 
ng akrostik ng 
isang salita 
mula sa 
binasang 
akda, 
paggawa ng 
talaan ng mga 
dahilan kung 
bakit gusto o 
ayaw ng 
bawat isa ang 
mga salitang 
inilista) 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagsulat ng 
mga 
pangungusap 
tungkol sa 
ginupit na 
larawang 
nagpapakita 
ng 
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F2KM-IIIbce-3.2 
F2KM-IVg-1.5 
Nakasusulat ng 
talata at liham nang 
may wastong 
baybay, bantas, at 
gamit ng 
malaki at maliit na 
letra 
 

F2-PS-Ig-6.1  
Naipapahayag ang 
sariling 
ideya/damdamin o 
reaksiyon tungkol sa 
napakinggan/ 
nabasang: 
a. kuwento 
b. alamat 
c. tugma o tula 
d. tekstong pang-
impormasyon 
 
F2EP-IIIh-2.1 
Nabibigyang-
kahulugan ang mga 
simpleng talaan 

pangangalaga 
sa kalikasan) 

• Takdang-
aralin  
(pagbuo ng 
bagong salita 
mula sa mga 
salitang 
ginamit sa 
binasang 
akda, 
paggawa ng 
iskedyul ng 
mga gawain 
sa isang 
linggo) 

• Pagpili mula 
sa talaan ng 
mga salitang 
gusto o ayaw, 
at pagbigay ng 
dahilan para 
sa bawat isa 

• Karagdagang 
Gawain 
(paggawa ng 
talaan ng mga 
simpleng 
bagay na 
maaaring 
gawin ng mga 
batang tulad 
nila upang 
mapangala-
gaan ang 
kalikasan) 

 
 
 



 

MAPA NG KURIKULUM 
Wikang Sarili 2 (Ikalawang Edisyon) 

 

 

Page 26 of 28 

 
 

TEL. (632) 87120245 to 49 / 87406603 
EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Copyright 2021 
ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

Reserbado ang lahat ng karapatan. 
 

Paglalahat 
Pagsagot sa 
mahahalagang 
tanong 

ARALIN 30 
Sa Mga 
Pagdiriwang, 
Magkakasalo Rin 
 

• “Ang Pasko 
sa Pilipinas” 

• Hinuha 

Nakapagbibigay ng 
sariling hinuha sa 
binasang kuwento 
  
F2KP-IIIj-6 
Nakapagpapalit at 
nakapagdaragdag 
ng mga tunog upang 
makabuo ng bagong 
salita   
 
F2PY-IIIb-j-2.3 
Nababaybay nang 
wasto ang mga 
salitang may tatlo o 
apat na pantig 
(batayang 
talasalitaang 
pampaningin; 
natutuhang salita 
mula sa mga aralin)   
 

F2PY-IIg-i-2.1  
Nababaybay nang 
wasto ang mga 
salita tatlo o apat na 
pantig, batayang 
talasalitaang 
pampaningin, at 
natutuhang salita 
mula sa mga aralin 
 
Nasusuri kung ang 
pahayag na narinig 

• Ano ang 
iyong 
paboritong 
pagdiriwang 
sa buong 
taon? Bakit 
mo ito naging 
paborito?  

• Paano 
ipinagdiriwan
g ng inyong 
pamilya ang 
iyong 
paboritong 
pagdiriwang? 

 

• Ang Pasko ay 
isa sa 
paboritong 
pagdiriwang ng 
maraming tao 
dahil 
pinagdiriwang 
dito ang 
kapanganakan 
ni Hesus. 

• Ang pamilya 
ay sama-
samang 
nagdiriwang 
at nagsasalo-
salo tuwing 
Pasko. 

Mapanuring 
Pag-iisip 

• Nakapaghihi-
nuha tungkol 
sa mga 
larawan 

• Nakapagbu-
buod ng 
kuwento 

 
Pagkamalikhain 

• Nakagagawa 
ng dula-
dulaan  

• Nakalilikha 
ng kard na 
nagpapaha-
yag ng 
pasasalamat 
sa isang 
taong 
nagbahagi ng 
kaniyang 
sarili 

 
Kolaborasyon at 
Komunikasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain (dula-
dulaan) 

• Direct, explicit 
instruction  

• Picture 
analysis 

• Collaborative 
approach 

• Pangkatang 
Gawain  
(dula-dulaan) 

• Dyad 
(paghihinuha 
tungkol sa 
larawan) 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
akdang 
babasahin 

• Pag-ayos ng 
mga letra 
upang mabuo 
ang 
kasingkahu-
lugan ng 
salitang may 
salungguhit 

• Pagpalit o 
pagdagdag ng 
tunog o letra 
upang 
makabuo ng 
bagong salita 

• Pagsagot ng 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang akda 

• Seatwork 
(pagtukoy 
kung totoo o 
hindi ang 
pahayag batay 
sa kuwentong 
binasa) 

• Pangkatang 
Gawain  
(dula-dulaan) 

• Pagpapaha-
laga sa mga 
pagdiriwang 
sa bansa 

• Kooperasyon  

• larawan ng 
iba’t ibang 
pagdiriwang 
sa Pilipinas  

• mga flash 
card na may 
nakasulat na 
mga 
sitwasyon 

• pocket chart  

• mga larawan 
na 
nagpapakita 
ng aksiyon 
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o nabasa ay totoo o 
hindi 
 
F2EP-IIIj-4.1 
Nagagamit nang 
wasto at ayos ang 
silid-aklatan/mga 
dapat ikilos sa silid-
aklatan 

 
 
 

• Pagpili ng 
makatuwiran 
at pagsulat ng 
matalinong 
hinuha sa 
bawat 
sitwasyon 

• Pagbigay ng 
hinuha batay 
sa ipinakitang 
larawang 
nagpapamalas 
ng aksiyon 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagsulat nang 
wasto ng mga 
salitang 
idinikta ng 
guro) 

• Takdang-
aralin 
(pagbigay ng 
hinuha 
kaugnay ng 
ibinigay na 
sitwasyon, 
pagbigay ng 
mga totoong 
pahayag 
tungkol sa 
sarili, 
paggawa ng 
kard na 
nagpapaha-
yag ng 
pasasalamat 
sa isang taong 
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nagbahagi ng 
sarili sa iyo) 

• Karagdagang 
Gawain  
(pagtsek kung 
ang pahayag 
ay nagsasaad 
ng 
katotohanan o 
hindi, 
paghanap at 
pagbahagi ng 
mga 
kuwentong 
pamasko) 

*Ang tekstong italiko sa Mga Kasanayan sa Pagkatuto ay mga karagdagan mula sa awtor. 
**Ang tekstong italiko sa Mahahalagang Tanong ay mga karagdagan. 
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Yunit 4: Ako sa Nagbabagong Mundo Bilang ng mga Araw: 30 

Pamantayang 
Pangnilalaman 

Pakikinig 
Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at 
pag-unawa sa napakinggan 

Pagsasalita 
Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at 
pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan, at 
damdamin 

Pagbasa 

• Nauunawaan ang ugnayan ng simbolo at tunog

• Naipamamalas ang kamalayan sa mga bahagi ng aklat at
kung paano ang ugnayan ng simbolo at wika

• Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang makilala
at mabasa ang mga pamilyar at di-pamilyar na salita

• Naisasagawa ang mapanuring pagbasa upang mapalawak
ang talasalitaan

Pagsulat 

• Nagkakaroon ng papaunlad na kasanayan sa wasto at
maayos na pagsulat

• Nauunawaan na may iba’t ibang dahilan ng pagsulat

Estratehiya sa Pag-aaral 
Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang maunawaan 
ang iba’t ibang teksto 

Pagpapahalaga sa Wika at Panitikan 

Pamantayan sa 
Pagganap 

Pagsasalita 
Nagagamit ang magagalang na salita sa pakikipag-usap sa 
telepono at sa pagtatanong ng direksiyon 

Pagsulat 

• Nakasusulat ng imbitasyon at ng iba’t ibang uri ng liham

• Nakasusulat ng mga salita, pangungusap, at talata ng
kabit-kabit

• Nakasusulat ng mga talata batay sa ibinigay na mga
paksa at nabibigyan ito ng angkop na mga pamagat

Estratehiya sa Pag-aaral 
Nakagagawa ng graph mula sa mga nakolektang datos 

Ikaapat na Markahan 
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Naipamamalas ang pagpapahalaga at kasanayan sa paggamit 
ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng 
panitikan 

Nilalaman 

Mga Kasanayan 

sa Pagkatuto* 

(Kabilang ang 

MELCs) 

Mahahalagang 

Tanong** 

Pamalagiang 

Kaalaman 

Mga Kasanayan 

para sa 

Ika-21 Siglo 

Mga 
Estratehiya 
o Paraan ng
Pagtuturo 

Pagtataya Pagpapahalaga 
Mga 

Kagamitan 

ARALIN 31 
Pamamasyal, 
Paraan ng 
Paglilibang 

• “Si Gab
Maulit”

• Paghingi at
Pagbibigay ng
Direksiyon

F2WG-IVa-c-1 
Nagagamit ang 
magalang na 
pananalita sa 
angkop na 
sitwasyon 
pagtatanong ng 
lokasyon ng lugar 

F2WG-Ia-1, 
F2WG-IIa-1, 
F2WG-IIIa-g-1, 
F2WG-IVa-c-1, 
F2WG-IVe-1 
Nagagamit ang 
magalang na 
pananalita sa 
angkop na 
sitwasyon (pagbati, 
paghingi ng 
pahintulot, 
pagtatanong ng 
lokasyon ng lugar, 
pakikipag-usap sa 
matatanda, 
pagtanggap ng 

Ano-ano ang 
magagalang na 
pananalita? 
Kailan ito 
ginagamit? Bakit 
mahalaga ang 
paggamit ng mga 
ito? 

Maraming 
magagalang na 
salita na maaaring 
gamitin sa 
pakikipag-usap 
tulad na lamang 
kapag humihingi 
ng direksiyon. 
Ang ilang 
magagalang na 
salita sa paghingi 
ng direksiyon ay 
“Maaari po bang . 
. .?”, 
“Ipagpaumanhin 
po ninyo . . .”, at 
“Alam po ba ninyo 
kung saan . . .?” 
Mahalaga ang 
paggamit ng 
magagalang na 
pananalita dahil 
nagpapakita ito ng 
respeto sa kausap 
o ibang tao at
nagiging 

Mapanuring Pag-
iisip 

• Nailalarawan
ang daan
patungo sa
sariling
tahanan

• Nakasusunod
sa mga
panuto

Komunikasyon 
Nakagagamit ng 
magalang na 
pananalita sa 
pagbibigay at 
paghingi ng 
direksiyon 

Pagkamalikhain 

• Nakapagsa-
sadula ng
naging
karanasan ng
tauhan sa

• Picture
analysis

• Interactive
approach

• Read-aloud
strategy

• Inquiry-based
approach

• Direct or
explicit
instruction

• Collaborative
approach

Paglilinang 

• Pagsagot sa
mga tanong
tungkol sa
larawan at sa
pamagat ng
akda

• Pagpapa-
lawak ng
talasalitaan
(pagtukoy sa
kasingkahu-
lugan ng mga
salita batay sa
pagkakagamit
sa mga
pangungusap)

• Comprehen-
sion check
(pagsagot sa
mga tanong
tungkol sa
binasang
maikling
kuwento)

• Pangkatang

• Pagpapahalaga
sa lugar na
pinagmulan

• Kooperasyon

• Pagiging
mapagmatyag

• Paggalang

• mga puppet

• maliliit na
piraso ng
papel

• bola

• music
player

• larawan ng
kartero
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paumanhin, 
pagtanggap ng 
tawag sa telepono, 
pagbibigay ng 
reaksiyon o 
komento)  

F2PT-IVa-d-1.9 
Nakakagamit ng 
mga pahiwatig 
upang malaman 
ang kahulugan ng 
mga salita tulad ng 
paggamit ng mga 
palatandaang 
nagbibigay ng  
kahulugan 
(pagbibigay ng 
halimbawa) 

F2WG-IIg-h-5

Nabibigyang-
kahulugan ang 
mga salita sa 
pamamagitan ng 
pagbibigay ng 
kasingkahulugan 
at kasalungat, 
sitwasyong 
pinaggamitan ng 
salita (context 
clues), pagbibigay 
ng halimbawa, at 
paggamit ng 
pormal na 
depinisyon ng 
salita 

instrumento para 
sa mabuting 
pakikipagkapuwa. 

kuwentong 
binasa 

• Nakaguguhit
ng sinakyan
ng tauhan sa
kuwento

• Nakagagawa
ng diyalogo
tungkol sa
paghingi ng
direksiyon

• Nailalarawan
ang
probinsyang
pinagmulan
ng magulang

• Naiisa-isa ang
mga
karapatang
tinatamasa

bilang bata

Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
pangkatang 
gawain (talakayan 
tungkol sa mga 
karapatan ng 
isang bata, 
paggawa ng 
liham) 

gawain 
(pagtatala ng 
mga lugar na 
nabanggit sa 
akda, 
pagsasadula 
ng karanasan 
ng tauhan sa 
kuwento, 
pagguhit ng 
sinakyan ng 
tauhan, 
pagtalakay sa 
paksa ng 
binasang 
teksto) 

• Takdang-
aralin
(paglalarawan
sa
pinagmulang
lalawigan o
probinsiya)

• Mga
pagsasanay
pangwika
(pakikinig sa
diyalogo na
ibinahagi
gamit ang
mga puppet,
pagsunod sa
mga panuto o
direksiyon na
nabunot,
pagbuo ng
wastong mga
tanong
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F2PB-Id-3.1.1, 

F2PB-IIa-b- 3.1.1, 
F2PB-IIId-3.1.11 
Nakasasagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
nabasang 
kuwentong 
kathang-isip (hal.: 
pabula, maikling 
kuwento, alamat), 
tekstong hango sa 
tunay na 
pangyayari (hal.: 
balita, talambuhay, 
tekstong pang-
impormasyon), o 
tula  

F2KM-IVa-2.4 
Naisusulat nang 
may wastong 
baybay at bantas 
ang liham na 
ididikta ng guro 

Nakapagbibigay ng 
direksiyon na may 
simple, malinaw, at 
tiyak na salita 

Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nasasagot
ang mga 
tanong 
tungkol sa 
binasang 
akda at 
tungkol sa 
mga 
karapatan ng 
isang bata 

• Nakasusulat
ng liham 
paanyaya at 
liham para sa 
guro o kawani 
ng paaralan 

tungkol sa 
direksiyon, 
paggawa ng 
diyalogo batay 
sa ibinigay na 
sitwasyon, 
pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
direksiyon, 
pagsunod sa 
ibinigay na 
direksiyon 
gamit ang 
Pass the Ball 
strategy)  

• Pagsulat at
pagbaybay 
(pagkopya sa 
ibinigay na 
liham, 
pagsasayos 
ng mga 
bahagi ng 
liham) 

Paglalahat 

• Pagbibigay ng
direksiyon 
patungo sa 
sariling 
tahanan 
bilang bahagi 
ng imbitasyon 

• Pagsulat ng
simpleng 
liham 
paanyaya 

Kaalaman sa 
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para sa 
kaarawan 

• Pangkatang
gawain
(pagsulat ng
liham para sa
guro o kawani
sa paaralan)

• Pagbuo ng
liham gamit
ang binigay
na mga
bahagi

ARALIN 32 
Mga Pagdiriwang, 
Paraan ng 
Pagbubuklod ng 
Pamilya 

• “Prinsesa
Kusinera”

• Pagbibigay ng
Angkop na
Pamagat sa
Isang
Kuwento o
Talata

• Paggamit ng
Talatuntunan
ng Aklat

F2PN-IVb-2  
Nagagamit ang 
naunang kaalaman 
o karanasan sa
pag-unawa ng 
napakinggang 
teksto  

F2PN-Ia-2, 

F2PN-IIb-2,  
F2PN-IIIa-2 
Nagagamit ang 
naunang kaalaman 
o karanasan sa
pag-unawa ng 
napakinggang 
teksto 

F2KP-IVb-1.2 
Nabibigkas nang 
wasto ang tunog 
na kambal-katinig 
(kl, ts, gl, pr, pl, gr) 

Ano-ano ang 
mga pagdiriwang 
o panrelihiyong
gawain sa ating 
bansa? Paano 
ipinagdiriwang 
ang mga ito? 

Maraming 
pagdiriwang o 
panrelihiyong 
gawain na 
idinaraos sa 
Pilipinas, katulad 
ng Flores de 
Mayo at 
Panagbenga 
Festival. Ang 
karamihan sa 
mga okasyon o 
gawain na ito ay 
ipinagdiriwang sa 
pamamagitan ng 
prusisyon o 
parada, 
paghahanda ng 
masasarap na 
pagkain, 
paglalagay ng 
makukulay na 
palamuti sa 
kabahayan at sa 
kalye, at 

Mapanuring Pag-
iisip 

• Nakapagbi-
bigay ng
angkop na
pamagat sa
mga talatang
binasa

• Natutukoy ang
mga pahayag
na
nagpapakita
ng paggalang
sa ideya,
damdamin, at
kultura ng
awtor ng akda

Komunikasyon 
Naipahahayag 
ang 
nararamdaman 
kapag nakakakita 
ng mga bulaklak 

• Picture
analysis

• Interactive
approach

• Read-aloud
strategy

• Direct or
explicit
instruction

• Inquiry-
based
approach

• Collaborative
approach

Paglilinang 

• Pagsagot sa
mga tanong
tungkol sa
larawan at sa
pamagat ng
akda

• Pagpapa-
lawak ng
talasalitaan
(pagbasa sa
mga salitang
nakapaskil sa
paligid ng
palengke,
pagbuo sa
mga salitang
tinutukoy)

• Comprehen-
sion check
(pagsagot sa
mga tanong
tungkol sa
napakinggang
akda,

• Pagpapahalaga
sa mga
pagdiriwang na
Pilipino

• Kooperasyon

• Paggalang

• kartulina

• larawan ng
mga bagay
na ang
pangalan ay
may
kambal-
katinig

• bola

• music
player

• larawan ng
mga
kilalang
pista sa
Pilipinas
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F2PN-Ia-2 

Nabibigkas nang 
wasto ang tunog 
ng patinig, katinig, 
kambal-katinig, 
diptonggo, at 
klaster 

F2AL-IVb-10 
Nabibigyan ng 
sariling pamagat 
ang isang kuwento 

F2PB-IIj-8 
Nakapagbibigay ng 
angkop na 
pamagat sa 
binasang teksto, 
talata, at kuwento 

F2PP-IVb-2.1 
Nababasa ang 
mga salitang 
madalas na makita 
sa paligid  

F2PP-IIe-2.2, 

F2PP-IIIe-

2.1 
Nababasa ang 
mga salitang 
madalas na makita 
sa paligid at 
batayang 
talasalitaan 

pagdaraos ng 
mga palaro at 
iba’t ibang 
paligsahan.  

Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain 

Pagkamalikhain 

• Nakapagsa-
sadula ng
pag-uusap ng
mga tauhan
sa kuwentong
napakinggan

• Nakaguguhit
ng larawan ng
pagdiriwang
ng Flores de
Mayo

Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nakasasagot
sa mga
tanong
tungkol sa
kuwentong
binasa

• Nababasa
ang mga
salitang
madalas
makita sa
palengke

pagtukoy sa 
mga pahayag 
na 
nagpapakita 
ng paggalang 
sa ideya, 
damdamin, at 
kultura ng 
awtor ng 
akda, 
pagdidikit ng 
mga larawan 
na may 
kaugnayan sa 
binasang 
teksto) 

• Pangkatang
gawain
(pagsasadula
ng akda,
pagguhit ng
larawan ayon
sa paksa ng
akda,
pagsagot ng
word search,
pagbibigay ng
mga salitang
may kambal-
katinig at
pagbabasa ng
mga ito nang
malakas)

• Takdang-
aralin
(pagtatala ng
limang
pagdiriwang
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F2PU-IVb-3 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na 
paraan na may 
tamang laki at layo 
sa isa't isa  
- malaki at maliit 

na letra  
- mga salita 
- pangungusap 

F2PU-Id-f-3.1, 

F2PU-Id-f-
3.2, F2PU-Ia-3.1, 
F2PU-IIc-3.2, 
F2PU-IIIa-3.1 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na 
paraan na may 
tamang laki at layo 
sa isa't isa ang 
mga salita 

F2KM-IVb-5 

Naisusulat nang 
wasto ang mga 
idiniktang mga 
salita 

F2EP-IVb-5.1 
Nagagamit nang 
wasto ang index 
ng aklat  

F2PL-0a-j-3 

• Natutukoy,
nababasa, at
nakabubuo ng
mga salitang
may klaster o
kambal-katinig

• Naisusulat
nang kabit-
kabit ang mga
salitang
idinidikta

• Nasusuri ang
talatuntunan
ng aklat

sa bansa at 
pagpapali-
wanag kung 
paano 
nabubuklod 
ng mga ito 
ang mga 
pamilya, 
pagtatala ng 
mga salitang 
may klaster o 
kambal-katinig 
at paggamit 
ng mga ito sa 
pangungusap, 
pagbibigay ng 
angkop na 
pamagat 
batay sa 
ibinigay na 
mga 
paglalarawan) 

• Mga
pagsasanay
pangwika
(pagtukoy sa
mga klaster at
kambal-
katinig,
pagbasa ng
mga salitang
may kambal-
katinig,
pagbuo ng
mga salitang
may kambal-
katinig,
pagtukoy sa
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Naipamamalas 
ang paggalang sa 
ideya, damdamin 
at kultura ng may 
akda ng tekstong 
napakinggan o 
nabasa 

mga salitang 
may kambal-
katinig, 
pagbibigay ng 
mga salitang 
may klaster o 
kambal-katinig 
gamit ang 
Pass the Ball 
strategy, 
pagpili ng 
angkop na 
mga pamagat 
para sa 
binasang mga 
talata, 
pagtatala ng 
mga salitang 
matatagpuan 
sa 
talatuntunan 
ng isang 
aklat) 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagsulat 
nang kabit-
kabit ng mga 
salitang 
idinidikta, 
pagsipi ng 
talata) 

 
Paglalahat 

• Pagsagot sa 
mahahala-
gang tanong 

• Pagsulat ng 
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mga 
pangungusap 
tungkol sa 
mga pam-
pamilyang 
pagtitipon at 
pagbibigay ng 
angkop na 
pamagat para 
rito 

ARALIN 33 
Paghahanapbu-
hay sa Ibang 
Bayan 
 

• “Ilang Tulog 
na Lang”  

• Wastong 
Pakikipag-
usap sa 
Telepono 

 
 
 

F2PB-IIc-2.2 
Nakasusunod sa 
nakasulat na 
panutong may 2–3 
hakbang 
 
F2PB-Ib-2.1, 

F2PB-IIc-
2.2 
Nakasusunod sa 
nakasulat na 
panutong may 1–2 
at 3–4 na hakbang 
 
F2WG-IVc-1 
Nagagamit ang 
magalang na 
pananalita sa 
angkop na 
sitwasyon 
(pagtanggap ng 
tawag sa telepono)  
 

F2WG-Ia-1, 
F2WG-IIa-1, 
F2WG-IIIa-g-1, 

Ano-ano ang 
magagalang na 
pananalita ang 
maaari mong 
gamitin sa 
pagtanggap ng 
tawag sa 
telepono? Paano 
mo maipakikita 
ang paggalang 
sa iyong kausap 
sa telepono? 
 

Ang ilang 
magagalang na 
pananalita na 
maaaring gamitin 
sa pagsagot sa 
telepono ay 
“Magandang 
araw/umaga/gabi,” 
“Paalam,” 
“Po/Opo,” “Hello, 
maaari po 
bang…,” at “Bye!” 
Ang paggamit ng 
wastong 
pananalita sa 
pagsagot sa 
telepono ay isang 
paraan ng 
pagpapakita ng 
paggalang sa 
kausap.  
 

Komunikasyon 

• Naipahahayag 
ang 
damdamin 
kung maiiwan 
ng magulang 
na kailangang 
magtrabaho 
sa malayong 
lugar 

• Natutukoy at 
nagagamit 
ang 
magagalang 
na mga 
pananalita sa 
pakikipag-
usap sa 
telepono 

 
Mapanuring Pag-
iisip 

• Naisasagawa 
o nasusundan 
ang mga 
binasang 
panuto 

• Picture 
analysis 

• Interactive 
approach 

• Inquiry-based 
approach 

• Direct or 
explicit 
instruction 

• Collaborative 
approach 

• Read-aloud 
strategy 

 
 

 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
larawan at sa 
pamagat ng 
akda 

• Pagpapa-
lawak ng 
talasalitaan 
(pagbasa sa 
mga salitang 
madalas na 
nakikita sa 
paligid, pagpili 
ng 
kasingkahu-
lugang salita 
batay sa 
pagkakagamit 
sa 
pangungusap) 

• Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
napakinggang 

• Pagpapahalaga 
sa mga mahal 
sa buhay 

• Paggalang 

• Kooperasyon 
 

• recording 
ng pag-
uusap sa 
telepono 
batay sa 
kuwentong 
“Ilang Tulog 
na Lang” 

• kopya ng 
awitin na 
“Magtanim 
ay ‘Di Biro” 

• music 
player 
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F2WG-IVa-c-1, 
F2WG-IVe-1 
Nagagamit ang 
magalang na 
pananalita sa 
angkop na 
sitwasyon (pagbati, 
paghingi ng 
pahintulot, 
pagtatanong ng 
lokasyon ng lugar, 
pakikipag-usap sa 
matatanda, 
pagtanggap ng 
paumanhin, 
pagtanggap ng 
tawag sa telepono, 
pagbibigay ng 
reaksiyon o 
komento)  
 
F2KP-IVc-i-9 
Nakapagbibigay ng 
mga salitang 
magkakatugma 
 

F2KP-IIId-9  
Nakapagbibigay ng 
mga salitang 
magkakatugma  
 
F2PP-IVb-2.1 
Nababasa ang 
mga salitang 
madalas na makita 
sa paligid 
 

• Naiuugnay 
ang binasang 
teksto sa 
sariling 
karanasan 

 
Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangpares at 
pangkatang 
gawain  
 
Pagkamalikhain 

• Nakagagawa 
ng diyalogo 
(katulad ng 
iskrip) ng pag-
uusap sa 
telepono 

• Naiguguhit o 
naisasalara-
wan ang 
nararamda-
man ng 
tauhan sa 
diyalogo 

• Nakapagsa-
sadula ng 
maaaring 
maramdaman 
ng anak 
kapag 
dumating ang 
magulang na 

pag-uusap 
mula sa akda) 

• Pangkatang 
gawain 
(pagsagot sa 
mga tanong, 
pagguhit ng 
larawan batay 
sa ibinigay na 
paksa, 
pagsasadula 
ng maaaring 
mangyari 
batay sa 
akda) 

• Takdang-
aralin 
(pagsagot sa 
mga tanong, 
pagsulat ng 
angkop at 
magalang na 
mga sagot sa 
usapan sa 
telepono, 
pagtatala ng 
limang pares 
ng salitang 
magkaka-
tugma) 

• Mga 
pagsasanay 
pangwika 
(pagsunod sa 
nabasang 
panuto o 
direksiyon, 
pagtukoy sa 
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F2PP-IIe-2.2, 

F2PP-IIIe-

2.1 
Nababasa ang 
mga salitang 
madalas na makita 
sa paligid at 
batayang 
talasalitaan  
 
F2PB-IVc-2.4 
Naiuugnay ang 
binasa sa sariling 
karanasan 
 

F2PN-IIb-2  
Naiuugnay sa 
sariling karanasan 
ang nabasang 
teksto 
 
F2KM-IVc-6 
Nakabubuo ng 
isang talata sa 
pamamagitan ng 
pagsasama-sama 
ng magkakaugnay 
na pangungusap 

matagal na 
nawalay sa 
kaniya 

• Nakakaawit 
ng “Magtanim 
ay Di Biro” 

 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nasasagot 
ang mga 
tanong 
tungkol sa 
diyalogong 
binasa 

• Nababasa 
ang mga 
salitang 
madalas 
makita sa 
paligid 

• Natutukoy at 
nabibigkas 
ang mga 
salitang 
magkakatug-
ma ang tunog 

• Napagsu-
sunod-sunod 
ang mga 
pangungusap 
upang 
makabuo ng 
talata 

• Naisusulat ng 
kabit-kabit 

mga pahayag 
na nagsasaad 
ng tamang 
pakikipag-
usap sa 
telepono, 
pagpapaha-
yag ng 
mensahe sa 
text sa 
pakikipag-
usap sa 
telepono, 
pagtatambal 
ng mga salita 
batay sa 
tunog) 

• Dyad 
(pagsasadula 
ng pag-uusap 
sa telepono 
gamit ang 
magagalang 
na salita, 
pagsusulat ng 
usapan bilang 
iskrip) 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagsusunod-
sunod ng mga 
pangungusap, 
pagsulat nang 
kabit-kabit ng 
nabuong 
talata) 

 
Paglalahat 
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ang nabuong 
talata  

 
Kaalaman sa ICT 
(Information, 
Communica-
tions, at 
Technology) 
Nagagamit ang 
teknolohiya upang 
mapakinggan ang 
diyalogo sa 
pagitan ng anak at 
amang nasa 
malayong lugar 
 

Dyad 
(pagsasadula ng 
pag-uusap sa 
telepono gamit 
ang magagalang 
na salita batay sa 
kausap) 

ARALIN 34  
Isipan ay 
Pagyamanin 
 

• “Kritikal na 
Pag-iisip”  

• Pagsulat ng 
Liham 

 

F2KP-IVd-j-6 
Nakapagpapalit at 
nakapagdaragdag 
ng mga tunog 
upang makabuo ng 
bagong salita  
 
F2PP-IVd-2 
Nababasa ang 
batayang 
talasalitaan 
 
F2PP-IIe-2.2, 

F2PP-IIIe-
2.1 
Nababasa ang 
mga salitang 
madalas na makita 
sa paligid at 
batayang 
talasalitaan 
 

• Paano mo 
malilinang 
ang iyong 
mga 
kakayahan at 
talento? 

• Paano mo 
mapagyaya-
man ang 
iyong 
kaisipan? 

• Malilinang ang 
kakayahan at 
talento sa iba’t 
ibang paraan, 
katulad ng 
pag-aaral 
nang mabuti 
at paglalapat 
sa buhay ng 
alinmang 
natutuhan. 

• Ang mga 
pagsasanay 
ay 
makatutulong 
nang malaki 
upang 
mapagyaman 
ang ating 
kaisipan at 
kakayahan na 

Komunikasyon 

• Nakasusulat 
ng angkop na 
panimula sa 
liham 

• Nakasusulat 
ng liham para 
sa guro o 
kaibigan 

 
Mapanuring Pag-
iisip 

• Natutukoy ang 
mga salitang 
magkasingka-
hulugan 

• Natutukoy ang 
mga sanhi at 
bunga sa mga 
pangyayari 

• Nakapagbi-
bigay ng 

• Picture 
analysis 

• Interactive 
approach 

• Inquiry-based 
approach 

• Read-aloud 
strategy 

• Direct or 
explicit 
instruction 

• Collaborative 
approach 

• Graphic 
organizer 

 
 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
larawan at sa 
pamagat ng 
akda 

• Pagpapa-
lawak ng 
talasalitaan 
(pagpili sa 
angkop na 
salita para sa 
mga 
pangungusap, 
pagbasa nang 
malakas sa 
mga salita, 
pagtukoy sa 
mga salitang 
magkasing-
kahulugan) 

• Kahalagahan ng 
pagpapayaman 
sa kaisipan 

• Kooperasyon 

• Paglinang ng 
kakayahang 
lumikha 

• tsart ng 
mga gawain 

• halimbawa 
ng liham 
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F2PT-IVa-d-1.9 
Nakakagamit ng 
mga pahiwatig 
upang malaman 
ang kahulugan ng 
mga salita tulad ng 
paggamit ng mga 
palatandaang 
nagbibigay ng 
kahulugan 
(pagbibigay ng 
halimbawa)  
 
F2PB-IVd-6  
Napag-uugnay ang 
sanhi at bunga ng 
mga pangyayari sa 
binasang teksto 
 

F2PB-Ih-6, 
F2PB-IIIg-6, 
F2PB-IVd-6 
Napag-uugnay ang 
sanhi at bunga ng 
mga pangyayari sa 
binasang talata at 
teksto 
 
F2PB-IVa-3.2 
Nakasasagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
nabasang tekstong 
pang-impormasyon 
 
F2KM-IVd-1.5 
Nakasusulat ng 
liham sa tulong ng 

regalo sa atin 
ng Maykapal. 

sitwasyon 
kung saan 
maaaring 
magamit ang 
mapanuring 
pag-iisip 

• Natutukoy ang 
mga bahagi 
ng liham 

 
Pagkamalikhain 

• Nakaguguhit 
ng disenyo na 
maaaring i-
display sa 
sariling 
kuwarto 

• Nakapagsa-
sadula ng 
sitwasyong 
nagpapakita 
ng sanhi at 
bunga at ng 
gamit ng 
mapanuring 
pag-iisip 

 
Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain 
 

• Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
tekstong 
pang-
impormasyon)  

• Pangkatang 
gawain 
(pagsasadula 
ng ibinigay na 
sitwasyon, 
pagguhit ng 
disenyo na 
maaaring i-
display sa 
kuwarto, 
pagbibigay ng 
sitwasyon na 
ginagamitan 
ng 
mapanuring-
pag-iisip at 
pagsasadula 
nito) 

• Takdang-
aralin 
(pagbibigay 
ng sitwasyon 
na kinailangan 
ang paggamit 
ng kritikal na 
pag-iisip, 
pagdaragdag 
ng pantig sa 
mga salitang 
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padron mula sa 
guro 
 

Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nasasagot 
ang mga 
tanong 
tungkol sa 
tekstong 
pang-
impormasyon 
na binasa 

• Nakabubuo 
ng bagong 
salita sa 
pamamagitan 
ng 
pagdaragdag 
ng pantig  

 

ibinigay upang 
makabuo ng 
mga bagong 
salita) 

• Mga 
pagsasanay 
pangwika 
(pagdaragdag 
ng pantig sa 
mga salita 
upang 
makabuo ng 
iba pang mga 
salita, 
pagtutugma 
ng sanhi at ng 
bunga, 
pagbuo ng 
bagong mga 
salita gamit 
ang graphic 
organizer, 
pagtatambal 
ng mga salita 
at pantig 
upang 
makabuo ng 
mga bagong 
salita, 
pagtukoy sa 
inilalarawang 
bahagi ng 
liham, 
pagsulat ng 
angkop na 
panimula ng 
liham batay sa 
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padadalhan 
nito) 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagsulat ng 
idiniktang 
liham) 

 
Paglalahat 
Pagsulat ng 
liham para sa 
kamag-aaral o sa 
kaibigan  

ARALIN 35 
Mga Halaman, 
Karugtong ng 
Ating Buhay 
 

• “Huling Sitaw 
sa Gulayan”  

• Iba’t Ibang Uri 
ng Graph 

 
 

Naisasalaysay muli 
ang nabasang 
teksto sa tulong ng 
story grammar 
 
F2KP-IVe-1.3 
Nabibigkas nang 
wasto ang tunog 
ng mga diptonggo 
(ay, ey, iy, oy, uy)  
 

F2PN-Ia-2  
Nabibigkas nang 
wasto ang tunog 
ng patinig, katinig, 
kambal-katinig, 
diptonggo, at 
klaster 
 
F2AL-IVe-g-13   
Natutukoy kung 
paano nagsisimula 
at nagtatapos ang 
isang 

Anong bagay ang 
nagbibigay ng 
labis na 
kasiyahan sa 
iyo? Paano ito 
nagdudulot ng 
kasiyahan sa 
iyo? 

Maaaring 
magbigay ng labis 
na ligaya sa isang 
tao ang mga 
materyal na 
bagay, katulad ng 
mga paboritong 
laruan o gamit, o 
di-materyal na 
bagay, katulad ng 
pagmamahal ng 
pamilya.  

Komunikasyon 
Nakapagpapa-
hayag ng sariling 
pananaw o 
opinyon tungkol 
sa mga bagay-
bagay, isyu, 
sitwasyon, o 
pangyayari at 
napapangatwi-
ranan ito 
 
Mapanuring Pag-
iisip 

• Natutukoy ang 
suliranin sa 
kuwentong 
binasa 

• Natutukoy ang 
mga pahayag 
na 
nagpapakita 
ng 
pagtanggap 

• Inquiry-based 
approach 

• Silent reading 

• Direct or 
explicit 
instruction 

• Collaborative 
approach 

• Interactive 
approach 

• Read-aloud 
strategy 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
tanong na 
pangganyak 
(pagsagot sa 
tanong 
tungkol sa 
mga bagay na 
nagbibigay ng 
kasiyahan sa 
mag-aaral) 

• Pagpapa-
lawak ng 
talasalitaan 
(pagtukoy sa 
kasingkahu-
lugan ng mga 
salita batay sa 
pagkakagamit 
sa mga 
pangungusap, 
pagtukoy sa 
mga salitang 
may 
diptonggo) 

• Pagpapahalaga 
sa halaman 
bilang bahagi ng 
ating kapaligiran 
at nagbibigay-
buhay sa atin 

• Kooperasyon 

• Mapagmahal sa 
kapamilya 

• tsart ng iba’t 
ibang uri ng 
graph 

• slide 
presenta-
tion 

• kompyuter 

• LCD 
projector 
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pangungusap/ta-
lata  
 
F2PB-IVe-7   
Natutukoy ang 
suliranin sa 
nabasang teksto o 
napanood  
 
F2KM-IVe-7   
Nakasusulat ng 
isang tugma-
tugmaan   
 
F2EP-IVe-h-2.3   
Nabibigyang-
kahulugan ang 
mga simpleng 
graph  
 
F2PL-0a-j-5    
Naipakikita ang 
pagtanggap sa 
mga ideya ng 
nabasang akda o 
teksto    
 
Nakapagbibigay ng 
angkop na 
reaksiyon o 
komento sa isang 
sitwasyon  
 

sa mga ideya 
ng akda 

• Nakagagawa 
ng graph 
gamit ang 
mga 
impormasyon 
sa klasrum 

• Naisasalaysay 
muli ang 
binasang 
kuwento gamit 
ang 
balangkas o 
story grammar 

 
Pagkamalikhain 

• Nakagagawa 
ng tugmaan 
tungkol sa 
pamilya 

• Naiguguhit at 
naisasadula 
ang mensahe 
ng kuwentong 
binasa 

 
Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain 
 

• Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
maikling 
kuwento, 
pagsasalay-
say muli ng 
binasang 
kuwento gamit 
ang 
balangkas o 
story 
grammar, 
pagtukoy sa 
suliranin sa 
binasang 
kuwento, 
pagtukoy sa 
mga pahayag 
na 
nagpapakita 
ng 
pagtanggap 
sa mga ideya 
ng akda) 

• Pangkatang 
gawain 
(pagguhit ng 
mensahe ng 
kuwento, 
paggawa ng 
mga tanong 
tungkol sa 
kuwento, 
pagsasadula 
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Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nasasagot 
ang mga 
tanong 
tungkol sa 
kuwentong 
binasa 

• Natutukoy at 
nababasa ang 
mga salitang 
may 
diptonggo 

• Naisusulat 
nang kabit-
kabit ang mga 
pangungusap 
at napiling 
bahagi ng 
awitin) 

 

ng mensahe 
ng kuwento) 

• Takdang-
aralin 
(pagtukoy sa 
pinaka-
nagustuhang 
bahagi ng 
kuwento, 
pagsulat nang 
kabit-kabit ng 
napiling 
bahagi ng 
awiting 
tungkol sa 
mga halaman)  

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagkopya sa 
mga 
pangungusap 
nang kabit-
kabit)  

• Mga 
pagsasanay 
pangwika 
(pag-aanalisa 
ng iba’t ibang 
uri ng graph, 
pagbibigay ng 
reaksiyon o 
komento sa 
mga 
sitwasyon, 
pagsulat ng 
tugmaan 
batay sa 
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napiling 
paksa) 

 
Paglalahat 
Paggawa ng 
tugmaan tungkol 
sa sariling pamilya  

ARALIN 36 
Ating Kapaligiran, 
Pag-ingatan 
 

• “Tubig-Ulan, 
Puwedeng 
Mapakina-
bangan Gamit 
ang 
Harvesting 
System”  

• Pagbuo ng 
Talata 

F2PN-IVf-3.1.2 
Nasasagot ang 
mga tanong 
tungkol sa 
napakinggang 
tekstong pang-
impormasyon  
 
F2PS-IVf-i-5.4 
Nakasasali sa 
isang usapan 
tungkol sa isang 
napanood na 
patalastas o 
palabas 
 
F2WG-IIg-h-5 

 
Nabibigyang-
kahulugan ang 
mga salita sa 
pamamagitan ng 
pagbibigay ng 
kasingkahulugan 
at kasalungat, 
sitwasyong 
pinaggamitan ng 
salita (context 
clues), pagbibigay 
ng halimbawa, at 
paggamit ng 

• Ano ang 
maaaring 
gawin upang 
malutas ang 
problema sa 
kakulangan 
ng malinis na 
tubig?  

• Paano ka 
makatutulong 
upang 
maging 
malinis ang 
ating paligid? 

• Ang paggamit 
ng tubig-ulan 
sa 
pamamagitan 
ng rainwater 
harvesting 
system ay 
makatutulong 
upang 
matugunan 
ang panga-
ngailangan sa 
malinis na 
tubig.  

• Maraming 
maaaring 
gawin ang 
lahat ng 
mamamayan 
upang 
mapanatiling 
malinis ang 
paligid, 
katulad ng 
pag-iingat sa 
at tamang 
paggamit ng 
de-koryenteng 
gamit, 
pagbawas sa 
paggamit ng 

Mapanuring Pag-
iisip  
Naisasalaysay 
muli ang 
napakinggang 
teksto gamit ang 
balangkas o story 
grammar 
 
Mapanuring Pag-
iisip at 
Komunikasyon 

• Nakasusulat 
ng mga talata 
tungkol sa 
ibinigay na 
paksa 

• Nakalalahok 
sa talakayan 
tungkol sa 
napanood na 
palabas 

 
Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain 

• Picture at 
video analysis 

• Inquiry-based 
approach 

• Direct or 
explicit 
instruction 

• Collaborative 
approach 

• Interactive 
approach 

 
 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
mga larawan  

• Pagpapa-
lawak ng 
talasalitaan 
(pagtukoy sa 
kasingkahu-
lugan ng mga 
salita batay sa 
pagkakagamit 
sa mga 
pangungusap) 

• Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
napakinggang 
balita, pagbuo 
ng balangkas 
batay sa 
napakinggang 
balita, 
pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
napanood na 
bahagi ng 

• Pagpapahalaga 
sa kalikasan 

• Kooperasyon 

• Pagtitipid sa 
paggamit ng 
tubig 

• larawan ng 
isang 
siyudad 

• video ng 
dokumen-
taryong 
“Basurero” 
ng I-
Witness 

• video player 
o 
kompyuter 

• sipi ng 
isang 
kuwento na 
babasahin 
para sa 
klase 
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pormal na 
depinisyon ng 
salita 
    
F2PS-IVe-6.5 
Naisasalaysay muli 
ang napakinggang 
teksto sa tulong ng 
story grammar 
 
F2KM-IVf-3.2 
Nakasusulat nang 
may wastong 
baybay, bantas, 
gamit ng malaki at 
maliit na letra 
upang maipahayag 
ang ideya, 
damdamin, o 
reaksiyon sa isang 
paksa o isyu   
 
F2KM-IIb-f-1.2 

 
Nakasusulat ng 
parirala at 
pangungusap nang 
may wastong 
baybay, bantas, at 
gamit ng malaki at 
maliit na letra 

mga sasakyan 
na 
pinatatakbo 
ng langis o 
gas, 
pagreresiklo 
ng mga gamit 
o kagamitan.  

 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nasasagot 
ang mga 
tanong 
tungkol sa 
napakinggang 
balita o mga 
binasang 
talata 

• Nakabubuo 
ng talata mula 
sa mga 
parirala at 
naisusulat ang 
mga ito na 
may wastong 
anyo at 
bantas 

 
Kaalaman sa ICT 
(Information, 
Communica-
tions, at 
Technology) 
Nagagamit ang 
teknolohiya upang 
makapanood ng 
programa 
(“Basurero” 
episode ng I-
Witness) 
 

isang doku-
mentaryo, 
pagsasalay-
say muli ng 
napakinggang 
kuwento gamit 
ang story 
grammar at 
mga gabay na 
tanong) 

• Pangkatang 
gawain 
(pagtatala ng 
mga bagay o 
gawain na 
nagdudulot ng 
polusyon; 
mga hakbang 
o gawain na 
makababawas 
sa pagdumi 
ng hangin, at 
mga 
masamang 
dulot ng 
maruming 
hangin sa tao, 
hayop, at 
halaman; 
pagsulat ng 
talata tungkol 
sa ibinigay na 
paksa) 

• Takdang-
aralin 
(paggupit ng 
artikulo sa 
diyaryo 
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tungkol sa 
polusyon at 
pagdikit nito 
sa isang bond 
paper, 
pagtatala ng 
bilang ng 
talata sa 
artikulo at 
pagsasalay-
say muli ng 
mensahe ng 
bawat talata, 
pagtatala ng 
mga hakbang 
sa story 
grammar, 
pagsulat ng 
dalawang 
talata tungkol 
sa hayop na 
nais alagaan) 

• Mga 
pagsasanay 
pangwika 
(pagsusuri 
kung paano 
binuo ang 
binasang mga 
talata, 
pagsulat ng 
mga 
pangungusap 
sa patalatang 
paraan, 
pagsulat sa 
anyong 
patalata ng 
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mga 
pangungusap 
na babasahin 
ng guro nang 
malakas)  

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagbuo ng 
mga 
pangungusap 
gamit ang 
ibinigay na 
mga parirala) 

 
Paglalahat 
Pagsagot sa 
mahahalagang 
tanong 

ARALIN 37  
Tubig ay 
Pahalagahan, 
Karugtong ng 
Ating Buhay 
 

• “Yaman Ba sa 
Iyo ang 
Tubig?”  

• Line Graph 
 

Naiuulat nang 
pasalita ang 
napanood na balita   
 
F2WG-IVg-j-8 

 
Nakabubuo nang 
wasto at payak na 
pangungusap na 
may tamang 
ugnayan ng 
simuno at panag-
uri sa pakikipag-
usap  
 
Natutukoy ang 
katugma ng 
salitang ibinigay 
 

• Bakit 
mahalaga 
ang tubig? 

• Ano ang mga 
dapat gawin 
upang ipakita 
ang pagpa-
pahalaga sa 
tubig?  

• Mahalaga ang 
tubig dahil isa 
ito sa mga 
pangunahing 
panganga-
ilangan ng 
tao. Bukod sa 
kailangan ng 
tao ang tubig 
na inumin 
para sa 
malusog at 
malakas na 
panganga-
tawan, 
ginagamit rin 
ito sa halos 
lahat ng 
gawain ng tao 
katulad ng 

Mapanuring Pag-
iisip 

• Naisasalaysay 
muli ang 
mensahe ng 
napanood na 
balita 

• Nakagagawa 
ng line graph 
ayon sa mga 
impormas-
yong ibinigay 

• Nakasasagot 
ng mga 
tanong 
tungkol sa 
mga 
impormasyon 
sa isang line 
graph 

• Picture at 
video analysis 

• Read-aloud 
strategy 

• Direct or 
explicit 
instruction 

• Collaborative 
approach 

• Interactive 
approach 

• Inquiry-based 
approach 

 
 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
larawan at sa 
pamagat ng 
akda 

• Pagpapala-
wak ng 
talasalitaan 
(pagpili ng 
angkop na 
mga salita na 
bubuo sa mga 
pangungusap) 

• Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 

• Pagpapahalaga 
sa mga likas na 
yamang bigay 
ng Diyos 

• Kooperasyon 

• Pagtitipid sa 
paggamit ng 
tubig at ibang 
likas na yaman 

• video ng 
balitang 
“Krisis sa 
Tubig, Nag-
babadya sa 
Asia-
Pacific” 

• video player 

• mga istrip 
ng papel 
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F2AL-IVe-g-1.3 
Natutukoy kung 
paano nagsisimula 
at nagtatapos ang 
isang 
pangungusap/ta-
lata  
 
F2PB-IVg-3.2   
Nasasagot ang 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang teksto  
 
F2PB-Id-3.1.1, 

F2PB-Iia-b-
3.1.1, F2PB-IIId-
3.1.11 
Nakasasagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
nabasang 
kuwentong 
kathang-isip (hal.: 
pabula, maikling 
kuwento, alamat), 
tekstong hango sa 
tunay na 
pangyayari (hal.: 
balita, talambuhay, 
tekstong pang-
impormasyon), o 
tula 
 
F2KM-IVg-1.5   
Nakasusulat ng 
liham sa tulong ng 

pagligo at 
paglilinis ng 
pagkain.  

• Maipakikita 
ang pagpapa-
halaga sa 
tubig sa 
pamamagitan 
ng 
pagpapanatili
ng malinis ng 
pinagkukunan 
nito katulad 
ng hindi 
pagtatapon ng 
basura sa ilog 
at pagtitipid at 
paggamit ng 
tubig. 

 
Komunikasyon 

• Nakasusulat 
ng liham 
pangkaibigan 

• Nakasusulat 
ng reaksiyon 
tungkol sa 
ibinigay na 
paksa 

 
Pagkamalikhain 

• Nakabubuo 
ng tula 
tungkol sa 
ibinigay na 
paksa 

• Nakapagpa-
pakita ng 
dula-dulaan 
tungkol sa 
ibinigay na 
paksa 

• Naiguguhit 
ang mensahe 
ng binasang 
sanaysay 

• Nakagagawa 
ng islogan 
tungkol sa 
sanaysay 

 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nasasagot 
ang mga 
tanong 

napakinggang 
sanaysay at 
liham, 
pagbabalita 
muli ng 
mensahe 
mula sa 
napanood 
ding balita, 
pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa line 
graph) 

• Pangkatang  
gawain 
(paggawa ng 
islogan, 
pagsulat ng 
tula, 
pagtatanghal 
ng maikling 
dula, pagguhit 
ng mensahe 
ng 
napakinggang 
teksto) 

• Takdang-
aralin 
(pagsulat ng 
mga paraan 
para 
mapahalaga-
han ang tubig, 
pagsulat ng 
mga 
pangungusap 
at pagtukoy 
sa ginamit na 
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padron mula sa 
guro    
 
F2EP-Ivc-g-1.4 
Napagsusunod-
sunod ang mga 
salita batay sa 
alpabeto 
tambalang salita  

tungkol sa 
binasang 
sanaysay 

• Nakapagtatala 
ng mga salita 
na may 
katugmang 
tunog 

• Naisasaayos 
ang mga 
tambalang 
salita nang 
paalpabeto 

• Napagpa-
pares ang 
mga simuno 
at panaguri 
upang 
makabuo ng 
mga 
pangungusap 

 
Kaalaman sa ICT 
(Information, 
Communica-
tions, at 
Technology) 
Nagagamit ang 
teknolohiya upang 
mapanood ang 
balitang “Krisis sa 
Tubig, 
Nagbabadya sa 
Asia-Pacific” 
 
Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 

mga simuno 
at mga 
panaguri, 
paggawa ng 
mga 
pangungusap 
batay sa mga 
detalyeng 
nasa line 
graph, 
pagsulat ng 
mga 
pangungusap 
na naglalahad 
ng reaksiyon) 

• Mga 
pagsasanay 
pangwika 
(pagbibigay 
ng katugma 
ng mga salita, 
pagsusunod-
sunod nang 
paalpabeto ng 
mga 
tambalang 
salita, 
pagtukoy sa 
mga simuno 
at panaguri sa 
mga 
pangungusap 
sa liham, 
pagpapares 
ng mga 
simuno at 
mga panaguri, 
pagtukoy sa 
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pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain 

mga 
pangungusap 
na may 
malinaw na 
kaisipan) 

• Pagsulat at
pagbaybay
(pagsulat ng
liham
pangkaibigan)

• Dyad
(pagpapares
ng mga
simuno at
mga panaguri
na nasa istrip
ng papel
upang
makabuo ng
payak na mga
pangungusap)

Paglalahat 

• Pagsagot sa
mahahala-
gang tanong

• Paggawa ng
line graph
gamit sa
sariling datos

ARALIN 38 
Pagsisimula, 
Karanasan ng 
Lahat ng Nilikha 

• “Ang Unang
Salita ni Baby”

• Graph

Napagsusunod-
sunod ang mga 
pangyayari ng 
binasang kuwento 
batay sa story 
grammar 

• Sa iyong
palagay,
masaya ba
ang
mayroong
kapatid?
Bakit?

• Masaya ang
may kapatid
dahil may
makakausap,
makakalaro,
at mamahalin
ang isang
kuya o ate.

Pagkamalikhain 

• Nakaguguhit
ng larawan ng
masayang
pamilya

• Naiguguhit
ang mensahe

• Picture
analysis

• Read-aloud
strategy

• Direct or
explicit
instruction

Paglilinang 

• Pagsagot sa
mga tanong
tungkol sa
larawan at sa
pamagat ng
akda

• Pagpapahalaga
sa pinagmulan
ng bawat nilikha

• Kooperasyon

• Pagmamahal sa
kapamilya

• halimbawa
ng story
grammar

• halimbawa
ng graph
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F2KP-IVh-5 
Natutukoy ang 
mga tunog na 
bumubuo sa isang 
klaster (salitang 
hiram) KKPK tren 
KPKK nars, keyk    

F2PP-IVh-5 
Nakapag-uuri-uri 
ng mga salita ayon 
sa ipinahihiwatig 
ng kaisipang 
konseptuwal   

F2KM-IVh-3.2 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na 
paraan na may 
tamang laki at layo 
sa isa’t isa ang 
mga salita at 
pangungusap 

F2PU-Id-f-3.1, 

F2PU-Id-f-
3.2, F2PU-Ia-3.1, 
F2PU-IIc-3.2, 
F2PU-IIIa-3.1 
Nakasusulat sa 
kabit-kabit na 
paraan na may 
tamang laki at layo 
sa isa't isa ang 
mga salita 

F2EP-IVe-h-2.3 
Nabibigyang-

• Paano
ipinakikita ng
magkapatid
ang
pagmamahal
sa isa’t isa?

Maaari din 
namang 
maging 
masaya ang 
isang tao kahit 
walang 
kapatid.   

• Maipakikita
ang
pagmamahal
sa kapatid sa
pamamagitan
ng pag-aalaga
sa
nakababatang
kapatid o kaya
ay paggalang
at pagiging
masunurin sa
nakatatan-
dang kapatid.

ng kuwentong 
binasa 

• Nakabubuo
ng tula at ng
awit para sa
kapatid

Komunikasyon 
Nakapagtatanong 
tungkol sa iba’t 
ibang paksa sa 
klase bilang 
bahagi ng survey 

Mapanuring Pag-
iisip 

• Napagsusu-
nod-sunod at
naisasalaysay
muli ang mga
pangyayari sa
kuwento gamit
ang
balangkas o
story grammar

• Nakagagawa
ng pie graph,
pictograph, at
bar graph
gamit ang
impormas-
yong ibinigay

Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-
ugnayan at 

• Collaborative
approach

• Interactive
approach

• Inquiry-based
approach

• Pagpapala-
wak ng
talasalitaan
(pagbuo ng
mga
pangungusap
gamit ang
angkop na
mga salita o
parirala)

• Comprehen-
sion check
(pagsagot sa
mga tanong
tungkol sa
binasang
maikling
kuwento,
pagsasalay-
say muli ng
maikling
kuwento gamit
ang
balangkas o
story
grammar)

• Pangkatang
gawain
(pagguhit ng
larawan ng
pamilya at ng
mensahe ng
kuwento,
pagbuo ng
tula at awit
para sa
kapatid)
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kahulugan ang 
simpleng graph   

kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain 
 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nasasagot 
ang mga 
tanong 
tungkol sa 
maikling 
kuwentong 
binasa at pie 
graph 

• Nakasusulat 
ng talata nang 
kabit-kabit 

• Nakikilala at 
nabibigkas 
nang wasto 
ang mga 
salitang may 
klaster 

 

• Takdang-
aralin 
(pagsagot sa 
tanong, 
pagtatala sa 
talahanayan 
ng hinihinging 
impormasyon) 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagkopya ng 
talata nang 
kabit-kabit)  

• Dyad 
(pagbigkas ng 
mga salitang 
may klaster) 

• Mga 
pagsasanay 
pangwika 
(pagtukoy sa 
klaster sa 
mga salita at 
sa anyo nito, 
pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
mga detalye 
ng pie graph, 
paggawa ng 
pictograph 
gamit ang 
nakatalang 
detalye) 

 
Paglalahat 

• Pangkatang 
gawain 



 

MAPA NG KURIKULUM 
Wikang Sarili 2 (Ikalawang Edisyon) 

  
 

 

Page 27 of 34 

 
 

TEL. (632) 87120245 to 49/ 87406603 
EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Copyright 2021 
ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

Reserbado ang lahat ng karapatan. 

(pagsasa-
gawa ng 
survey sa 
klase tungkol 
sa iba’t ibang 
mga bagay, 
pagbuo ng 
graph mula sa 
nakalap na 
mga 
impormasyon 
sa survey) 

• Indibidwal na 
gawain 
(paggawa ng 
pie chart mula 
sa 
impormasyon 
ng mga 
kamag-aaral) 

ARALIN 39 
Pandaigdigang 
Pagbabago sa 
Klima 
 

• “Tigdas at 
Sakit Dala ng 
Climate 
Change”  

• Salitang 
Magkaka-
tugma 

• Mga Anyo o 
Ayos ng 
Pangungusap 

F2WG-IVg-j-8  

   
Nakabubuo nang 
wasto at payak na 
pangungusap na 
may tamang 
ugnayan ng 
simuno at panag-
uri sa pakikipag-
usap 
 
F2KP-IVb-i-1.3   
Nakapagbibigay ng 
mga salitang 
magkakatugma 
 

F2KP-IIId-9  

• Ano ang mga 
nangyayari 
sa paligid 
dahil sa 
pagbabago 
ng klima? 

• Ano ang 
posibleng 
dahilan ng 
pagbabago 
ng klima? 

• Maaaring 
magdulot ang 
climate 
change ng 
pagbaha, 
tagtuyot, at 
mga sakit. 

• Dalawa ang 
dahilan ng 
climate 
change: Ang 
natural na 
pagbabago ng 
klima dahil sa 
init ng araw, 
pag-ikot ng 
mundo, at sa 
init na 

Komunikasyon 

• Nakapagpa-
paliwanag 
tungkol sa 
paksa 

• Nakapagpa-
paliwanag ng 
ideya at 
nakapagba-
bahagi ng 
reaksiyon sa 
mga 
talakayan 

• Nakapagba-
bahagi ng 
impormasyon 
batay sa 

• Picture at 
video analysis 

• Read-aloud 
strategy 

• Direct or 
explicit 
instruction 

• Collaborative 
approach 

• Interactive 
approach 

• Inquiry-based 
approach 

 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
mga larawang 
nauukol sa 
tekstong 
babasahin 

• Pagpapa-
lawak ng 
talasalitaan 
(pagtukoy sa 
kasingkahu-
lugan na mga 
salita batay sa 
pagkakagamit 
sa mga 
pangungusap) 

• Pagpapahalaga 
sa kalikasan 
bilang tirahan 

• Kooperasyon 

• larawan ng 
pagbabago 
ng klima 

• video 
tungkol sa 
climate 
change 

• patalastas 
tungkol sa 
isang 
produkto 

• tsart ng 
isang balita 
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Nakapagbibigay ng 
mga salitang 
magkakatugma 
  
F2WG-IIg-h-5 

 
Nabibigyang-
kahulugan ang 
mga salita sa 
pamamagitan ng 
pagbibigay ng 
kasingkahulugan 
at kasalungat, 
sitwasyong 
pinaggamitan ng 
salita (context 
clues), pagbibigay 
ng halimbawa, at 
paggamit ng 
pormal na 
depinisyon ng 
salita 
 
F2PB-IIIi-11, 

F2PB-IVi-11 

Naibibigay ang 
mga 
sumusuportang 
kaisipan sa 
pangunahing 
kaisipan ng 
tekstong binasa  
 
 
F2PY-IVi-2 
Nababaybay nang 
wasto ang mga 

nagmumula 
sa ilalim ng 
lupa at ang 
epekto ng 
gawain ng tao 
sa pagbuga 
ng polusyon 
galing sa mga 
sasakyan at 
mga pabrika. 

napanood na 
patalastas 

   
Mapanuring Pag-
iisip 

• Natutukoy at 
naibibigay ang 
sumusupor-
tang kaisipan 
sa 
pangunahing 
kaisipang 
ibinigay 

• Nakapagsa-
saliksik 
tungkol sa 
ibinigay na 
paksa 

 
Pagkamalikhain 

• Nakabubuo 
ng dayorama 
tungkol sa 
mga epekto 
ng climate 
change 

• Nakagagawa 
ng poster 
tungkol sa 
pangangalaga 
sa kapaligiran 

• Nakasusulat 
ng isang 
tugmaan 
bilang bahagi 
ng patalastas 
para sa isang 
produkto 

• Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
napakinggan 
at binasang 
teksto, 
pagtatala ng 
sumusupor-
tang kaisipan 
sa bawat 
pangunahing 
kaisipan mula 
sa tekstong 
binasa)  

• Pangkatang 
gawain 
(talakayan, 
paggawa ng 
dayorama, 
pagguhit, 
paggawa ng 
poster, 
pagpapaliwa-
nag ng mga 
suliraning 
nabanggit sa 
binasang 
liham, 
paglalahad ng 
mga maaaring 
maging 
solusyon sa 
mga suliranin 
na nabanggit 
sa liham, 
pagbabahagi 
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salitang may tatlo 
o apat na pantig, 
batayang 
talasalitaang 
pampaningin, at 
natutuhang salita 
mula sa mga aralin 
 
F2PY-IIg-i-2.1 

 
Nababaybay nang 
wasto ang mga 
salitang may tatlo 
o apat na pantig, 
batayang 
talasalitaang 
pampaningin, at 
natutuhang salita 
mula sa mga aralin 
  
F2KM-IVi-1.6 
Nakasusulat ng 
sariling liham na 
wala nang padron  
 
F2PS-IVf-i-5.4 
Nakasasali sa 
isang usapan 
tungkol sa isang 
napanood na 
patalastas o 
palabas 

 
Kolaborasyon 
Nakapagpapama-
las ng pakikipag-
ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain 
 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nasasagot 
ang mga 
tanong 
tungkol sa 
binasang 
teksto 

• Nababasa 
nang buo at 
wasto ang 
liham 

• Napagtatam-
bal ang mga 
salita na 
magkaka-
tugma at 
nakabubuo ng 
mga salitang 
magkaka-
tugma 

• Naisusulat 
nang wasto 
ang mga 
salita na 
idinidikta 

ng reaksiyon, 
pagpapakita 
sa klase ng 
larawan na 
may 
kaugnayan sa 
napanood na 
patalastas at 
pagtalakay 
rito, 
pagbanggit sa 
mga dapat 
ihanda sa Go 
bag; 
pagsasaliksik 
kung paano 
iingatan ang 
kapaligiran, 
paggawa ng 
poster) 

• Mga 
pagsasanay 
pangwika 
(pagbasa ng 
isang bukas 
na liham, 
pagsusuri sa 
paggamit ng 
tugma sa mga 
patalastas, 
pagtatambal 
ng mga salita 
na magkaka-
tugma, 
pagbuo ng 
salitang mag-
kakatugma, 
pagsulat ng 
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• Nakasusulat 
ng liham 
pangkaibigan 

• Nakagagawa 
ng mga 
pangungusap 
batay sa mga 
larawan 

 
Kaalaman sa ICT 
(Information, 
Communica-
tions, at 
Technology) 
Nagagamit ang 
teknolohiya upang 
mapanood ang 
isang patalastas o 
paalala 
 
 
 

mga 
pangungusap 
tungkol sa 
mga nasa 
larawan) 

• Takdang-
aralin, 
pangkatang 
gawain 
(pagbuo ng 
dayorama 
mula sa clay 
na 
nagpapakita 
ng epekto ng 
climate 
change) 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagsulat ng 
mga salitang 
ididikta, 
pagsulat ng 
liham 
pangkaibigan) 

 
Paglalahat 

• Pagsagot sa 
mahahala-
gang tanong 

• Pagsulat ng 
linyang 
tugmaan 
tungkol sa 
isang 
produkto  
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ARALIN 40 
Pagtanggap sa 
Sariling 
Kakanyahan, 
Kailangan 
 

• “Modelo”  

• Pagsulat ng 
Komposisyon 

F2WG-IVg-j-8

 
Nakabubuo nang 
wasto at payak na 
pangungusap na 
may tamang 
ugnayan ng 
simuno at panag-
uri   
 
F2KP-IVd-j-6 
Nakapagpapalit at 
nakapagdaragdag 
ng mga tunog 
upang makabuo ng 
bagong salita  
 
F2PT-IIIi-5 
Nakapag-uuri-uri 
ng mga salita ayon 
sa ipinahihiwatig 
na kaisipang 
konseptuwal  
 
F2PB-IVj-8 
Nakapagbibigay ng 
angkop na 
pamagat sa isang 
talata  
 

F2PB-IIj-8  
Nakapagbibigay ng 
angkop na 
pamagat sa 
binasang teksto, 
talata, at 
kuwento 

Paano mo 
ipinakikita ang 
iyong 
pagpapahalaga 
sa ibang tao? 

Maipakikita ang 
pagpapahalaga sa 
ibang tao sa 
pamamagitan ng 
paggalang sa 
kanila at pagiging 
mapagkumbaba 
at magiliw sa 
kanila.  
 
 

 

Mapanuring Pag-
iisip 
Napapangkat ang 
mga ibinigay na 
salita gamit ang 
talahanayan at 
nabibigyan ng 
pamagat ang 
bawat hanay  
 
Komunikasyon 
Nakapaglalahad 
ng mga dapat 
gawin sa loob ng 
silid-aklatan  
 
Pagkamalikhain 

• Nakabubuo 
ng tugmaan o 
maikling tula 
tungkol sa 
mensahe ng 
kuwentong 
binasa 

• Naisasadula 
ang naibigang 
bahagi ng 
kuwento  

• Nakaguguhit 
ng mahahala-
gang 
pangyayari sa 
kuwento 

 
Kolaborasyon 
Nakapagpapa-
malas ng 
pakikipag-

• Picture 
analysis 

• Read-aloud 
strategy 

• Direct or 
explicit 
instruction 

• Collaborative 
approach 

• Interactive 
approach 

• Inquiry-based 
approach 

 

Paglilinang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
larawan at sa 
pamagat ng 
akda 

• Pagpapa-
lawak ng 
talasalitaan 
(pag-aayos ng 
mga letra 
upang mabuo 
ang kasing-
kahulugan ng 
mga salita)  

• Comprehen-
sion check 
(pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
napakinggan 
at binasang 
kuwento, 
pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
binasang 
komposisyon) 

• Pangkatang 
gawain 
(paggawa ng 
tula o 
tugmaan 
tungkol sa 
mensahe ng 
kuwento, 
pagsasadula 

• Pagmamalasakit 
sa kapwa 

• Kooperasyon 

• Katapangan 

• Pagiging 
matulungin  

• Pakikipag-
kapuwa 

• larawan ng 
isang 
grupong 
maayos na 
nag-uusa 

• larawan ng 
mga 
kabataang 
nagpapakita 
ng 
pambubulas 
sa isang 
kabataan 
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F2KM-IVj-9 
Naibibigay ang 
angkop na 
salita/parirala 
upang makabuo ng 
isang talata  
 
F2EP-IVj-4.1 
Nagagamit nang 
wasto at ayos ang 
silid-aklatan 
(pangangalaga sa 
mga kagamitang 
makikikita sa silid-
aklatan)  

ugnayan at 
kooperasyon sa 
mga pangkatang 
gawain 
 
Kaalaman sa 
Pagbasa at 
Pagsulat 

• Nasasagot 
ang mga 
tanong 
tungkol sa 
binasang 
kuwento at 
komposisyon 

• Nakagagawa 
ng mga 
tanong 
tungkol sa 
kuwento na 
ipasasagot sa 
iba 

• Nakasusulat 
ng talata 
tungkol sa 
isang larawan 
at sa ibinigay 
na paksa  

• Natutukoy ang 
mga panlapi 
sa mga salita 
at nakabubuo 
ng mga salita 
mula sa 
salitang-ugat 
at mga 
panlapi 

ng bahagi ng 
kuwento, 
paggawa ng 
mga tanong 
tungkol sa 
kuwento na 
ipasasagot sa 
iba, pagguhit 
ng pinakama-
halagang 
pangyayari sa 
kuwento) 

• Takdang-
aralin 
(pagtatala ng 
pinakama-
halagang 
pangyayari sa 
kuwento sa 
patalatang 
paraan, 
pagtukoy sa 
panlapi na 
ginamit sa 
mga salita) 

• Pagsulat at 
pagbaybay 
(pagkopya ng 
ibinigay na 
talata) 

• Dyad (pagbuo 
ng mga salita 
mula sa mga 
salitang-ugat 
at mga 
panlapi; 
pagtukoy sa 
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• Nakokopya ng 
wasto ang 
ibinigay na 
talata  

 

uri ng panlapi 
na ginamit) 

• Pagtukoy sa 
mga gawaing 
nagpapakita 
ng 
pangangalaga 
sa silid-
aklatan 

• Mga 
pagsasanay 
pangwika at 
pangkatang 
gawain 
(pagbuo ng 
komposisyon 
batay sa 
larawan, 
pagtutuloy ng 
nasimulang 
talata ng 
ibang 
pangkat, 
pagsulat ng 
talata na may 
kalakip na 
larawan 
tungkol sa 
ibinigay na 
paksa) 

  
Paglalahat 

• Pagsagot sa 
mahahala-
gang tanong 

• Pagsulat ng 
sariling 
komposisyon 
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tungkol sa 
kahalagahan 
ng pag-aaral 

*Ang tekstong italiko sa Mga Kasanayan sa Pagkatuto ay mga karagdagan mula sa awtor. 
**Ang tekstong italiko sa Mahahalagang Tanong ay mga karagdagan. 
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