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YUNIT II
Week 11

Komunidad
(Pag-atiman sa Panimalay, Palibot ug
Kasigurohan sa Pamilya)
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Unang Buluhaton
Basaha:
“Ang Maanindot Nga Panimalay”
Sinulat ni:
Ma. Mariza A. Maglangit
Hinan-ay nila ni: Irene T. Pilapil, Lorna C. Mahilum

Sa barangay sa Alegria, may nagpuyo nga
tulo ka mga dalaga uban sa ilang mama ug
papa. Gidayeg ang maong pamilya tungod sa
ilang maanindot nga kinaiya. Ginaingon nga sila
nahimong paborito sa taga ila tungod sa
maayong pag-atiman nila sa tanan nga
kagamitan sa ilahang panimalay. Kon ikaw
makabisita nila, maibog gayud ikaw kay
nagkalain-lain man ang kolor nga makita nato sa
mga gamit nila. May pula, puti, bughaw, berde,
dalag ug uban pa. Ingon man may lingin,
kwadrado, rektanggulo ug nagkalain-lain pang
porma ang makita ta.
Sila usab mahiligon sa mga tanom,
hinungdan nga daghan kaayo ang mga prutas
nga makit-ansa palibot nila. Inyong makita sa
ilang tugkaran nga adunay mangga nga hilaw
pa kay kini makita nga berde. Sa unahan makita
ang pula nga mansanitas nga sa mga bata
nagpanawag. Gituparan usab kini sa mga
saging nga may dalag nga bunga kay hinog na.
Kaanindot tan-awon ug kan-on ang nagkalainlaing prutas nga tinanom nila.
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Ikaduhang Buluhaton
Isulat sa papel ang hustong panghulagway nga ang
ayang gamiton sa matag retrato nga anaa sa
kahon.

1. Ang repolyo ____________.
2. Ang atis _______________ kaysa repolyo.
3. ________________ ang bayabas sa tanan.

1. Ang mansanitas __________.
2. Ang tamatis ____________ kaysa mansanitas.
3. _______________________ ang tambis sa tanan.

1. Ang saging __________.
2. Ang balimbing____________ kaysa saging.
3. _____________________ ang mangga sa tanan.
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Ikatulong Buluhaton
A. Basaha:

“Ang Bandera”
Hinubad ni Ma. Mariza A. Maglangit
Gikan sa Balak “Ang Watawat” ni Annalyn D. Mangurali

Ang puti, asul, dalag ug pula
ang inyong makita
Kolor sa bandera apil na ang pula.
Kwadrado, lingin, ug sinug-ang
Nagkalainlaing porma ang makita ta
Ang kolor nga puti nga para sa sinug-ang
kolor nga dalag sa bituon ug lingin
Sa lugar nga rektanggulo tan-awa ug
makit-an nimo
Nagkalainlain nga kolor, sa taas asul,
ug sa ubos pula.
Kay kining bandera sa nasod simbolo ta.
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B. Isulat sa inyong notebook ang ngalan sa porma o
korte nga anaa makita sa ubos.
Porma/Korte

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
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Ngalan

Ikaupat nga Buluhaton
A. Ichant:
“Ang Akong Pamilya”
Sinulat ni Irene T. Pilapil

Ako adunay malipayong pamilya
Ako adunay malipayong pamilya
Ako adunay malipayong pamilya
Sa panimalay.
Si papa, si mama,
Si manay ug si manoy
Ug ang kamanghuran
Kaming tanan nagminahalay
Sa among panimalay.
Mohalok kami sa kamot ni papa ug mama
Managhid kami sa dili pa molakaw
Mag-amping kami sa mga gamit sa balay
Kini among pagpakita
Nga nagtinahuray kami sa pamilya.
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Ikalimang Buluhaton
A. Isulat ang hustong kolor sa retrato nga gipakita.
Buhata kini sa papel.

1.
____________________

2.
____________________

3.
____________________

4.
____________________
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B. Isulat ang hustong panghulagway nga angayang
gamiton sa matag retrato nga anaa sa kahon.

1. Ang balatong __________________.
2. Ang tangkong __________________ kaysa
balatong.
3. __________________ang alugbati sa tanan.
B. Paghimo og gamay nga libro gikan sa istorya.
“Ang Sista ni Sisa”
Sinulat nila: Ma. Imee B. Tampus & Daniela Paquibot

Gitawag ni Sita si Sisa. May dala nga sista
si Sita alang kang Sita. Gihatag ni Sita ang
iyang gasa nga sista ngadto kang Sisa.
Nalipay si Sisa sa nadawat niyang gasa.
Malipayong gikaskas ni Sisa ang bag-o niyang
sista. Malipayong gipakita niya ang sista ngadto
sa iyang mga higala. Malipayon siyang
nagkanta samtang nagkaskas siya sa iyang
bag-ong sista.
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Week 12

Personal Hygiene
Unang Buluhaton
Kantaha:
“Mao Kini Ang Husto”
Mao kini ang husto nga pagkaligo (3x)
Mao kini ang husto nga pagkaligo
Sa sayo sa buntag.
Mao kini ang husto nga pagsudlay (3x)
Mao kini ang husto nga pagsudlay
Sa sayo sa buntag.
Mao kini ang husto nga paglimpyo sa
ngipon (3x)
Mao kini ang husto nga paglimpyo sa
ngipon
Sa sayo sa buntag.
Mao kini ang husto nga pagsul-ob sa sinina
(3x)
Mao kini ang husto nga pagsul-ob sa
sinina
Sa sayo sa buntag.

73

Ikaduhang Buluhaton
Picture Puzzle
Iporma ang mga picture puzzle ug isulti kon
unsa kabahin ang hulagway.

Ikatulong Buluhaton
Maghatag Kita og mga Ngalan ug Maghimo og
Kanta Gamit ang mga Pulong Naghulagway
1. Basaha ang mga ngalan sa kagamitan nga
naa sa sulod sa kahon.
sabon

tualya

sepilyo

sinina

sudlay

panyo

2. Ipatingog ang sinugdanan, tunga-tunga ug
katapusan nga tingog sa ngalan sa
kagamitan.
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3. Isulat ang letra sa sinugdanan, tunga-tunga ug
katapusan nga tingog sa ngalan sa kagamitan
sa hangin, sa ibabaw sa inyo nga lamesa o sa
buko buko sa inyong kauban.
4. Isulat sa inyong notebook ang ngalan sa mga
gamit.
5. Paghimo og kanta ginamit ang mga
kagamitan.
Ika-upat nga Buluhaton
Paghuna-huna og mga pulong nga
maghulagway sa retrato. Isulat ang inyong tubag sa
meta strip.

Basaha ang mga pulong nga inyong gisulat sa
paghulagway sa mga retrato.
Unsa ang ngalan sa mga pulong nga gigamit sa
paghulagway sa retrato?
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Match and Sound Off (Group 3)

1. Isulti ang ngalan sa mga porma nga gipakita.
2. Ipares ang retrato sa porma og ang ngalan
niini.
3. Basaha ang mga ngalan.
4. Ipatingog ang sinugdanan, tunga-tunga ug
katapusan nga tingog sa letra sa ngalan sa
kagamitan.
5. Isulat ang letra sa sinugdanan, tunga-tunga
ug katapusan nga tingog sa kagamitan sa
hangin, sa ibabaw sa lamesa, sa bukobuko sa
inyong kauban.
6. Paghimo og pahayag ginamit ang mga
panghulagway sa mga kagamitan.
Tubaga:
1. Unsa kabahin ang atong dula?
2. Unsa ang mga porma nga atong nakita sa
atong dula?
3. Paghatag og lain-laing mga porma nga
imong nahibalo-an.
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Ikalimang Buluhaton
Basaha:
“Ang Bandera”
Hinubad ni Ma. Mariza A. Maglangit
Gikan sa Balak “Ang Watawat” ni
Annalyn D. Mangurali

Ang puti, asul, dalag ug pula
Mao kini ang atong bandera
Kwadrado, sinug-ang ug ang lingin
Mga pormang makita, lain-lain
Sa sinug-ang puti ang makita
Sa rektanggulo asul ug pula
Bitoon ug lingin, kolor nga dalag
Ang bandera sa nasod magdan-ag.
Tubaga:
1. Unsa ang mga kolor/bulok nga makit-an nato sa
atong bandera?
2. Unsa nga mga porma shapes ang makit-an sa
atong bandera?
3. Unsa ang gisimbolo sa atong bandera?
4. Importante ba nga anaay simbolo ang atong
nasod? Ngano man? Nganong dili?
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Ika-unom nga Buluhaton
Magbasa Kita:
“Si Juan”
Sinulat ni Irene T. Pilapil

Si Juan tinun-an sa ikaduhang ang-ang sa
Madasigon Elementary School. Kinamanghuran
siyang anak nila ni Ariel ug Janice. Hinuroy kaayo
siya ug mahiligon sa pagdula kanunay. Makalimtan
niya ang pagtuon sa leksyon ug pag-atiman sa
kaugalingon.
Usa ka higayon niana samtang nagdula siya sa
daplin sa dalan, adunay nikuhit sa iyang abaga.
Dako ang pagkakurat ni Juan sa iyang paglingi kay
ang sabon, shampoo, nailcutter, gunting, sudlay,
tualya ug limpyong mga sinina ang anaa sa iyang
luyo. Labi pa gayud nga makapakurat kay mga
nahimo kini silang mga higante ug naghinawak. Dali
nga midagan si Juan sa iyang kahadlok. Gigukod
siya sa mga higanteng gamit ug gidala siya sa
banyo. Gikuskosan ang iyang hugaw nga lawas ug
buhok sa sabon ug shampoo. Gitupihan ang iyang
nagkalkag ug nagpilit nga buhok, giputlan sa
nailcutter ang iyang hugaw ug taas nga mga kuko.
Kusog nga nisinggit si Juan. Dali siyang gipukaw sa
iyang inahan. Nahigmata si Juan, damgo ra diay
ang nahitabo. Dali-dali nga nibangon si Juan ug
nanghipos sa iyang higdaanan. Giilisan og limpyo
nga hapin ang kama ug ang mga unlan. Niadto
dayon siya sa kaliguanan ug naligo siya. Iyang
gipatupihan sa iyang inahan ang iyang buhok ug
78

giputlan ang taas nga kuko.
Dako na ang kausaban ni Juan, ang unang Juan
Hugawan, Juan Tapulan karon Juan Limpyo na ug
Kugihan. Mapasalamaton ang iyang inahan sa
kausaban ni Juan.
Tubaga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kinsa ang mga karakter sa istorya?
Ihulagway si Juan ug ang iyang inahan.
Nganong hugaw si Juan?
Unsay nakahugaw ni Juan?
Diin nahitabo ang atong istorya?
Kon ikaw si Juan, gusto ba ka nga hugaw
usab parehas niya? Isaysay ang imong
tubag.
Unsa ang imong buhaton aron kanunay kang
limpyo ug hapsay?
Unsa ang inyong nasabtan sa sugilanon?
Giunsa paghulagway sa nagsulat ang Juan
sa wala pa siya magdamgo? Unsang mga
pulong ang gigamit?
Giunsa paghulagway si Juan human siya
nagdamgo? Unsang mga pulong ang
gigamit?
Aduna bay mga pulong nga nagpakita og
lihok? Unsa man kini sila?
Kanus-a nahitabo ang lihok? Karon?
Kagahapon? Sa umaabot?
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Ikapitong Buluhaton
Basaha:
PAHIBALO
UNSA

:

Piniliay sa labing himsog nga
bata
(Search for A-1 child)

ASA

:

Entablado sa Tunghaan sa
Lo-ok (Lo-ok Elementary School
Stage)

KANUS-A :

Hulyo 25, 2012

ORAS

alas – 3 sa hapon

:

Pangitaa si Mrs. Maricel J. Taneo, magtutudlo
sa ika-5 grado para sa dugang impormasyon.

Ikawalong Buluhaton
Tubaga Kini: Think Pair Share
1. Unsang mga grado ang giawhag nga
mosalmot sa indigay/kontes?
2. Kanus-a ang indigay? Unsang orasa himuon ang
indigay?
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3. Kinsa ang pangitaon kon gustong
mosalmot/moapil sa indigay?
4. Bahin sa unsa ang indigay?
5. Unsa ang tawag sa nakasulat sa chart o poster?
6. Unsay ikasulti ninyo bahin sa usa ka pahibalo?
7. Unsay gikinahanglan sa usa ka maayong
pahibalo?
8. Unsa ang mga kasayoran nga
nakalatid/gikinahanglan sa usa ka pahibalo?
Ikasiyam nga Buluhaton
Big Group Sharing
Paghimo ogpahibalo kabahin sa retrato sa
pagpanamon og kahoy.
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Ikanapulo nga Buluhaton
Paghimo og pahibalo kabahin sa retrato nga naa sa
inyo nga grupo.

Ika-onseng Buluhaton
Paghimo og pahibalo kabahin sa retrato.
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Ika-doseng Buluhaton
1. Lingini ang ngalan sa hulagway nga anaay letra
nga Aa. Isulat ang ngalan sa porma sa hulagway
sa hanay niini. Paghimo ug kapahayag kabahin
sa retrato ginamit ang panghulagway. Buhata kini
sa notebook.
Hulagway

Ngalan

Porma

melon

______________

bituon

______________

kwadro

______________

itlog

_______________

bentana

_______________

2. Paghimo og pahibalo kabahin sa kinalimpyuhan
nga lawak saringan o classroom sa Canjulao
Elementary School, Canjulao, Lapu-Lapu City.
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3. Paghimo og gamay nga libro sa lakbit-saysay sa
istorya nga Si Lorna.
“Si Lorna”
Sinulat ni: Lorna C. Mahilum

Si Lorna usa ka bata nga buotan ug limpyada.
Pinangga kaayo siya sa iyang ginikanan. Ang
tanang gisulti ug gitudlo sa iyang mama ug
papa iya gayud nga gisunod ug gituman.
Gidayeg si Lorna sa mga magtutudlo ug mga
kauban sa klase kay kanunay siyang limpyo.
Matag adlaw moeskuyla siya nga humot kay
maligo man siya sa tubig nga mabugnaw,
manabon aron ang mga kagaw mahanaw.
Magsul-ob siya og limpyo nga sinina. Kada
human niya og kaon manipilyo siya gamit sa
iyang kaugalingong sepilyo.Gitudloan siya sa
iyang mama nga dili mogamit og butang nga
dili iyaha. Kinaham niyang kaonon ang mga
pagkaon nga giluto sa iyang mama.
Tungod sa iyang pagkalimpyo, siya ang napili
nga labing limpyong bata sa tuig 2012 sa ilang
tunghaan.
4. Ipinakatay pagsulat ang letrang Bb.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Week 13

Atong Komunidad, Atong Silingan,
Pag-atiman sa Palibot
Unang Buluhaton
Manganta Kita
“Ang Atong mga Basura”
Sinulat ni Emie Pahagas

(Tune: The more we get together)
Ang atong mga basura
Hiposon,tarongon,
bulagon, lainon (2x)
Ang atong mga basura
Lain-lainon.
Ang malata ipunon
Ang dili malata usahon
Ilahi ang bildo
Kay delikado sila
Tubaga:
1. Unsa ang imong gibati samtang nagkanta?
2. Unsay buot ipasabot sa kanta?
3. Unsa ang angayang buhaton sa atong
mga basura?
4. Asa ibutang ang atong mga basura?
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5. Unsay buot ipasabot sa pagpalain-lain sa
mga basura?
6. Giunsa nato pagpalain-lain sa atong mga
basura?
7. Nganong importante man kini?
8. Unsa ang mga pamaagi sa pagpalain-lain
sa mga basura?
9. Unsay mahitabo sa atong dakbalangay o
komunidad kon dili nato buhaton?
10. Gusto ba kamo nga ang atong katilingban
o komunidad ingon ana? Ngano man?
Nganong dili?
11. Isip usa ka tinun-an sa ikaduhang ang-ang,
unsa ang imong ikatabang sa imong
komunidad sa paghipos sa mga basura?
Ikaduhang Buluhaton
Brainstorming
Unsa ang mahitabo sa lugar kon adunay
daghan nga mga basura?
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Ikatulong Buluhaton

Valuing
1. Unsa ang angayang buhaton sa atong mga
basura?
2. Asa ang angayang butangan sa atong mga
basura?
3. Unsay buot ipasabot sa pagpalain-lain-lain sa
mga basura?
4. Giunsa nato pagpalain-lain sa atong mga
basura?
5. Nganong importante man kini?
6. Unsay mahitabo sa atong katilingban o
komunidad kon dili kita magpalain o maglainlain sa atong mga basura?
7. Gusto ba mo nga ang atong komunidad ingon
ana? Ngano man? Nganong dili?
8. Isip usa ka tinun-an sa ikaduhang ang-ang, unsa
ang imong ikatabang sa imong komunidad sa
paghipos sa mga basura?
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Ika-upat nga Buluhaton
Magic Box
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1. Isulti ang ngalan sa mga butang nga ipakita sa
magtutudlo.
2. Igrupo kon malata, dili-malata o delikado o
peligro gamit ang chart.
Chart:
Malata
(Biodegradable)

Dili Malata
Delikado/Peligro
(Nonso
biodegradable)
(Hazardous)
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Ikalimang Buluhaton
A. Kopya ug tubaga ang mosunod sa inyong
notebook.
Ako si ______________ (ngalan sa tinun-an),
isip usa ka tinun-an sa ________________ (ngalan
sa tulunghaan) ug lumolupyo sa
_______________, ako nagasaad nga ang mga
basura akong ____________, _____________,
_________.
B. Kantaha
“Ang Basura”
Sinulat nila ni Lorna Mahilum ug Emie Pahaganas
(Tune: Leron-Leron Sinta)

Ang basurang malata
Atong pupho-on
Ang dili malata
Isulod sa sako
Ang mga delikado
Ato ning ilubong
Hipuson tag tarong
Ang atong basura
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Tubaga Kini:
1. Maayo ba nga atong ilabay sa hustong lugar ang
atong mga basura? Ngano man? Ngano nga dili
man?
2. Unsa ang sangputanan o epekto sa pagpataka
og labay og basura sa atong dakbalangay o
komunidad?
3. Unsa ang mga pamaagi nga makatabang kita sa
paghipos sa atong mga basura?

Ikaunom nga Buluhaton
Igrupo ang mga butang base sa malata, dilimalata, delikado o peligro.
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Biodegradable
(Malata)

Non –
Biodegradable
(Dili Malata)

Hazardous
(Delikado/Peligro)

Ihulagway ang mga butang gamit ang mga pulong
nga nagtumbok og gidak-on o gidaghanon.
Ang panghulagway mao ang mga pulong nga
mahimo nga gamiton sa paghulagway og
mga butang, tawo, dapit o ideya.
Magamit ang panghulagway sa
pagtumbok og gidak-on o gidaghanon.

Ikapitong Buluhaton
Isulti kon unsa ang ngalan sa retrato. Isulat ang
ngalan sa retrato sa kulom o lindog. Paghimo og
pahayag nga naghulagway sa gidak-on o
gidaghanon.
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Retrato

Ngalan
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Kapahayag

Ikawalong Buluhaton
Magic Tree
Pupo-a ang prutas nga adunay pulong nga
panghulagway.

gamay

lata

daghan

diyotay

papel

salamin

tukog

dako
94

Ikasiyam nga Buluhaton
Butangi og check ang kahon kon ang pulongan o
phrase naghisgot og gidak-on. Butangi og krus ang
kahon kon ang pulongan o phrase wala maghisgot
og gidak-on. Buhata kini sa notebook.

gamay nga
garapon

tam-is nga
prutas

halang nga sili

dako nga liso

aslom nga suka

Ikanapulong Buluhaton
“Si Eking ug Enting”
Sinulat ni. Ma. Imee B. Tampus
Hinan-ay ni: Irene T. Pilapil

Sa baryo Ermita, adunay nagpuyo nga duha ka
managhigalang bata nga laki nga sila si Eking ug
Enting.
Si Eking ganahan kaayo manghipos-hipos sa
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iyang gipangpundok nga mga plastik, papel ug lata.
Wala gayud sa hunahuna ni Eking ang paghiposhipos sa iyang mga gamit. Bisan asa lang niya
ibutang.
Ipatimbang ni Eking ang mga napundok nga
papel, plastik ug lata samtang nagtambak lang ang
kang Enting.
Nibundak ang kusog nga ulan, naanod ang mga
papel, mga plastik ug mga lata dapit sa ilang Enting.
Ang mga naanod nga mga basura nakabara sa
mga sapa. Nibaha dapit sa ilang Enting lakip na ang
iyang mga silingan.
Sa ilang Eking, hamugaway kaayong midagan
ang tubig sa sapa.
Nagmahay si Enting sa iyang gibuhat kay ang
ilang lugar gibahaan. Misaad siya nga iya nang
hiposon ang iyang mga basura.
Nalipay ang taga Ermita sa ilang gibuhat.
Tubaga Kini
1. Ihulagway si Enting ug Eking.
2. Unsa ang gibuhat ni Enting ug Eking sa mga
papel, mga plastik ug mga lata?
3. Unsa ang nahitabo sa lugar nila ni Eking ug
Enting?
4. Kinsa sa duha ka mga higala ang gusto nimong
mahimong sumbanan? Ngano? Nganong dili
man?
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5. Kon ikaw si Enting, mao ra ba gihapon ang imong
buhaton sa mga papel, plastik, ug mga lata?
Ngano? Nganong dili?
6. Kon ikaw si Eking, mao ra ba gihapon ang imong
buhaton sa mga papel, plastik, ug mga lata?
Ngano? Nganong dili?
7. Unsa ang hinungdan nga nagbaha sa lugar ni
Enting?
8. Unsa pa ang lain nga mga hinungdan sa baha?
9. Unsa ang mga maayong buhaton para maluwas
ang atong komunidad sa baha?
10. Isaysay ang sugilagon sa imong kaugalingong
mga pulong.
Ika-onseng Buluhaton
Think Pair Share
Tubaga Kini:
1. Unsa ang mga pamaagi sa pagkolekta o
paghipos sa mga basura?
2. Asa ibutang ang mga nakolekta o nahipos
nga mga basura?
3. Unsa ang angayang buhaton sa mga butang
nga malata, mga dili malata ug ang mga
delikado?
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Ika-doseng Buluhaton
Himoa og pahayag ang mga pulong nga anaa sa
sulod sa kahon.
liso

manuel

ni

ang

lolo

sa

asa

panit

saging

ilabay

ang

gitanom

kalabasa

98

sa

Week 14

Kasaysayan sa atong Komunidad
Unang Buluhaton
Kantaha
“Komunidad”
(Tuno: Who Builds Community)
Ako, ako,ako kabahin sa komunidad ( 3x )
Ako kabahin sa komunidad.
La- la- la
Langoy-langoy sa dagat ug kasapaan
Maghimo kitag gamayng komunidad
Lakaw-lakaw sa daplin sa kadalanan
Maghimo kitag gamayng komunidad.
(Substitute ako with ikaw/kita)
Ikaduhang Buluhaton
Basaha
“Si Lapu- Lapu”
Sinulat ni Gina R. Rosil
HINAN-AY NILA NI: Irene T. Pilapil ug Ma. Mariza A. Maglangit

Si Lapu-Lapu usa ka ligdong, maisog ug maalamon
nga pangulo sa usa ka gamayng pulo sa Mactan
nga kasamtangang nahimutang sa Visayas, nasod
sa Pilipinas.
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Siya giila nga usa ka lumad nga
lumolupyo sa Mactan nga
nakigbisog nga mabuntog si
Magallanes o Magellan ug ang
mga Katsila nga gustong
modumala, mohari ug
momando sa mga lumad nga
lumolupyo sa pulo sa Mactan.
Kuyog sa katawhan sa Mactan
ug dala ang ilang mga kampilan,
kalansag ug bangkaw, ilang
nabuntog ang mga langyaw sa
buntag sa Abril 27, 1521.
Tungod sa iyang kaisog sa pagpanalipod sa iyang
yutang natawhan, giila siya sa tibuok Pilipinas nga
mao ang kinaunahang bayaning Pilipinhon.
Tubaga Kini:
1. Kinsa si Lapu-Lapu?
2. Diin nagpuyo si Lapu-Lapu?
3. Nganong siya ang nailhan nga unang
Pilipinhong bayani nga nanalipod sa
kagawasan?
4. Ihulagway si Lapu-Lapu sa iyang pagkapangulo
sa Mactan.
5. Kinsa ang gustong modumala, momando o
mohari sa isla sa Mactan?
6. Nganong nakigbisog si Lapu-Lapu nga
mabuntog si Magallanes o Magellan.
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7. Unsang mga hinagiban ang gigamit nila ni
Lapu-Lapu og iyang mga ginsakopan?
8. Unsa ang nahitabo ni Magellan sa Mactan?
9. Kanus-a nahitabo ang panagsangka sa
Mactan?
10. Kon ikaw si Lapu-Lapu, unsa ang imong
pagabuhaton kon adunay gustong magharihari sa imong lugar? Mao ra ba gihapon ang
imong buhaton? Ngano man? Nganong dili?
11. Unsa ang mga panghulagway nga gigamit sa
sugilanon nga inyong nadungog?
12. Unsa ang tawag sa usa ka sugilanon nga
nagtukib sa kinabuhi sa usa ka tawo?
13. Unsa ang usa ka kasugiran o legend?
Ikatulong Buluhaton
Lingini ang mga panghulagway sa parapo o
paragraph.
Si Lapu-Lapu usa ka maligdong nga tawo. Siya usa
ka maisog nga pangulo nga nakigbisog aron
mabuntog ang mga Katsila. Maabtik niya nga
gipanguluhan ang mga taga-Mactan sa sangka
sa ilang mga kaaway.
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Tubaga Kini:
1.
2.
3.
4.

Kinsa si Lapu-Lapu?
Unsang klaseha nga pangulo siya?
Giunsa niya pagdala ang taga-Mactan?
Kon ikaw si Lapu-Lapu, unsaon nimo pagdala
ang mga tawo sa Mactan?
5. Nakauyon ba kamo sa kasugiran bahin
kaniya?
6. Hain nga bahin sa kasugiran ang imong
nauyonan? Ngano man?
Ikaupat nga Buluhaton
Isulat sa linya ang panghulagway nga naghulagway
sa mga retrato.
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Ikalimang Buluhaton
Isulat sa papel ang mga paghulagway nga mabasa
sa kasugiran.
“Si Lapu-Lapu ug Bulakna”
Si Lapu-Lapu usa ka ambungang pangulo sa isla
sa Mactan. Nahigugma siya sa usa ka maanyag nga
prinsesa nga nanimuyo sa pulo sa Olango nga si
Bulakna. Nagpuyo si Prinsesa Bulakna sa atbang
nga pulo. Bisan nga layo ang gingharian sa prinsesa,
wala kini igsapayan sa pangulo sa Mactan.
Gikaingon sa kasugiran nga langyon ni Lapu-Lapu
ang lapad nga kadagatan nga nag-ulang sa pulo
sa Mactan ug sa pulo sa Olango aron lang makita
niya ang maanyag nga si Bulakna.
Kining iyang gibuhat nagpakita sa iyang dakong
gugma sa maanyag nga prinsesa nga si Bulakna.
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Ikaunom nga Buluhaton
Isunod-sunod ang mga mosunod nga panghitabo
basi sa kasugiran nga gibasa.
Nagpuyo sa pulo sa Mactan si Lapu-Lapu.
Ang paglangoy ni Lapu-Lapu sa kadagatan
nagpakita sa iyang dakong gugma ni Bulakna.
Langyon ni Lapu-Lapu ang lapad nga kadagatan
nga nag-ulang sa pulo sa Mactan ug isla sa Olango.
Si Prinsesa Bulakna nagpuyo sa pulo sa Olango.
Ikapitong nga Buluhaton
Kopyaha ang kasugiran ni Lapu-Lapu ug Bulakna
gamit ang husto nga pamaagi sa pagsulat sama sa
capitalization, hustong spacing sa parapo o
paragraph, hustong punctuation marks ug proper
indention between paragraphs.
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Tubaga Kini
1. Unsa ang hustong pamaagi sa pagsulat ug mga
pahayag o sentence nga anaa sa usa ka
parapo?
2. Nganong importante ang paggamit sa hustong
pagluna o spacing between mga pulong ug
mga pahayag o sentence?
3. Nganong kinahanglan ang pagamit og hustong
panuldok sa pagtapos sa pahayag?
Ikawalong Buluhaton
Pagsulat og lima ka pahayag bahin sa kasugiran ni
Lapu-Lapu gamit ang hustong mga pamaagi sa
pagsulat.
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Ikasiyam nga Buluhaton
Lingini ang panghulagway sa pahayag o sentence.
1. Maanyag si Prinsesa Bulakna.
2. Usa ka ligdong nga pangulo si Lapu-Lapu.
3. Lapad ang lawod nga nag-ulang sa isla sa
Mactan og sa isla sa Olango.
Ikanapulo nga Buluhaton
Paghimo og usa ka kasugiran o legend bahin sa
kinabuhi ni Lapu-Lapu gamit ang mga
panghulagway o adjectives nga adunay husto nga
gamit sa capitalization, proper spacing between
words, correct punctuation mark and proper
indention between paragraphs.
maalamon
maisog
ligdong
maalamon
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Week 15

“Ang Atong Komunidad: Sa Una ug
Karon”
Unang Buluhaton
Tubaga Kini:
1. Unsa ang usa ka komunidad?
2. Unsa ang naglangkob sa usa ka komunidad?
(ako, ikaw, siya, sila, kita)
3. Unsa ang imong ikatampo para mahimong
nindot/limpyo ug malinawon ang imong
komunidad?
Ikaduhang Buluhaton
Tubaga Kini:
Unsa ang pulong nga gihulipan sa mga pulong nga
ako, ikaw, siya, sila, kita?
Ako kabahin sa komunidad.
Ikaw kabahin sa komunidad.
Siya kabahin sa komunidad.
Sila kabahin sa komunidad.
Kita kabahin sa komunidad.
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Ikatulong Buluhaton

Basaha
“Ang Atong Komunidad: Sa Una ug Karon”
Sinulat ni Cecile Boyonas
Hinan-ay ni Josephine J. Dungog
Ang Mactan usa ka barangay nga anaa
nahimutang sa lungsod sa Lapu-Lapu. Mao kini ang
lugar diin nahitabo ang unang away sa mga Pilipino
nga gipamunoan ni Lapu-Lapu ug sa mga Espanyol
nga gipamunoan ni Magellan. Nahimong unang
Pilipinong bayani si Lapu-Lapu tungod nabuntog
man niya ug sa iyang mga ginsakopan ang pundok
nila ni Magellan.
Niadtong unang panahon ang barangay sa Mactan
usa ka lugar nga mingaw kaayo. Ang tanang
lumolupyo niini nakaila gayud sa usag-usa bisan pa
man nga ang ilang mga panimalay lagyo. Ang
balay sa mga tawo dili dagko ug gipangkoral. Ang
panginabuhi sa mga tawo simple gayod kaayo. Ang
ilang gikuhaan og panginabuhian mao ang
pagpananom ug nagkalain-laing mga prutas ug
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mga utanon ug ang uban mao ang pagpanagat.
Gamay pa ang nagpuyo sa maong barangay.
Karon ang Mactan usa na sa mga malambuong
barangay sa Lapu-Lapu. Dagko ug tag-as nga mga
edipisyo ang makita. Ang balay sa mga lumolupyo
niini dagko ug binuhat na sa semento ug dug-ol na
usab kaayo. Ang mga karsada lapad ug aspaltado
na. Ang panginabuhian sa mga tawo nagkalain-lain
na, adunay mga nagtrabaho sa opisina ug
nagkalain-laing buhatan. Ang uban atoa na usab
nagtrabaho sa laing nasod.
Tubaga Kini:
1. Bahin sa unsa ang inyong nadungog nga
hamubong sugilanon?
2. Unsa ang anaa sa atong komunidad karon nga
wala sa komunidad sa unang panahon?
3. Ihulagway ang komunidad sa una ug sa karon.
4. Nakauyon ba ka sa mga kausaban sa atong
komunidad karon? Ngano man? Nganong dili
man?
5. Importante ba nga atong hangupon ang
kausaban? Ngano man? Nganong dili man?
6. Sa imong panglantaw, unsa kaha ang
hulagway sa atong komunidad lima ka tuig
sukad karon?
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Ikaupat nga Buluhaton
Unsa ang kalainan sa komunidad sa una ug sa
komunidad karon?

Ikalimang Buluhaton
Paghimo og usa ka drama kabahin sa unang
komunidad ug sa komunidad karon.
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Ikaunom nga Buluhaton

Tubaga Kini:
1. Nakadungog na ba kamo sa clean and green
program? Unsa ang inyong nasabtan sa
programa?
2. Kabahin sa unsa ang programa? Maayo ba
ang programa sa komunidad ug kaninyong
nanimoyo sa komunidad? Ngano man?
Nganong dili man?
3. Isip usa ka estudyante, sa unsang pamaagi ka
makatabang sa clean and green project sa
imong komunidad? Nganong kani man ang
imong buhaton?
4. Unsa ang mga pulong nga gigamit sa
paghulagway sa komunidad sa una? Sa
komunidad karon?
5. Unsa ang tawag sa mga pulong nga gigamit sa
paghulagway sa lugar?
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Ikapitong Buluhaton
Paghatag og mga pulong nga naghulagway sa
tawo, mananap, gamit, lugar ug mga panghitabo.
Tawo

Mananap

Gamit

Lugar

Panghitabo

Panghulagway o adjective ang
tawag sa mga pulong nga gamiton
sa paghulagway. Mahimo natong
gamiton ang panghulagway sa
pagkompar gamit ang mga pulong
nga pareha ka, mas ka, ug kina.
e.g. gwapa, mas gwapa, pareha ka
gwapa, mas gwapa, ka gwapa,
kinagwapahan.
Magamit ang panghulagway sa
pagtumbok og gidak-on o
gidaghanon.
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Ikawalong Buluhaton
Paghimo og pahayag nga nagkomparar sa mga
tawo o butang sa paghulagway.
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Ikasiyam nga Buluhaton
Basaha ang sugilanon o istorya. Isulat sa linya ang
hustong panghulagway.
“Ang Kaluha”
Si Mitchelle ug Michelle
managkaluha. Pirmi silang
magkuyog. Sa pirmirong tanaw, dili nimo mahibalo-an kinsa
nilang duha si Mitchelle o si
Michelle kay pareha man sila
ug nawong. Silang duha puros
kulot ug buhok apan______
(kulot) ang buhok ni Mitchelle.
Sa gitas-on _______ (taas) si
Michelle ug ______ (gamay) siya
ug lawas kay ni Mitchelle.
________ (puti) usab og panit si
Mitchelle nilang duha.
Ikanapulo nga Buluhaton
Paghimo ug lakbit saysay/katibuk-an/sa essay,
Ang Kaluha.
Gamita ang correct format, indention,
punctuation marks ug capitalization.
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Ika-onseng Buluhaton
A. Paghimo og pahayag base sa retrato. Gamita
ang pulingalan nga ako, ikaw, siya, sila, kita.
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B. Paghimo og kapahayag base sa retrato.
Gamita ang panghulagway nga nagkomparar
sa mga butang o mga tawo.

C. Individual work
Gamit ang mga retrato, paghimo og 5 ka pahayag
bahin niini. Gamita ang husto nga format,
capitalization, punctuation marks, indention.
Clean

Cleaner
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Cleanest

Week 16

“Ang Atong Komunidad: Sa Una ug
Karon”
Kantaha
“Mga Tawo Sa Lapu-Lapu”
Sinulat ni Cecile R. Boyonas ug Gina R. Rosil

Mga tawo sa Lapu-Lapu
Kugihan kaayo
Trabaho didto, trabaho diri
Silang tanan busy
Mga bata ug mga hamtong
Tagsa-tagsag buluhaton
Bisag kapoy, bisag kapoy
Apan malipayon.
Unang Buluhaton
Basaha ang balita o news article.
“TMX nanghatag og sayong Pinaskuhan”
Desyembre 18, 2012, petsa nga gimarkahan sa
tanang kalendaryo sa 1,335 ka mga estudyante sa
Lo-ok Elementary School. Ang mga kawani sa TMX
Philippines pinanguluhan ni G. Pat Niñal maghimo sa
ilang tinuig nga kalihukan: ang pagpanghatag og
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sayong pinaskuhan sa mga kabataan.
Gilingaw ang mga estudyante sa kindergarten
hangtod sa ika unom nga ang-ang sa mga
pasundayag ni Jollibee ug Hetty nga maayo nga
miki-ay sa tukar nga Gangnam Style.
Gidalit sa mga kawani sa TMX ang lami-an nga
spaghetti ug burger human sa pasundayag.
Nakadawat ang kada bata og mga regalo human
sila mabusog sa ilang gikaon. Lain pa gayud ang
pagripa og napulo ka relo sa kada lawak
tunghanan.
Dako ang kalipay sa mga estudyante sa ilang
sayong pinaskuhan.

Tubaga Kini:
1. Unsa kabahin ang balita nga inyong nadungog?
2. Unsa ang nadawat sa mga estudyante sa Lo-ok
Elementary School?
3. Unsa nga pundok ang nanghatag sa mga
regalo?
4. Kinsa ang nangulo sa pagpanghatag sa mga
regalo?
5. Unsa ang gibati sa mga estudyante sa
pagkadawat nila sa regalo?
6. Nakadawat ba ka og regalo? Unsa ang imo nga
gibati kon anaa kay nadawat?
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7. Kon makadawat ka og regalo, unsa ang imo nga
isulti ug pagabuhaton ngadto sa naghatag sa
regalo? Ngano man? Nganong dili man?
8. Makaayo ba sa mga estudyante sa Lo-ok
Elementary School ang kalihukan nga
gipasiugdahan sa TMX? Sa unsa nga pamaagi?
9. Sa inyong opinyon, sa unsa pa nga pamaagi
makahatag og kalipay ug kalingawan ang mga
kawani sa TMX?
10. Unsa ang mga kapulong sa mosunod nga mga
pulong: kawani, kalipay, kalihukan, regalo,
gidalit, etc.?
11. Miyembro ba sa mga tawo sa komunidad ang
mga empleyado sa TMX Philippines? Ngano
man? Nganong dili man?
12. Kinsa ang mga kabahin sa atong komunidad?
Unsa ang ilang natampo para sa kalambuan sa
atong komunidad?
13. Kabahin ba ka sa atong komunidad? Unsa ang
imong natampo o ikatampo para sa kalambuan
sa atong komunidad?
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Week 17

Katilingban
(Pag-amping saPanimalay ug Palibot)

Aduna ba kamoy mga
higala? Nganong inyo man
silang giila nga higala?
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Unang Buluhaton
Basaha:
“Ang Managhigala”
Sinulat ni:
Ma. Mariza A. Maglangit
Hinan-ay ni: Irene T. Pilapil

Si Temyong ug Fernando suod nga
managhigala sukad pa sa pagkabata nila. Ang
ilang mga silingan ug kauban sa eskuylahan
kanunay nga makakita nila nga magkuyog sa
paghakot og tubig, ingon man pagbisbis sa mga
tanom. Usahay samtang si Temyong magtugway
sa ilang baka si Fernando mokuyog usab aron
motabang og tigum sa kumpay alang sa duha pa
ka gagmay nga nati.
Daghan ang niingon nga mga buotan sila
nga pagkabata tungod kaysa tagsa-tagsa nila
kapanimalay gihimo usab sila nga kaabag sa ilang
mga ginikanan sa mga buluhaton niini.
Malipay gayod ang makakita nila nga magkuyog
sa pag-eskuyla kay bisan asa gipakita nila ang
ilang suod nga pagkahigala. Sukad sa
pagkaamigo nila bisan kausa wala pa mahitabo
nga nag-away sila.
Tubaga ang mosunod nga mga pangutana:
1. Kinsa ang managhigala sa istorya?
2. Unsa ang kanunay nilang gibuhat?
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3. Giunsa pagtabang ni Fernando si Temyong?
4. Nganong giingon man nga mga buotan si
Temyong ug Fernando?
5. Alang kaninyo, nindot ba ang gipakita ni
Temyong ug Fernando isip managhigala?
Ngano man? Nganong dili?
6. Aduna ba usab kamoy mga higala?
Nagtinabangay ba kamo sa usag-usa?
7. Maayo ba nga aduna kitay mga higala?
Ngano man? Nganong dili?
8. Aduna bay mga pulong sa istorya nga tag-as
ang pagkasulat? Unsa man kini? Pila man ka
silaba ang matag pulong?
Ikaduhang Buluhaton

Tindog ug lingkod ug mopak-pak (2x)
Tuyok sa tuo, tuyok sa wala
Magtuyok tuyok ug mopakpak.
Tindog ug lingkod ug moki-ay (2x)
Kiay sa tuo, kiay sa wala
Magtuyoktuyok ug magkiay- kiay.
Tindog ug lingkod ug molukso (2x)
Lukso sa tuo, lukso sa wala
Magtuyok-tuyok ug maglukso-lukso.
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A. Isulat sa papel ang mga punglihok o verb nga
gigamit sa istorya.
B. Badlisi ang punglihok o verb nga gigamit sa
matag pahayag.
A
1. Nagkaon og pan si Glenn.
2. Si Samuel nagsag-ob og tubig
3. Hinay nga naglakaw si Edna.
B
1. Niabot na si Marina.
2. Nikopya ba si James sa mga pangutana?
3. Si Ramil nikaon og daghan nga chocolate.
C
1. Magsabot sila nga mosuroy sa SM.
2. Si Grace makamao mosayaw.
3. Gihangyo ang mga bata nga motindog.
4. Makatambong ba sila sa kalingawan?
C. Isulod sa kahon ang unang gikit o prefix sa
matagpulong sa ubos.
A
nagkaon
naglakaw
nagsag-ob

B
niabot
nikopya
nikaon
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C
magsabot
mosayaw
maghimo

Ikatulong Buluhaton
A. Isulat sa papel ang pahayag mahitungod sa
retrato sa ubos. Gamiti ug punglihok o verb ang
pahayag nga himuon.

Ikaupat nga Buluhaton
Isulat ang hustong punglihok o verb nga angay ang
gamiton basi sa tulo ka kapanahonan
Punglihok

Nahitabo
Karon
(wala pa
mahuman)

Nahitabo na Umaabot pa
ug nahuman
(wala pa
na
nasugdi)

sulti
kanta
sulat
kat-kat
lakaw
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Ikalimang Buluhaton
A. Badlisi ang unang gikit o prefix nga anaa sulod sa
koral aron mahimong husto ang punglihok o verb
nga gamiton.
1. Inig ka Sababo ___________(ma, mo)tan-aw og
sine sila si Joan ug si Juvy.
2. Malipayon si Raul nga ___________(mi, mo,
mag)hatag sa regalo sa iya nga anak sa iyang
pag-abot gahapon.
3. ________( Nag, Mag, Mo)tindog ang mga tawo
nga nagtan-aw sa nindot nga salida gabii.
4. Pas-pas nga _________(nag, mo)lakaw ang
mga estudyante kada adlaw.
5. Kanunay nga _________( mag, mi, mo) amping
sa ilang mga gamit ang mga kabataan.
6. Matag buntag ________(ni, mo) sayo
paglakaw si Manoy Juan.
7. __________(Nag, Mag, Mi)tanom ang iyang
amahan og mga utanon niadtong niaging
bulan.
8. Sa sunod bulan ________(mi, mo) bisita kami sa
among apohan.
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Week 18

Importanteng Mga Lugar Sa
Komunidad
Unang Buluhaton
A. Pangitaa:

Hain dapita sa mapa ang Sugbu?

B. Basaha:
“Bisitahi Kami”
(Sinulat ni: Ma. Mariza A. Maglangit)

Isip taga Sugbu, nakabisita na ba kamo sa
daghan nga mga maanindot nga lugar nga makita
dinhi?
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Hibaw-i nga ang maong lugar dili kaayo dako
apan naila sa daghang mga tawo lakip na ang mga
langyaw.
Makita dinhi sa Sugbu ang daghan kaayo nga
mga lugar nga sa langyaw giduaw. Naglakip kini sa
makasaysayanong Kuros ni Magellan sa Syudad sa
Sugbu ug ang karaan ug inilang Estruktura ni LapuLapu sa Mactan. Ang halapad nga Busay sa
Kawasan sa Badian ug ang bughaw ug tin-aw nga
dagat sa Pulo sa Camotes.
Daghan usab kaayo ang mga langyaw nga sa
Bohol manan-aw tungod kay didto ang Chocolate
Hills nga sa kinaiyan nahimo na daan. Gilibotan kini
sa mga matahom nga bulak ug lunhaw nga mga
tanom.
Alang sa taga Sugbu, mas maayo unta nga kita
mismo adunay tagsa-tagsa ka kasinatian sa matag
maanindot nga lugar sa atong dakbayan.
Ikaw, kamo, kitang tanan dili na unta
maglangay pag bisita sa mga nindot nga lugar nga
ania sa atoa.
Tubaga ang mosunod nga mga pangutana:
1. Unsa ang mga inila ug maanindot nga lugar sa
Sugbu?
2. Giunsa paghulagway ang Kuros ni Magellan?
Ang estraktura ni Lapu-Lapu sa Mactan?
3. Unsay kolor sa dagat sa Camotes?
4. Unsa man ang makita sa Badian?
5. Ihulagway ang Chocolate Hills sa Bohol.
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6.
7.
8.
9.
10.

Ngano man nga ang istorya giulohan ug
“Bisitahi Kami”?
Giunsa man paghulagway ang mga bulak sa
istorya?
Unsa man ang kolor sa mga bulak nga naglibot
sa Chocolate Hills?
Maayo ba nga aduna kitay mga maanindot
nga lugar dinhi sa Sugbu? Ngano man?
Nganong dili?
Maayo ba nga ampingan nato kining mga
maanindot nga lugar o ang atong kinaiyahan?
Ngano man? Nganong dili?

Ikaduhang Buluhaton
Dulaa
Ihan-ay ang mga pulong sa ubos basi sa
listahan nga gihatag sa milabay nga adlaw. Adunay
giya nga ihatag aron maporma ang hustong pulong.

waylang

trutukrase

dula

subay

nalii

nahayianik
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B. Badlisi ang matag panghulagway nga gigamit sa
matag pahayag nga mosunod:
1. Magul-anon si Ben.
2. Ang iyang bag-o nga lapis nawala.
3. Si Carla nga iyang katupad sa lingkoranan
mihatag kaniya ug pula nga ballpen.
4. Malipayon ang maestro sa gibuhat ni Carla.
5. Ang tanan sa classroom nalingaw sa ilang
gibuhat.
Ikatulong Buluhaton
A. Itugma ang retrato sa ilang ngalan. Badlisi ang
retrato paingon sa ngalan.
Column A

Column B

1. Mactan Shrine

a.

M

2. Badian falls

agellan’s Cross
b.

Pi
cture Mactan
Shrine
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3. Chocolate Hills
c.

4. Magellan’s Cross

5. Camotes Island

d.

e.

Picture of Chocolate
Hills
B. Ihatag ang kapulong ug suhingpulong
sa mga
pulong nga anaa sa ubos.Isulat ang inyong
tubag sa notebook.

Describing Word

Synonym
(Kapulong)

1. Langyaw
2. Halapad
3. makasaysayanon
4. maanindot
5. karaan
6. duaw
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Antonym
(Suhingpulong)

Lista sa mga Pulong

Synonym(Kapulong)

Abtik
Taas
Nindot
Dako

Listasa mga Pulong

Antonym(Suhingpulong)

bug-at
Puti
Kusog
Tuo
daghan
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Ikaupat nga Buluhaton
Basaha:

“Adlaw nga Natawhan”
(Sinulat ni: Ivy Joyce Q. Alemios)
(Hinan-ay ni: Ma. Mariza A. Maglangit)

Usa ka buntag nakita si Oliver nga
mapahiyumon kaayo. Matod sa iyang inahan nga si
Nanay Lina, malipayon si Oliver kay kasumaran diay
sa adlaw niyang natawhan.
Sama sa naandan, nianang adlawa
magkapuliki si Nanay Lina sa pag-andam og lamian
nga pagkaon alang sa iyang gipaabot nga mga
bisita.
Malipayon si Oliver sa pagkakita niya sa iyang
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mga suod nga higala. Nagpahalipay kaniya ang
iyang mga higala ug gihatag nila ang ilang regalo ni
Oliver.
Nadawat ni Oliver ang nagkalain-lain nga gasa
sama sa gagmay nga paburot, bag-o nga lapis, ug
nipis nga libro.
Nalingaw si Oliver sa pag-abiabi sa iyang mga
bisita. Malipayon siya nga nagpasalamat kanila.
Sa pagpauli na sa mga bisita ni Oliver gigakos
ug gihagkan siya sa iyang mama.
1. Tubaga ang mosunod nga mga pangutana.
a. Kinsa man ang mga tawo nga gihisgutan
sa istorya?
b. Nganong nianang adlawa malipayon man
si Oliver?
c. Unsa man ang giandam sa mama ni Oliver
alang sa iyang mga bisita?
d. Unsa man ang mga regalo nga nadawat ni
Oliver gikan sa iyang mga higala?
e. Kon ikaw si Oliver, magmalipayon ba ka?
Ngano man? Nganong dili man?
f. Unsa kaha ang gibuhat ni Oliver isip balos
sa gihimo sa iyang mama?
g. Isugilon pagbalik ang “Adlaw ng
Natawhan” gamit ang inyong
kaugalingong mga pulong.
Dulaa:
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Group Activity
1. Isulat sa manila paper ang mga panglarawan nga
gigamit sa sugilanon nga gibasa. Ihatag usab ang
pahayag ug suhing pulong nga inyong iapil sa
listahan sa sulod sa napulo (10) ka minuto. Ang
adunay pinakadaghan nga hustong tubag maoy
makadaug.
Panghulagway Synonym(kapulong) Antonym(Suhingpulong)

Hinumdomi
Ang panghulagway – mga pulong nga
mahimong gamiton sa paghulagway.
Ang kapulong – mga pulong nga may
parehong kahulugan
Ang suhingpulong – mga pulong nga
magkaatbang o dili pareho ang kahulugan.
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Ikalimang Buluhaton
A. Isulat sa papel ang hustong kapulong sa mga
mosunod.
1. langyaw
2. karaan
3. duaw
4. nindot
5. malipayon

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

B. Isulat sa papel ang hustong suhing pulong sa mga
mosunod.
1. nipis
2. lumulopyo
3. amiga
4. bag-o
5. gagmay

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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Week 19

Pahibalo sa Importanteng Lugar sa
Komunidad
Unang Buluhaton
A. Paminawa ang Pahibalo (recorded or read by
the teacher) ug tubaga ang mga pangutana
mahitungod niini.
“Direkta gikan sa Pampublikong Merkado sa
Barangay Matab-ang, Niining petsa 30 sa
Buwan sa Marso”
Local Ordinances: (Mga Ordinansa sa
Barangay) (To be recorded in CD)
 Ginadili ang pagpataka ug labay sa basura ilabi
na dapit sa sapa, dagat, kadalanan ug mga
pampublikong lugar. Adunay multa nga ₱500.00
sa dili motuman niini.
 Lain-lainon ang paghipos sa mga basura;
malata, dili malata, delikado ug magamit pa
Ang dili PAGHIPOS ug PAGKOLEKTA nga
PALISIYA ug adunay multa nga ₱500.00
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 Ang pag operate ug Internet Café himuon
lamang gikan sa alas 9:00 sa buntag hangtud sa
alas 12:00 sa tungang gabii. Ang mga shops
nga anaa mahimutang haduol sa eskuylahan
dili pasudlan ug mga estudyante gikan sa alas
8:00 sa buntag hangtud sa alas 5:00 sa hapon.
Adunay multa nga P500.00 ang dili makatuman
niining ordinansa ug isirado ang shop nga
masakpan sa maong salaod.)
 PALISIYA SA ID sulod sa barangay. “WALAY ID,
WALAY TRANSAKSYON NGA PALISIYA”. Ang ID
ipanghatag gikan sa tigdumala sa barangay
nga libre apan kon kini mawala, gikinahanglan
nga mokuha ug bag-o nga aduna nay bayad.
 Alang sa ESTRIKTO nga pagtuman sa mga
Ordinansa sa Barangay.
Prepared by : Mary Grace Palermo
Matab-ang Brgy. Secretary
Approved and signed by: Odilio Mendoza
Matab-ang Brgy. Captain
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B. Tubaga ang mo sunod nga mga pangutana sa
inyong papel.
1. Kanus-a man gihimo ang assembly o tigum?
_____________
2. Diin gihimo ang tigum? _____________
3. Kinsa ang naghimo sa mgapahibalo?__________
4. Kinsa man ang nag-aproba sa pahibalo?_______
5. Unsa man ang mga pahibalo nga gihatag?____
Ikaduhang Buluhaton
A. Kantaha
“Hain Ang”
( Tune: Where Is Thumbman )
Hain ang libro?( 2x)
Anaa ra, anaa ra..
Sa ibabaw sa lamesa 2x
Mao ba, mao ba?
Hain ang lapis?Hain ang lapis?
Anaa ra, anaa ra .
Sa sulod sa kahon 2x
Mao ba, mao ba?
Hain ang bola? Hain ang bola?
Anaa ra, anaa ra.
Sa ilawom sa bangko 2x
Mao ba, mao ba?
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B. Gamit ang hulagway/retrato sa ubos, isulat sa
papel ang hustong pangdugtongan nga gamiton.

____________
_______________
____________
Illus. libro nga
gibutang ibabaw
sa lamesa
Aron madali ang pagsabot sa mga pulong,
atong gamiton ang mga pangdugtungan sama
sa:
1. sa ibabaw
2. sa ubos
3. sa kilid
4. sa taliwala
5. sa ilawom
Ikatulong Buluhaton
Badlisi ang matag hugpulong (preposition) nga
gigamit sa matag pulongan sa ubos.
1. sa ibabaw sa panganod
2. sa ilalom sa basket
3. sa taliwala sa duha ka gagmayng balay
4. sa kilid sa lamesa
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Ikaupat nga Buluhaton
Isulat sa inyong papel kon unsa nga pangdugtongan
ang husto nga gamiton sa matag retrato nga anaa
sa ubos:

A

B

C

E

F

G

I

J

D

H

K
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Ikalimang Buluhaton
A. Magsulat ug pahibalo mahitungod sa usa ka
kalihokan sa pagpanglimpyo sa barangay.
Hinumdomi
1. Magpili ug madanihon nga ulohan
(kinahanglan nga adunay mga rason sa
pagpili niini.
2. Asa himuon ang kalihokan o tigom.
3. Kanus-a himuon ang kalihokan o tigom.
4. Kinsa ang mahimo nga moapil sa kalihokan o
tigom.
B. Magsulat sa inyong papel.ug usa ka pahibalo
mahitungod sa usa ka Slogan Contest alang sa
umaabot nga selebrasyon sa Nutrition Month.
C. Pilia gikan sa listahan nga anaa sa ubos ang
hustong pangdugtungan sa matag hugpulong
nga ihatag.
sa ibabaw
sa ilawom
sa ilawom

sa taliwala
sa kilid
sa ubos
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1. Gisulod sa akong mama ang akong snacks
sa____________akong lunch box.
2. Akong gikuha ang bola sa ____________sa
lingkoranan.
3. Makita ang mga langgam nga naglupadlupad ______________sa kahoy.
4. Ang akong igsoon anaa maglingkod
_____________nila ni papa ug mama.
5. May dakong kahoy nga makita
________________sa ilang balay.
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Week 20

Komunidad
(Mapasigarbohon sa imong
Komunidad)
Week 20 Unang Buluhaton
A. Basaha
“Si Minggoy”
Sinulat ni:
Ma. Mariza A. Maglangit
Hinan-ay ni: Irene T. Pilapil

Ang pamilya ni Minggoy nagpuyo sa Mactan.
Pangisda ang panginabuhian sa iyang mga
ginikanan. Matag Sabado, si Minggoy mokuyog sa
iyang amahan sa pagpangisda kay kini mao man
ang ilang pangita. Sa ilang gamay nga bangka siya
kanunay nga maglingkod kilid sa iyang papa. Sa
panahon nga sila aduna nay makuha nga isda, ila
dayon kining isulod sa ilang dala nga basket ug
ibaligya.
Dako kaayo ang kalipay sa inahan ni Minggoy
kon sila mahibalik na nga daghan ug kuha. Ila
dayon kining habwaon sa ibabaw sa ilang lamisa.
Samtang pilian pa ang mga isda nga dala nila, si
Minggoy magbantay usab sa ilang iro ug iring sa
143

ilalom sa lamisa aron dili mosaka ug mokaon sa
kuha nila. Ang sobra sa isda nga ilang ibaligya
igahin aron ilang masula.
Ang iyang inahan magdali dayon pagtak-ang
sa kaldero aron magluto sa kuha nga ilang isula. Sa
ilang kusina adunay butanganan sa kahoy nga
igsusugnod ilalom sa abuhan nila. Sa taliwala niini
makita usab ang hugasanan ug ang sab-itanan
nga sa kaldero bitayanan.
Si Minggoy pinangga kayo sa iyang mga
ginikanan kay siya usa ka batang buotan. Giila usab
siya nga paborito sa tanan tungod sa maayo
niyang binuhatan.
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Ikaduhang Buluhaton
Isulat ang pahayag basi sa mga retrato nga anaa
sa kahon.

1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________
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Ikatulong Buluhaton
A. Ititik sa husto ang mga pulong sa listahan: Idektar
sa magtutudlo
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________
6. __________________________
7. __________________________
B. Isulat ang husto nga pangdugtongan alang sa
matag pahayag sa ubos.
1. Ang libro anaa sa ________(ilalom, ibabaw) sa
lamisa.
2. Si Arman naglingkod sa _________ (kilid, ubos) ni
Julian.
3. Ang balay nila ni Ana makit-an sa ___________
(kilid, taliwala) sa balay nila ni Manang Alma
ug sa balay nila ni Manang Sinta.
4. Ang bola anaa gibutang sa ________ (taliwala,
ubos) sa lingkuranan.
5. Matag buntag makit-an ang bag sa maestra
________(ibabaw, ilalom) sa lamisa.

146

C. Isulat sa papel ang hustong pangdugtongan o
preposition nga angayang gamiton. Gamita ang
mga pilianan nga giya sa pagtubag.
a.
b.
c.
d.
e.

sa Ibabaw sa
sa ubos
sa taliwala
sa kilid
sa ilalom

1._________

4.___________

2.___________

3.____________

5.____________
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