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Edukasyon sa 

Pagpapakatao 
Una Nga Kwarter – Modyul 1 

Pag-ila Sa Kaugalingon 

 

 

Ang modyul na ito ay magkatuwang na inihanda at 

sinuri ng mga edukador mula sa mga publikong paaralan. 

Hinikayat naming ang mga guro at ibang nasa larangan ng 

edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa 

Kagawaran ng Edukasyon - Rehiyon X – Dibisyon ng Lungsod 

ng Oroquieta sa depedoroquieta@gmail.com.  

Mahalaga sa amin ang iyong mga puna at mungkahi. 
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Pasiuna nga Mensahe 

Para sa Magtutudlo: 

Kumusta, malipayong paggamit niining Edukasyon Sa 

Pagpapakatao - Una nga Grado Alternative Delivery Mode (ADM) 

Module para sa araling Pag-ila Sa Kaugalingon. 

 

Kini nga Modyul nadesinyo, naugmad ug nasusi sa pagtinabangay 

sa mga magtutudlo nga gikan sa pampublikong institusyon para sa 

pagtabang kanimo nga makab-ot ang sumbanan nga gitakda sa 

K to 12 Curriculum samtang ilang gibuntog ang mga babag nga 

adunay kalabutan sa personal, social, ug economic nga mga 

sitwasyon sa ilang pag-eskwela. 

 

Kining kapanguhaan sa pagkat-on o learning resource gilauman 

nga makapadasig sa magtutuon o bata nga mobuhat sa mga 

giniyahan ug gawasnong buluhaton sa iyang kaugalingon nga 

lihok ug panahon. Dugang pa, ang katuyuan usab niini mao ang 

pagtabang sa magtutuon o bata nga makakuha sa mga 

gikinahanglan nga kahanas niining atong panahon karon sa ika- 

21 nga siglo samtang gitagaan usab og konsiderasyon ang ilang 

mga panginahanglan og sitwasyon. 

 

Isip magtutudlo, ikaw ang gilauman nga maghatag sa magtutuon 

o bata kung unsaon paggamit niini nga Modyul.  Gitahasan usab 

ikaw sa pagsubay sa pag-uswag sa iyang kahibawo samtang imo 

siya gitagaan og higayon nga makatuon sa iyang kaugalingon 

nga pagkat-on sa kahibawo. Ug usab, gitahasan ka nga dasigon 

ug tabangan ang magtutuon o bata sa iyang pagbuhat sa mga 

buluhaton sulod niini nga Modyul. 
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Para sa Magtutuon: 

Kumusta, malipayong paggamit niining Edukasyon Sa 

Pagpapakatao - Una nga Grado Alternative Delivery Mode (ADM) 

Module para sa araling Pag-ila Sa Kaugalingon. 

Kini nga Modyul gihimo para matagaan ka sa makahuluganon nga 

higayon para sa mga giniyahan ug gawasnong pagkat-on subay 

sa imong kaugalingon nga lihok ug panahon. Isip aktibo nga 

magtutuon, mahimo nimo ang pagproseso sa sulod niining modyul. 

Kini nga Modyul adunay mga parte kapares sa mga icons: 

 

Hibalo-i Kini 

 

Dinhi nga bahin, mahibaloan kung unsa ang 

kinahanglan nga matun-an sa modyul. 

 

Sulayi Kini 

 

Ang katuyoan niini nga bahin sa buluhaton 

mao ang pagsusi sa imong naunang  

kahibalo mahitungod sa leksiyon nga imong 

pagatun-an. Kung makuha nimo ang 

ensakto nga mga tubag (100%), pwede na 

nimo dili gamiton kini nga modyul. 

 

Subli-a Kini 

 

Kini ang hamubo nga buluhaton  o 

paghisgot sa nauna nga kahibalo para 

matabangan ka nga makonek ang karon ug 

sa una  nga leksiyon. 

 

Kat-oni Kini 

 

Dinhi nga bahin, ipaila ang bag-o nga 

leksiyon sa nagkalain lain nga pamaagi 

sama sa usa ka istorya, kanta, balak, 

pagpresentar sa problema, sitwasyon,  o 

mga buluhaton. 

 

Susiha Kini  

 

Dinhi nga parte, tagaan ka og hamubo nga 

panaghisgot sa leksiyon. Ang katuyuan niini 

para matabangan ug masabtan ang bag-o 

nga konsepto ug kahanas. 
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Pagpauswag  

 

Naglangkob kini sa mga buluhaton nga 

giniyahan og gawasnon pagbansay para 

mapalig-on ang imong pagsabot ug 

kahanas leksiyon.  Mahimo nimo nga tan-

awon kung husto ba ang imong tubag sa 

mga buluhaton sa pagtan-aw sa tubag nga 

nahimutang sa susi sa hustong tubag nga 

anaa sa katapusan nga parte sa modyul. 

 

Hinumdumi 
Kini 

 

Kini naglangkob sa nga pangutana o 

pagbutang sa mga tubag diha sa 

gibutangan og blanko nga parte sa 

kapahayag para mapaproseso kung unsa 

ang natun-an nimo gikan sa leksiyon. 

 

Buhata Kini 

 

Kini naglangkob sa mga buluhaton nga 

makatabang sa imo para mabalhin ang 

bag-ong kahibalo o kahanas  sa tinuod nga 

sitwasyon o ang kamatuoran sa kinabuhi. 

 

Ebalwasyon  

 

Kini usa ka buluhaton nga ang katuyuan 

masukod ang lebel sa kahibalo nga nakab-

ot sa natun-an nga kompetensi. 

 

Mga 
Buluhaton 

 

Dinhi nga bahin,  adunay ihatag nga 

dugang nga mga buluhaton para 

mapalambo ang imong kahibawo ug 

kahanas sa natun-an nga leksiyon. 

 

Tubag sa Mga 
Pangutana 

 

Naglangkob kini sa ensaktong tubag sa 

tanan nga mga buluhaton  nga anaa  sa 

modyul 

Sa katapusan ng parte ani nga modyul, makita usab ang: 

 

Pakisayran Kini ang listahan sa tanan nga gikuhaan 

sa pagbuhat ug pag-ugmad niini nga 

modyul. 
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Ang mosunod mao ang importante nga pahinumdum sa 

paggamit niini nga modyul: 

1. Ayaw kalimti ang pagtubag sa Sulayi Kini sa dili pa mobalhin 

sa laing gihatag nga buluhaton nga naa niini nga modyul. 
 

2. Basaha ug maayo ang mga direksiyon sa dili pa buhaton nga 

mga buluhaton sa pagbansay. 
 

3. Obserbahe ang pagkamatinud-anon og ang itegridad sa 

pagbuhat sa mga buluhaton ug sa pagsusi sa insakto nga 

mga tubag.  
 

4. Humana usa ang gibuhat nga buluhaton ayha moadto sa 

uban pa nga mga buluhaton sa dili pa moadto sa uban pa 

nga mga buluhaton. 
 

5. Ibalik ang modyul sa imong maestro o sa facilitator kung 

mahuman na ang pagtubag sa tanan nga mga buluhaton.  
 

Kung ugaling naglisod ka sa pagtubag sa mga buluhaton, ayaw 

pag duha-duha pagkonsulta sa imong maestra o facilitator.  

Mahimo ka usab mangayo ug tabang sa imong nanay ug tatay, 

sa imong magulang o sa bisan kinsa nga nga kauban sa balay na 

mas magulang nimo. Imong huna-hunaon pirmi nga wala ka nag-

inusara. 

Maglaum kami nga pinaagi niining modyul makasinati ka sa usa 

ka makahuluganon nga kahibalo ug makakuha ka sa lawom nga 

pagsabot nga may kalabutan sa kompetensi nga gitun-an.  
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Hibalo-i Kini  
 

Espesyal kaayo ang matag tawo nga gilalang sa 

Diyos.  Magkalahi ang atong mga interes, gusto, hilig ug 

mga pagbati. Niining maong modyul, imong pagatun-an 

kung usaon pag-ila ang kaugalingong gusto, interes, 

potensyal, pagbati og emosyon.  

Importante kaayo nga imong maila ang imong 

kaugalingon nga gusto, interes, potensyal, kahinaan o 

kahuyangon ug emosyon para magiyahan ikaw sa imong 

mga ginikanan, mga igsoon, maestra ug mga higala nga 

diin kada adlaw nimo sila makauban. 

 

Sulayi Kini 

Pamaagi: Ilha ang mga hulagway ug unsa ang 

gipakita niini nga gusto, interes, potensyal, kahuyangon ug 

emosyon ug lingini ang letra sa insakto nga tubag. 

1. 

a. kahuyang sa pagsulat 

b. kahuyang sa pagkanta  

c. kahuyang sa pagmemorize 

 

 
2.        a. Interes sa pagsayaw 

b. Interes sa pagkabo, pagdula 

c. Interes sa pagbasa, pagsolve, 

pagdrawing, pagkanta 
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3. 

  

 

    a. gusto ka sa usa ka balay 

    b. gusto ka og bag-o nga sinina 

    c. gusto ka og lamian nga pagkaon 

 

 

4. 

 

  

 

a. Potensyal ang pagkapulis 

b. Potensyal ang pagkadoktor 

c. Potensyal ang pagkamaestro 

 

 

 

5. 

  

 

 

a. nasuko 

b. nalipay 

c. naguol 
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Aralin 

1 
Pag-ila Sa Kaugalingon 

 

 

 

 

 

Subli-a Kini 

Pamaagi: Ilha ang mga hulagway ug unsa ang 

gipakita niini nga gusto, interes, potensyal, kahuyangon ug 

emosyon. Isulat sa linya ang nawala nga pulong. 

 

 

_________ ta nga maka eskwela. 

 

 

 

 

 

___________ sa pagbasa 

 

 

Learning Competency:  

Nakikilala ang sariling gusto, interes, potensyal, 

kahinaan at damdamin o emosyon. 
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                                     May ____________ ka sa pagka-                      

                                     Army. 

 

 

 

 

 ____________kini ang paghilak. 

 

 

 

 

Adunay ___________ sa pagbasa. 

 

 

 

 

Kat-oni Kini 

Kita tanan gasa sa Ginoo. Ato karong ilhon pag-ayo 

ang atong gusto, interes, potensyal, kahuyangon, ug 

emosyon. Aduna kitay mga pagbati niini tanan. 
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 Basaha ang sugilanon sa mga bata kon giunsa nila 

pag-ila ang ilang kaugalingon nga gusto, interes, 

potensyal, kahuyangon ug emosyon. 

A. Ang Sugilanon Sa Usa Ka Bata Nga Si Tata 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Pangutana: 

 Pamaagi: Lingini ang letra sa insakto nga tubag.  
 

1. Kinsa ang bata sa sugilanon? 

a. Tito  b. Tata  c. Toto 
 

2. Unsa man ang iyang grado? 

a. Kinder 1 b. Grade 1 c. Grade 2  
 

3. Nganong gitawag man siya sa maestra? 

a. Para makita ang iyang mama. 

b. Para patindogon sa tunga sa klase. 

c. Para mosulbad sa problema sa Math, 

 

4. Unsay gibati ni Tata sa dihang gitawag siya? 

a. nakurat b. nalibog c. nabalaka 

 

5. Giunsa sa maestra aron makasabot og maayo ang              

  iyang mga estudyante? 

a. Nagpadayon siya sa iyang leksyon. 

b. Nagtawag siya og laing bata para motubag. 

c. Giutro niya og pasabot ang mga bata aron 

makat-on sa iyang leksyon. 

Si Tata usa ka Grade 1 nga pupil. Gitawag siya sa 

iyang maestra sa pagsulbad sa Math. Nakurat kaayo 

siya kay wala kaayo niya masabti ang pagpapasabot 

sa iyang maestra. Niingon siya sa iyang maestra,” Mam 

wala paman ko kasabot. Pwede ba imong utrohon ug 

pasabot?”. Giutro sa maestra ug pasabot kung unsaon 

pagsulbad ang pangutana sa Math.  Pagkahuman. 

nalipay siya kay nasabtan na niya ang leksyon. 
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B. Ang Sugilanon Sa Usa Ka Bata Nga Si Pedro 

 

 

 

 

 

 

Mga Pangutana: 

Pamaagi: Lingini ang letra sa insakto nga tubag.  

1. Kinsa ang bata sa sugilanon? 

a. Pablo  b. Pedro  c. Pancho 
 

2. Unsa man ang iyang gusto nga mahitabo sa iyang 

kinabuhi? 

a. Makasakay ug motorcab. 

b. Makalikay sa trabahoon sa balay. 

c. Makahuman sa iyang pag-eskwela. 
 

3. Ang kapobrehon ba sa tawo babag sa atong pag- 

eskwela? 

a. Ambot lang b. Dili babag  C. Oo babag 
 

4. Giunsa man ni Pedro nga karon nahimo naman siya nga 

abogado? 

a. Nag-antus sa iyang pag-eskwela. 

b. Nagbinugoy siya sa sulod sa klase. 

c. Nag-undang siya sa eskwela og nagbarkada. 
 

5. Unsay nakab-ot nga edukasyon ni Pedro? 

    a. pagka-abogad   

    b. pagkamagtutudlo 

    c. pagkamangingisda 

 

Siya si Pedro. Ang ilang pinuy-anan layo kayo sa 

eskwelahan. Nag antos siya sa pagbaklay matag 

adlaw paingon sa eskwelahan ug pag-uli sa ilang 

balay kay ang iyang gusto nga maka-eskwela. Sa 

ilang kapobrehon, gi-antos niya ang tanan para 

makahuman siya ug eskwela. Ug karon usa na siya ka 

Abogado. 
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Susiha Kini 

A. Basaha ang sugilanon sa duha ka igsoon nga si Xian 

ug Dave. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sila si Xian ug Dave ay managsuon. Suod kaayo ni sila 

nga igsoon kay mao man sab ang ilang nakat-unan sa 

ilang ginikanan nga magminahalay. Usa ka adlaw niana, 

nasuko si Dave ang magulang kay naguba ang iyang 

dulaan nga awto kay gidulaan ni Xian nga wala 

nananghid. Wala man usab siya nisulti dayon nga 

nakaguba siya sa maong dulaan. Nasuko kaayo iyang 

kuya Dave pero nangayo siya ug pasaylo. Kuya Dave dili 

na nako utrohon. Ug gipasaylo siya sa iyang kuya. 



 

8 

Mga Pangutana: 

Pamaagi: Lingini ang letra sa insakto nga tubag.  

 

1. Kinsa ang mga bata sa sugilanon? 

      a.Dave ug Xian 

      b.Danver ug Xeus 

      c.Xander ug David 

 

2. Unsay nakat-unan nila sa ilang ginikanan nga angay                

sumbanan sa tanan? 

      a. Mag-away 

      b. Magminahalay 

      c. Maglumbaay ug kaon 

 

3. Ngano man nga nibati man si Dave sa kasuko? 

a. Kay naguba iyang dulaan 

b. Kay naigo ug bato iyang ulo 

c. Kay milakaw nga wala mananghid 

 

4. Insakto ba nga kasuk-an si Xian sa iyang Kuya sa iyang 

gibuhat? 

          a.Oo            b. Dili               c.Wala ko kabalo 

 

 5. Giunsa pagpakita ni Xian ngadto sa iyang kuya nga 

siya nasayop sa iyang gibuhat? 

           a. nagtago siya sa kwarto. 

            b. nagdagandagan siya sa balay. 

            c. nangayo siya og pasaylo sa iyang kuya. 
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B. Basaha ang sugilanon sa magbarkada. Nanuroy sila sa 

“Sea wall” ug didto ilang giila ang ilang potensyal ug 

unsa ilang gusto pagdako kay nakita nila kini sa ilang 

kaugalingon. 

 

 

 

 

 

 

Mga Pangutana: 
 

Pamaagi: Lingini ang letra sa insakto nga tubag.  

 

1. Asa nanuroy ang magbarkada para maila ang ilang 

potensyal? 

       a. sa bukid           b.sa Sea Wall       c. sa umahan 
 

Akong giila 

ang aong 

kaugalingon 

nga mahimo 

kung usa ka 

seaman 

puhon. Pulong 

ni Regor. 

Akong pag - ila sa 

akong kaugalingon kay 

potensyal nga mahimo 

akong usa ka tetser. 

Kay ganahan ko 

magtudlo sauna pa 

nga gamay pa ko. 

Akong tawgon akong 

mga silingan mag-

maestra2X ko. Ingon si 

Trexie sa magbarkada. 

Ang pag- ila nako sa 

akong potensyal 

mamahimo kung usa ka 

polis puhon inubanan sa 

akong pagtarong ug pag 

eskwela ug pagsunod, 

pagtuman sa mga 

pahimangno sa akong 

mga ginikanan. Ingon si 

Jamjam. 
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2. Kinsa ang mga pangalan nga naghisgot sa ilang 

potensyal? 

a. Regor, Trixie ug Jamjam 

b. Restor, Trisha ug Jamie 

c. Rejor, Trishie ug Janine  

3. Unsay potensyal ni Regor? 

a. Seaman 

b. Enhenyero 

c. Polis  

4. Unsay gisulti nga potensyal ni Trexie? 

a. Maestra 

b. Nars  

c. Doktor  

5. Nganong kana iyang gipili sa pagkamestra? 

            a. Tungod kay namaligya siya. 

            b. Tungod kay wala siyay trabaho 

            c. Tungod kay mahilig siya magmaestra-maestra. 

 

 

Pagpauswag 

A. Pamaagi: Ilha ang imong kaugalingon nga 

kahuyangon sa ga hugpulong nga naa sa ubos. Isulat 

ang Oo o Wala sa blanko nga gibutang adisir ang 

numero.  

_____1. Gihatagan mo gg kalihokan sa Math sa inyong 

maestra dayon imong gipakita ang tubag sa 

imong mama. Miingon siya sakto imong anser. 
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Nalampasan raba nimo imong kahuyang sa 

Math? 

_____2. Naa moy piknik sa imong tibook pamilya, nagkita 

mo sa imong amiga sa dagat. Giingnan ka niya 

nga ali maglangoylangoy ta, mibalibad ka kay dili 

ka kabalo molangoy. Imo ba nalampasan imong 

kahuyangon? 

_____3. Gipamemorize/gipasaulo mo sa inyong maestra ug 

(tula)o balak dayon pagkaugma gitagsa-tagsa 

mo tanan. Kamong tanan nakamemorize 

/nakasaulo, nalampasan ba ninyo ang  inyong 

kahuyangon sa pagmemorize/pagsaulo? 

_____4. Gipabasa mo sa inyong maestra sa gisulat sa 

pisara. Gitawag ka dayon wala ka mitindog kay 

nahadlok ka. Nalampasan ba nimo ang imong 

kahuyangon? 

_____5. Gipasulat mo sa inyong maestra sa upper ug lower 

case nga alphabeto, kamo tanan nakasulat ug 

sakto. 

B. Ilha ang imong kaugalingong gusto pinaagi sa mga 

hugpulong nga ania dinhi. Lingini ang letra sa 

insaktong tubag. 

1. Gikan ka nagbunlay sa inyong garden, nibati ka sa 

kauhaw kayo. Unsay imong imnon? 

a. Tuba         b. Tubig         c. Coke 

 

2. Gidani ka sa imong classmate nga dili moeskwela kay 

magdula ramo. Unsa man imong buhaton? 

          a. wala lang          

          b. mouyon ka sa iyang gisulti nimo 

          c. ingnon nimo nga dili ko mouban nimo kay mo  

 eskwela ko. 
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3. Si Ruben sigi kataw-an sa iyang uban nga klasmit kay 

buslot iyang short pants. Unsa man ang imong 

buhaton? 

a. Moapil sab ko ug katawa           

        b. Akong duolon dayon sumbagon  

        c. Akong sultihan nga dili maayo mokatawa og     

            buslot ang short ni Ruben og pasabton nako sila                       

           og maayo. 

 

4. Nakakita ka og bata nga nagkurog-kurog sa 

katugnaw kay wala siya’y balay kapuy-an kay 

gibiyaan siya sa iyang ginikanan. Unsa ang imong 

buhaton? 

           a. ako ra siyang lantawon  

           b. ako ra siya kataw-an. 

           c. akong dad-on sa among balay papahulayon 

               dayon pagka-ugma among ihatud sa kapulisan. 

 

5. Nakakita ka nga naghilak ang bata kay gisakitan og 

tiyan. Unsay imong buhaton?  

a. Ituklod aron mosamot og sakit ang tiyan. 

b. Biyaan aron walay motabang niya sa sakit. 

c. Akong duolon og tabangan nga dal-on sa Klinik. 

 

C. Ilha ang imong kaugalingon interes sa mga 

hugpulong nga imong mabasa. Pilia ang saktong 

tubag pinaagi sa pag lingin sa letra niini. 

1. Nakita sa imong mama nga interes nimo magdula sa 

bola nga basketball. Unsay nakita sa imong mama? 

  a. interes sa dula sa soccer 

b. interes sa dula sa pingpong  

 c. interes sa dula sa basketball 
 

2. Ganahan ka molantaw sa “ASAP Show” labi na ang 

pagsayaw ni Maja Salvador.Asa ka na interes? 
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 a. interes  sa pagkanta     

 b. interes sa pagsayaw     

 c. interes sa pagbalak  
 

3. Sa gamay paka ang imong interes mosundog sa   

mga hulagway nga cartoons. Unsay imong interes? 

 a. interes sa pagkanta     

 b. interes sa pagsayaw   

 c. interes sa pag drowing 
 

4.Ang imong maestra si Mam Ticon niingon nimo nga 

 mokanta ka sa School program kay nakita niya nimo 

 nga aduna kay interes sa pagkanta. Unsay nakita ni  

      Titser nimo? 

 a. interes sa pagkanta    

 b. interes sa pagluto-luto    

 c. interes sa pakigstorya  

 

5. Ang imong ate gitawag ka kay patabangon ka og         

luto. Hain niini ang imong interes? 

 a. interes sa pagkamaayo mokanta 

 b. interes sa pagkamaayo mobalak    

 c. interes sa pagkamatinabangon sa pagluto  

  

D. Ilha ang imong kaugalingong potensyal. Lingini ang 

letra sa insaktong tubag. 

1. Nakita sa imong ginikanan og mga igsoon nga 

ganahan ka magtudlo-tudlo og magyawyaw nga  

ikaw ra isa. Unsay imong potensyal? 

        a. Doctor b.Maestra/Maestro c.Farmer  
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2. Sa imong pagdula-dula ug balay-balay, ang imong 

ginabuhat mag-ayo sa mga sakit sa imong mga 

dulaan. Unsa mana siya? 

        a. maestra    b. seaman        c. doktor 

 

3. Ang imong Papa usa ka mananagat bisan gamay 

paka gusto ka mouban niya. Unsay imong potensyal? 

        a. Nars      b. mananagat       c. titser 

 

4. Ganahan ka molantaw sa teleserye nga ang 

Probinsyano imong idol, si Cardo.Unsay potensyal 

niini? 

         a. polis       b. nars       c. mag-uuma 

 

5. Ganahan ka molantaw anang nagpinusilay nga 

salida kay ilang kontra mga rebelde. Unsa nga 

potensyal kini? 

 a. sundalo         b. doktor          c. maestra  

 

E. Ilha ang imong kaugalingon nga pagbati o emosyon sa 

sitwasyon nga gihatag. Pilia ang imong tubag nga naa 

sulod sa kahon ug isulat sa kini sa nakabutang nga 

blangko.  

 

 masuko,    malipay,    makurat,       maguol 

 

1. Nakita nimo nga gikuha ang imong papel sa imong 

klassmit. Unsa man ang imong bation? ____________ 
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2. Pag-uli sa inyong balay nakakita ka nga adunay putos 

nga dako nga kahon para sa imong adlaw nga 

natawhan. Unsa ang imong pagbati?___________ 

 

3. Naglakaw ka kay gisugo ka ug palit ug suka sa 

tindahan, sa kalit naay nagkuha sa imong kwarta. 

Unsa ang imong bation?______________ 

 

4. Pag-uli nimo sa inyoha wala imong Mama kay tua sa 

hospital naadmit. Unsa imong bation?_________ 

 

5. Ang imong igsoon nidaug sa kontes sa kanta. Unsa 

imong bation ana?_________ 

 

 

 

Hinumdumi Kini 

Ang atong mga pag-ila sa kaugalingong gusto, 

interes potensyal, kahuyangon ug emosyon importante 

nga magiyahan kita sa atong mga ginikanan, mga igsoon, 

maestro ug mga higala nga diin ato sila ika uban matag 

adlaw. Ang atong gusto nga kana makaya og mahatag 

sa atong ginikanan. Interes, potensyal, kahuyang ug 

emosyon magpagiya kita sa atong ginikanan, igsoon, 

maestro nga makaayo kanato. 

 

 



 

16 

 

Buhata Kini 

A. Ilha ang imong kaugalingong kahinaan / kahuyangon 

pinaagi sa mga hulagway. Butangi ug tsek kon diha ka 

huyang. Pagkahuman imong isulti nga mao ni imong 

kahuyangon ug imo kining paningkamotan nga 

mawala pinaagi sa pagkugi, pagtuon, 

pagpaningkamot. 

 

 

 Kahuyangon sa pagbasa 

 

 

 

 

 

Kahuyang sa pagsolbad sa 

Math 

 

 

 

 

 

Kahuyang sa paghilak kung  

kasab-an 
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Kahuyang nga mingawon sa 

mama ug papa  

 

 

 

 

 
 

Kahuyang sa pag-memorize 

 

 

 

B. Ilha ang imong kaugalingong gusto pinaagi sa mga 

hulagway. Butangi ug tsek kun diha ka gusto. 

Pagkahuman imong isulti nga mao ni imong gusto nga 

mahatag sa imong ginikanan. 

 

  

Gusto ko nga makaeskwela 

 

  

 
 

Gusto ko moinom ug gatas. 
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Gusto ko og pagkaon 

 

 

 

Gusto ko og poloy-anan. 

 

 

 

C. Ilha ang imong kaugalingong interes pinaagi sa mga 

hulagway. Butangi ug tsek kon diha ka hilig. 

Pagkahuman imong isulti nga mao ni imong hilig aron 

magiyahan ka sa imong ginikanan. 

   

 Hilig ko sa pagbasa 

 

 

 

 

Hilig ko manilhig sa balay og sa 

kwarto. 
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Hilig ko motabang ni mama 

sapagpanghugas. 

 

 

 

 

                      Hilig ko motabang og luto. 

 

 

 

D. Pamaagi: Basaha pag-ayo ang hugpulong dayon ilha 

ang imong pagbati nga haum niini. Pilia imong 

tubag nga naa sa kahon ug isulat kini sa blanko 

nga gibutang matag pangutana. 

 

  Suko  Kurat   guol   lipay    hilak 

 

1. Sa pag abot sa inyong balay, nakita nimo ang 

imong libro gisulatan sa imong manghud. Unsa 

imong pagbati niini?___________ 

2. Sa inyong quarter test, nakakuha ka ug perfect 

score, unsay imong pagbati niini?_______ 

3. Naggarden mo sa eskwelahan, mibisita mo pagka 

ugma sa garden sa inyong tanom ug kini gikaon 

sa kanding, unsa imong bation?_________ 
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4. Gibunalan ka sa imong mama kay dugay ka miuli 

sa inyoha, unsa man imong pagbati ana?________ 

5. Naligo ka sa banyo, dayon pagawas nimo sa 

banyo gipakuratan ka, unsa man imong pagbati 

niana? __________ 

 

E. Ilha ang imong kaugalingong potensyal pinaagi sa 

pag tsek sa mga hulagway. Moingon ka nga mao ni 

imong gusto kab-uton pag modako nimo. 

 

 

             Maestro  

   

 

 

                          Mag-uuma                                                                

   

 

 

 

               Sundalo 
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                    Polis 

 

 

 

 

 

                                                    Enhenyero 

 

 

 

 

 

Seaman 
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Ebalwasyon 

A. Ilha ang imong kaugalingon nga gusto, interes, 

potensyal, kahuyang ug emosyon. Lingini ang letra sa 

saktong tubag base sa kon unsa ang gipakita sa 

hulagway.  

1. Imong gusto mao kini 

a. eskwela      

b. barkada     

c. laag 

 

2. Imong interes mao kini 

  a. pagsulat        

b. pagbasa     

c. pagsayaw 

 

3. Imong potensyal mao kini 

  a.doktor      

b. maestro      

c.seaman 

 

4. Imong kahuyang mao ni 

a. pagsaulo      

b. pagkanta     

c. pagsayaw 

 

5. Ang imong emosyon kini 

               a.naguol 

      b. nalipay      

      c. nasuko 
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Mga Buluhaton 

Pamaagi: Ilha ang imong kaugalingon nga gusto, 

interes, potensyal, kahuyangon ug emosyon. Pilia ang letra 

sa insaktong tubag ug lingini kini. 
 

1. Ang imong pamilya usa ka mag-uuma. Niingon ka sa 

imong Mama nga magpapalit og Nido o gatas. 

a. gusto ka moinum og kape     

b. gusto ka moinum og gatas.     

c. gusto ka moinum og coke 
 

2. Nakita sa imong Mama nga hilig nimo ang pagtabang 

og pangluto. 

a. hilig ka sa pagpananum    

b. hilig ka sa pagsulat sa notbok.    

c. hilig sa pagtabang ug pangluto 
 

3. Nakita sa imong ginikanan nga maayo ka motudlo kay 

nakita nila nga magyawyaw ka sa salamin mag tudlo-

tudlo. 

a. Potensyal ka sa usa ka mahimong polis.    

    b. potensyal ka sa usa ka mahimong maetsra.    

    c. potensyal ka sa usa ka mahimong sundalo. 
 

4. Gihatagan ka sa imong maninay ug regalo sa imong 

adlaw nga natawhan. Unsa ang imong emosyon? 

a. nalipay         b. nasuko       c. naguol 
 

5. Nakita nimo nga huyang ka sa paglangoy. Imong gibuhat 

imong gipaningkamutan nga makakat-on ka niini. 

        a. Imo lang pasagdan nga dili ka kahibalo. 

     b. Moingon ka sa imong papa nga magpatudlo sa      

         paglangoy aron makabalo. 

     c. Masuko ka sa imong igsoon kay makabalo siya   

paglangoy. 
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                 Tubag Sa Mga Pangutana 
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Pakisayran 

https://bit.ly/2OvRxEx 

 

https://bit.ly/30dmXF7 

 

https://bit.ly/2OutA0d 

 

https://bit.ly/3fB7rcz 

 

https://bit.ly/30jn6Xs 

 

https://bit.ly/3h4kmnL 

 

https://bit.ly/3eyvHuL 

 

https://bit.ly/2WnL6I0 

 

https://bit.ly/2ZxoM0D 

 

https://bit.ly/3h8bwFD  

 

https://bit.ly/3j8rW2w  

https://bit.ly/2OvRxEx
https://bit.ly/30dmXF7
https://bit.ly/2OutA0d
https://bit.ly/3fB7rcz
https://bit.ly/30jn6Xs
https://bit.ly/3h4kmnL
https://bit.ly/3eyvHuL
https://bit.ly/2WnL6I0
https://bit.ly/2ZxoM0D
https://bit.ly/3h8bwFD
https://bit.ly/3j8rW2w
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