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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
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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 Kaugalingong Abilidad.

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 ika21 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 Kaugalingong Abilidad.
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
Sulayi Kini

Subli-a Kini

Kat-oni Kini

Susiha Kini

Dinhi nga bahin, mahibaloan kung unsa ang
kinahanglan nga matun-an sa modyul.
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.
Kini ang hamubo nga buluhaton
o
paghisgot sa nauna nga kahibalo para
matabangan ka nga makonek ang karon ug
sa una nga leksiyon.
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.
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.

vi

Pagpauswag

Hinumdumi
Kini

Buhata Kini

Ebalwasyon

Naglangkob kini sa mga buluhaton nga
giniyahan og gawasnon pagbansay para
mapalig-on ang imong pagsabot ug
kahanas leksiyon. Mahimo nimo nga tanawon 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.
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.
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.
Kini usa ka buluhaton nga ang katuyuan
masukod ang lebel sa kahibalo nga nakabot 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 naginusara.
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
Niining maong modyul, imong pagatun-an kon
unsaon ang paglihok sa imong kaugalingong abilidad
pinaagi sa lain-laing pamaagi sama sa:
- Pagkanta
- Pagsayaw
- Pakigsulti
- Ug uban pa
Kini importante kaayo nga pagatun-an kay kini usa ka
pamaagi aron makabaton ikaw ug pagsalig sa imong
kaugalingon. Dili na ikaw maulaw moatubang sa lain-laing
mga tawo. Kon aduna kay abilidad, makatabang usab
kini nga makapauswag sa imong pagkatawo.

Sulayi Kini
A. Panuto: Lingini ang letra nga gipakita sa
hulagway.
1.

A. pagkanta
B. pagsayaw
C. pagdrowing

2.

A. paggitara
B. pagdagan
C. pagsayaw

3.

A. paglangoy
B. pagdagan
C. pagkanta

B. Isulat ang Sakto kon insakto ang gisulti sa pahayag og
Sayop kon kini sayop.
_______1. Mahilig mokanta si Fiona. Iyang gipadungog sa
iyang lolo ug lola ang iyang kanta.
_______2. Giawhag si Dino nga moapil sa sayaw pero wala
siya misugot kay maulaw siya bisan kahibalo siya
mosayaw.
_______3. Ang pagpakita sa atong kaugalingong abilidad
makapadaot kanato.

Aralin

1

Kaugalingong Abilidad

Learning Competency:
Naisasakilos ang sariling kakayahan sa iba’t
ibang pamamaraan:
- pag-awit
- pagsayaw
- pakikipagtalastasan
- at iba pa

Subli-a Kini
Pamaagi: Tan-awa og basaha ang mga lain-laing
klase sa abilidad sa hulagway sa ubos.

Pagkanta

Pagsayaw

Pagdrowing

Pagtukar ug gitara

Paglangoy

Kat-oni Kini
Kitang tanan adunay na-angkon nga abilidad sama
sa pagkanta, pagsayaw, ug pagdrowing. Ang abilidad o
talento usa ka gasa sa Diyos nga kinahanglan natong
palambuon og gamiton.
Basaha ang sugilanon sa usa ka bata kon giunsa niya
paglihok ang iyang kaugalingong abilidad o talento.

pagpakaaron-ingnon

Mga Pangutana:
Pamaagi: Tubaga ang mga pangutana og linguini
ang letra sa insaktong tubag.
1. Kinsa ang bata nga maayo mokanta?
a. Si Ama
B. Si Ana
C. Si Amy
2.

Anad ba siyang mokanta sa daghang mga tawo?
Ngano man?

a. Oo, kay naulaw siya
b. Dili, kay nakulbaan siya
c. Wala, kay dili siya kamao mokanta
3.

Unsa ang gibati ni Amy sa permiro niya nga
pagkanta?
a. Nakulbaan siya og maayo
b. Nagdagan-dagan siya sa klase.
c. Wala siya maulaw kay and na siya.

4.

Giunsa ni Amy pagpapakita ang iyang abilidad o
talento sa pagkanta?
a. Nagtago-tago siya sa klase.
b. Nagsinggit-singgit siya sa klase.
c. Nakulbaan siya sa sinugdanan, peru gipakita niya
ang iyang kusog o maayo nga pagkanta.

5. Unsay gibati sa iyang mga klasmeyt og magtutudlo sa
dihang ilang nadunggan nga maayo na mokanta si
Amy?
a. Nalipay silang tanan
b. Nasuko silang tanan
c. Wala maminaw silang tanan

Susiha Kini
Pamaagi: Lingini ang letra nga nagsulti sa insaktong
tubag.
1. Aduna kay abilidad sa pagkanta. Gusto nimong moapil
sa kontes. Unsa ang imong buhaton?
A. Magpraktis sa pagkanta.

B. Moapil pero dili magpraktis.
C. Magpalista pero dili moapil.
2. Kahibalo ka mosayaw. Gusto nimong ipakita sa imong
mga klasmeyt. Asa niini ang imong buhaton?
A. Dili ko mosayaw.
B. Magpraktis ko sa pagsayaw.
C. Mangayo og ipalit uniporme.
3. Adunay programa sa inyong eskwelahan. Gisultihan ka
sa imong magtutudlo nga mobalak ka. Unsa ang imong
itubag sa imong magtutudlo?
A. Oo Maam, magpraktis ko.
B. Mananghid una ko sa akong mama.
C. Dili ko Maam kay maulaw ko sa akong
klasmeyt.
4.Adunay pakontes sa inyong eskwelahan.Usa
ka sa moapil niini. Unsa may maayong buhaton?
A. Matulog ka dayon
B. Magtuon og maayo
C. Magdula lang ka sa mga klasmeyt.
5.Adunay pagpili sa mga bata nga maapil sa
mga magdudula sa baseball sa inyong
eskwelahan. Asa ini ang imong buhaton?
A. Magpabaya lang ko.
B. Mag-andam ako og maapil aron mapili.
C. Magpasaway ko sa mga maestra sa klase.

Pagpauswag
Pamaagi: Tseke (/) ang sulod sa lingin kon ang hulagway
nagpakita sa paglihok sa kaugalingong abilidad,
Ekis (X) kon wala nagpakita.
1.
nagpakita

wala nagpakita

2.

nagpakita

wala nagpakita

3.
nagpakita

wala nagpakita

4.

nagpakita
wala nagpakita

5.
nagpakita

Wala nagpakita

Hinumdumi Kini
Mapalambo nimo ang imong abilidad pinaagi sa
pagbansay, magpatudlo sa makamao, moapil sa
programa og kontes. Dili nimo ihikaw ang imong abilidad
kon dili ipakita kini para makabaton ka sa pagsalig sa
imong kaugalingong lihok.

Buhata Kini
Gamit ang kantang “Talento Ipakita”, ipakita ang lihok
sa kaugalingong abilidad o talento sa pagkanta,
pagsayaw ug uban pa.
I-submit ang imong video or audio performance sa
imong maestra or maestro.

Mga Tala para sa Tagapagdaloy

Gikinahanglan ang tabang sa guinikanan or guardian sa pagkuha ug
Rubrics:
video sa imong anak samtang nagkanta or nagsayaw.

5 puntos – nindot kaayo ang gipakita nga abilidad o talento
4 puntos – nindot ang gipakita nga abilidad o talento
3 puntos – wala napakita ang abilidad o talent

Talento Ipakita
Tune: Kung ikaw ay masaya
Lyrics composed by: Mailyn O. Manon-og

Kung ikaw may talento, ipakita
Kung ikaw may talento, ipakita
Kung ikaw may talento, grasya sa Ginoo
Kung ikaw may talento, ipakita.

Ebalwasyon
Pamaagi:Isulat sa linya ang pulong nga Sakto kon
insakto ang pahayag o gipakita sa hulagway sa paglihok
sa kaugalingong abilidad og isulat ang Sayop kon kini
wala nagpahayag o gapakita sa insakto.
_____1. Moapil sa pagpraktis sa sayaw.

_____2. Matulog panahon sa praktis.

_____3. Moapil sa programa sa eskwelahan.

Mga Buluhaton
Pilia ang haom nga abilidad o talento sa gipakita nga
sitwasyon. Lingini ang letra sa insaktong tubag.
1. Ganahan kaayo ko maminaw sa tingog ni
Sarah Geronimo.
A. Pagkanta
B. Pagsayaw
C. Pagdrowing

2. Kanunay niya sundon ang lihok sa tiil ni
Gary Valenciano.
A. Pagkanta
B. Pagsayaw
C. Pagdrowing

Pagpauswag

1.
2.
3.
4.
5.

/
x
/
x
/

Ebalwasyon

1. Sakto
2. Sayop
3. Sakto

Susiha
Kini
1. A
2. B
3. A
4. B
5. B

Sulayi Kini
1.A
2. A
3. A
4. Sakto

Mga Buluhaton

1. A
2. B

Kat-oni
Kini
1. a
2. b.
3. a
4. c
5. a

5. Sayop
6. Sayop

Tubag Sa Mga Pangutana

Pakisayran
Kto 12 Grade 1 EsP Teachers Guide Final Edition
Kto 12 Grade 1 EsP Curriculum Guide 2016 Edition

https://bit.ly/39eQTVe
https://bit.ly/2ZGNADf
https://bit.ly/30wvRgY
https://bit.ly/2OF6yUv
https://bit.ly/2OHMKA2
https://dlpng.com/png/6410696
https://bit.ly/3eLEbPd
https://bit.ly/3fP4hC8
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