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Pasiuna nga Mensahe
Para sa Magtutudlo:
Kumusta, malipayong paggamit niining Mathematics 1 - Alternative
Delivery Mode (ADM) Module para sa araling Reading and Writing
Ordinal Numbers.
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 Mathematics 1 - Alternative
Delivery Mode (ADM) Module para sa araling Reading and Writing
Ordinal Numbers.
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 bago nga konsepto ug kahanas.
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Pagpauswag

Hinumdumi
Kini

Buhata Kini

Ebalwasyon

Mga
Buluhaton

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.
Dinhi nga bahin, adunay ihatag nga
dugang nga mga buluhaton para
mapalambo ang imong kahibawo ug
kahanas sa natun-an nga leksiyon.
Naglangkob kini sa ensaktong tubag sa

Tubag sa Mga tanan nga mga buluhaton nga anaa sa
Pangutana
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 og maayo ang mga direksiyon sa dili pa buhaton ang
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.
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
Niini nga modyul, imong tun-an ang saktong pagsulat
ug pagbasa sa mga ordinal nga mga numero sugod
kinaunhan o 1st hangtod ikanapulo o 10th.
Kini dakong tabang kanimo aron mahanas ka
mobasa ug mosulat sa mga ordinal numbers.
Sa maong paagi mabansay ug mahanas ka sa pag
ila sa mga numero gikan kinaunhan hangtod ikanapulo.
Nagalaum ako nga sa katapusan niining modyul
mahibalo ka nga mobasa ug mosulat sa mga numero
nga ordinal sugod kinaunhan hangtod ikanapulo.
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Lesson

1

Reading and Writing Ordinal
Numbers

Learning Competency: Reads and writes ordinal
numbers 1st , 2nd , 3rd ,up to
10th . rnumbers 1st, 2nd, 3rd up
to 10thalfabeto

object in the given set from a given point of
reference.dentifies the 1st, 2nd, 3rd, up to 10th
Kiniset from a given point of
object in Sulayi
the given
reference.

Karon ilhon nimo ang nahimutangan sa matag
mananap/hayop base sa ilang nahimutangan. Pilia ang
letra sa insaktong tubag.
1. Unsa nga hayop ang kinaunhan o 1st sa linya?
a.

b.

c.

2. Unsa nga hayop ang naa sa ikatulo o 3rd sa linya?

a.
3. Ikapila ang
a. Ikawalo o 8th

b.

c.
sa linya?
b. Ikasiyam o 9th
2

c. Ikanapulo o 10th

4. Ikapila ang
a.ikapito o 7th

5. Ikapila ang
a. Ikaduha o 2nd

sa linya?
b. Ikawalo o 8th

sa linya?
b. Ikatulo o 3rd

c. Ikasiyam o 9th

c. Ikaupat o 4th

Subli-a Kini
Direksiyon:Karon ang imong buhaton mao ang pagkonek
niining mosunod nga numero ngadto sa mga pulong base sa ilang
ngalan.
Hanay A

Hanay B

1

lima

2

unom

3

walo

4

napulo

5

upat

6

tulo

7

usa

8

siyam

9

duha

10

Pito
3

Kat-oni Kini
Hi! Ako si Rey. Gusto nako
nga mahanas ka nga
mobasa sa mga numero ug
sa ilang ngalan. Tabangi ko
sa pag anser niini....
Direksiyon: Basaha ang mga nakasulat sa tsart.
Listahan sa Numerong Ordinal

Mga Numero

Mga Pulong
Ordinal

Numero nga
Ordinal

1

kinaunhan

1st

2

ikaduha

2 nd

3

ikatulo

3 rd

4

ikaupat

4th

5

ikalima

5th

6

ikaunom

6th

7

ikapito

7th

8

ikawalo

8th

9

ikasiyam

9th

10

ikanapulo

10th

4

Susiha Kini
Karon, magpakita ko ug mga examples kung unsaon
pagbasa ug pagsulat sa mga numerong ordinal base niining mga
hulagway sa mga prutas.

Mga Prutas

Ordinal Numbers

Pulong Ordinal

1st

kinaunhan

2nd

ikaduha

3rd

ikatulo

4th

ikaupat

5th

ikalima

6th

ikaunom

7th

ikapito

8th

ikawalo

9th

ikasiyam

10th

ikanapulo

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

5

Pagpauswag
Aron masabtan pa gayod pag-ayo ang ordinal nga
mga numero, adunay dugang nga example apan niini
nga higayon ikaw na ang mohatag sa tubag.
Direksiyon: Isulat ang saktong ordinal nga numero diha
sulod sa medalya base sa numerong imong nabasa.

6

Hinumdumi Kini
Kinahanglan nga mabasa ug masulat sa saktong
paagi ang mga numerong ordinal sama niini.
Numero

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ang
Pagsulat sa
ordinal nga
numero
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th

Ang Pagbasa sa odinal nga
Numero
Binisaya
kinaunhan
ikaduha
ikatulo
ikaupat
ikalima
ikaunom
ikapito
ikawalo
ikasiyam
ikanapulo

English
First
Second
Third
Fourth
Fifth
Sixth
Seventh
Eighth
Ninth
Tenth

Ang mga ordinal numbers gamiton kung maghisgot
sa posisyon o nahimutangan sa butang, lugar,
panghitabo, kompetisyon, ug rangko .
Ato usab nga timan an nga ang kinaunhan, ikaduha ug
ikatulo lamang ang nalahi sa mga ordinal numbers kung
isulat kini sa English Terms

7

Buhata Kini
Atong sulayan ang imong kahibalo sa atong leksyon.
Direksyon: Isulat sa numerong ordinal ang nahimutangan
sa butang base sa mga hulagway gamit ang 1st, 2nd, 3rd,
4th, 5th, 6th,7th,8th,9th. 10th.

Isulat ang saktong simbolo sa numerong ordinal sa
blangko base sa mga pulong nga inyong mabasa sa
ubos.
______________1) ikawalo

___________6) ikaupat

______________

2) Kinaunhan

_________ 7)ikasiyam

______________

3) ikatulo

___________8)ikaunom

_____________

4) ikanapulo

___________9) ikalima

______________

5) ikaduha

___________10)ikapito
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Ebalwasyon
Direksiyon: Lingini ang letra sa hustong tubag.
1)

Unsaon pagbasa ani nga numero : 6th ?

a. fifth o ikalima
b. sixth o ikaunom
c. seventh o Ikapito
2)

Unsaon pagbasa ani nga numero: 7th?

a. fifth o ikalima
b. sixth o ikaunom
c. seventh o Ikapito
3) Asa niining mga letra ang naay saktong pagkasulat sa
ordinal nga numero nga ikawalo?
a. 6th
b. 7th
c. 8th
4) kolori og pula ang ikatulo (3rd) nga kahon

5) Lingini ang ikaunom nga bola

9

Mga Buluhaton
Direksyon: Isulat ang ngalan og edad ninyong
managsuon gikan sa kinamagulangan padulong sa
kamanghuran.
Pangalan sa igsoon

Edad

10

Order

Sulayi Kini
1)
2)
3)
4)
5)

a
b
a
b
a

11

Ebalwasyon
1. b
2. c
3. c
4. b
5. c

Subli-a Kini
1)
2)
3)
4)
5)

Pagpauswag

1-isa
2-duha
3-tulo
4-upat
5-lima

6.) 6-unom
7) 7- pito
8.) 8- walo
9.) 9- siyam
10.) 10-napulo

Buhata Kini

1. 1st
2. 2nd
3. 3rd
4. 4th
5. 5th
6. 6th
7. 7th
8. 8th
9. 9th
10. 10th

1

1) 8th
2) 1st
3) 3rd
4) 10th
5) 2nd
6) 4th
7) 9th
8) 6th
9) 5th
10)7th

Tubag Sa Mga Pangutana

Pakisayran
Mathematics curriculum guide 2016
https://www.youtube.com/watch?v=wqXuub55Ekg
https://yout.be/K5dkQ6SDeNY
https://cdn.clipart.email/f4c965169976f62ed602b07efb975
7cf_candy-clipart-images-stock-photos-vectorsshutterstock_321-280.jpeg
http://herogfx1.com/vector_clipart/202375-fruits-andvegetables-10-eps.html
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