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Pasiuna nga Mensahe
Para sa Magtutudlo:
Kumusta, malipayong paggamit niining Mathematics 1 - Alternative
Delivery Mode (ADM) Module para sa araling Visualizing and
Representing Numbers Numbers from 0-100

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.

vi

Para sa Magtutuon:
Kumusta, malipayong paggamit niining Mathematics 1 - Alternative
Delivery Mode (ADM) Module para sa araling Visualizing and
Representing Numbers from 0-100.
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.

vii

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.

Tubag sa Mga Naglangkob kini sa ensaktong tubag sa
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 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.

ix

Hibalo-i Kini
Kini nga modyul magtudlo kanimo unsaon pagpakita
ug pagrepresentar sa mga numero gikan sa zero hangtod
sa usa ka gatos (0-100) gamit ang nagkalain laing butang,
aron makamao ka mo ila sa mga numero nga magamit
nimo sa pag-ihap sa mga butang nga naa sa imong
palibot.
Paghuman
niini
nga
modyul,
kinahanglan
makapakita ug makarepresentar ka sa mga numero gikan
0 - 100 gamit ang nagkalain-laing butang.

1

Lesson

1.1

Visualizing and Representing
Numbers from 0-10

Learning Competency:
Visualizes and represents numbers from 0-10

Sulayi Kini
Directons: Lantawa ang hulagway ug ihapa pila kabook
ang krayola. Pila kabook ang krayola nga gipakita?
1)
2)

__________
_________

3)

_________

4)

________

5)

___________

2

Subli-a Kini
Directions: Ihapa ang mga krayola:

Unsa ang unang numero nga imong gilitok pagsugod
nimo ug ihap sa mga krayola?
 Sa pag-ihap magsugod gyod ta sa usa pasunod
hangtud mahurot ug ihap ang butang nga iphon.
 Sa pag-ihap sa krayola nga naa sa hulagway, ingon
niini ang insakto.

Isa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito
Ingon ba niana ang paagi sa pag-ihap nimo sa krayola?
Karon dili lang hangtud pito ang imong tun-an,
magtoon ka sab pag-ila sa mga numero gikan 1 hangtud
sa10. Maapil pud nimo nga matun-an diri ang number
nga zero, 0, kung walay butang nga nakita aron ato
marepresentahan kada numero og insakto.
Mao kini ang mga numero gikan sa zero hangtod sa
napulo (0 -10) sa pulong ug sa simbolo.

3

0 – wala o zero
1 – usa
2 – duha
3 – tulo
4 – upat
5 – lima
6 – unom
7 – pito
8 – walo
9 – siyam
10 – pulo

Kat-oni Kini
Gawas sa zero (0), ang mga numero gikan sa 1-10,
maipakita nimo pinaagi sa pagrepresentar niini sa mga
nagkalain laing butang basi sa gidaghanon. Sama sa
musunod:
Ang Zero
0- ___ Walay hulagway sa sulod sa kahon kay zero ang 0
nagpasabot nga wala.

Ang numero gikan sa 1 pataas pwede representahan
og butang o mga butang.

4

1

usa ka bulak

2

duha ka krayola

3

tulo ka lapis

4

5

upat ka pala

lima ka libro

6

unom ka regalo

7

pito ka kalo

8

walo ka tahal

9

siyam ka gitara

10

pulo ka payong

5

Susiha Kini
Ang imong nakita mao ang mga hulagway nga
nagrepresentar sa mga numero gikan sa usa hangtod pulo
(1-10) ug ang zero or 0.

Pagpauswag
Lantawa ang lain pa nga mga hulagway aron
mahanas ka sa pag-ila sa sakto nga gidaghanon sa mga
butang nga magrepresentar sa numero nga gipakita.

1

4

7

2

3

5

6

8

9

10

6

Hinumdumi Kini
Ang numero gikan sa usa hangtod sa napulo (1-10)
pwede maipakita pinaagi sa pagrepresentar niini gamit
ang nagkalain laing mga butang.

Buhata Kini
Directions: Ipakita o representahi ang gihatag nga
numero sa wala, gamit ang hulagway nga gipakita. Lingini
ang letra nga nagpakita sa insaktong gidaghanon sa mga
butang.
1)

duha ka lapis
A.

2)

C.

upat ka krayola

A.
3)

B.

B.

C.

unom ka tahal
A.

4)

B.

C.

7 ka papel
A.

B.

C.

7

5)

8 ka sopa
A.

B.

C.

Ebalwasyon
Directions: Ipakita o representahi ang gihatag nga
numero gamit ang hulagway nga gipakita. Pili-a ang
saktong letra nga nagpakita sa insaktong gidaghanon sa
mga butang.
1) isa ka gunting
A.

B.

C.

2) tulo ka krayola
A.

B.

C.

3) lima ka bato
A.

B.

C.

4) 6 ka yabe
A.

B.

C.

8

5) 10 ka puso sa mais
A.

B.

C.

Mga Buluhaton
Directions: Lingini gamit ang imong lapis ang grupo sa
hulagway nga nagpakita o nagrepresentar sa insaktong
gidaghanon sa numero nga gihatag.
I) 3 ka bola

2) 2 ka ruler

3) 4 ka laso

4) 5ka kalo
.
5) 8 ka langgam

9

Lesson

1.2

Visualizing and
Representing Numbers from
11-20

Learning Competency:
Visualizes and represents numbers from 11-20

Sulayi Kini
Directions: Isulat sa badlis ang saktong numero nga
gipakita ning hulagway.
1) Ihapa ang mga isda sa
garapon: _______
2) Ihapa ang mga itlog:
_________
3) Ihapa ang mga
doughnuts: _________

4) Ihapa ang mga pato:
_________

5) Ihapa ang mga tanom:
______
10

Subli-a Kini
Mao kini ang mga numero/simbolo gikan sa onse
hangtud baynte (11-20) nga tun-an nato karon.
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kat-oni Kini
Tan-awa kung giunsa pagrepresentar ang mga
numero gikan sa 11-20.
________________________________________________________
Ihapa ug pila kabook isda ang naa sa
garapon.
Ang hulagway sa mga isda sa sulod sa
garapon nagpakita ug nagrepresentar sa gidaghanon sa
numero11.
________________________________________________________
Ihapa ug pila ka mga itlog ang naa sa egg
tray.
Ang mga itlog nga naa sulod sa case nagpakita ug
nagrepresentar sa numero 12.
________________________________________________________

11

Ihapa ug pila ka doughnuts ang naa sa
sulod sa box.
Nagpakita ug nagrepresentar sa numero 13
ang mga doughnuts nga naa sa sulod sa box.
________________________________________________________
Ihapa ug pila ka pato ang naglangoy sa
sulod sa palanggana.Gipakita sa hulagway sa
mga pato ang numero14.
Ihapa ug pila ka tanom ang naa sa
hulagway.Angmga tanom sa garden nga
giatiman sa bata nagpakita ug nagrepresentar
sa numero 15.
Ihapa ug pila ka dawinsa saging ang gipakita.
Ang kada dawin sa saging nagpakita ug
nagrepresentar sa numero 16.

Ihapa ug pila ka bulak ang gibobo-an sa
bata.Gipakita ug gerepresentahan sa mga
bulak ang numero 17.

18

Ihapa ug pila ka apple ang naa sahulagway.
Numero 18 ang gipakita sa mga apple nga
naa sa mga tray.

12

Ihapa ug pila ka makaon ang naa sa pugon.
Ang mga pagkaon nga naa sa sulod sa
pugon nagpakita sa numero 19.
Ihapa ug pila bricks ang gi file
sabata.Gipakita sa mga bricks nga gi file ang
numero 20.
● Mao kana ang mga hulagway nga nagpakita ug
nagrepresentar sa mga numero gikan 11 hangtud sa 20.

Susiha Kini
Unsa ang imong nakita? Ang imong nakita mao ang
mga hulagway nga nagrepresentar sa mga numero gikan
sa 11 hangtud sa 20.

Pagpauswag
Lantawa ang lain pa nga mga hulagway aron
mahanas ka sa pag-ila sa insakto nga gidaghanon sa mga
butang nga magrepresentar sa numero nga gipakita.

11

13

12

13

14

15

16

17

18

14

19

20

Hinumdumi Kini
Nakita nako unsa kadaghan ang mga butang nga
nagrepresentar sa numero gikan sa 11 hangtud 20.
Onse
Dose
Trise
Katorse
Kinse

11
12
13
14
15

Disesais
Disesiete
Diseotso
Disenuebe
Baynte

15

16
17
18
19
20

Buhata Kini

Directions: Ipakita o representahi ang gihatag nga
mga numero gamit ang hulagway. Lingini ang letra sa
saktong gidaghanon sa mga butang.
1) 11 ka bombelya
A.

B.

C.

2) 12 ka paypay
A.

B.

C.

3) 16 ka bulak
A.

B.

C.

16

4) 18 ka T-shirt
A.

B.

C.

5) 20 ka dahoon
A.

B.

C.

Ebalwasyon
Directions: Ipakita o representahi ang gihatag nga
numero gamit ang hulagway nga gipakita.Lingini ang
saktong letra nga nagpakita sa insaktong gidaghanon sa
numero.
1) 12 ka tasa
A.

B.

17

C.

2) 14 ka ponkan
A.

B.

C.

3) 15 ka itlog
A.

B.

C.

4) 17 ka kamatis
A.

B.

C.

5) 19 ka kalo
A.

B.

C.

18

Mga Buluhaton
Directions: Ihapa kada grupo ug lingini ang grupo sa
hulagway nga ang gidaghanon nagpakita sa numero nga
gihatag.
1) 13 ka amigas
.

2) 12 ka kabo

3) 17 ka kalo

19

Lesson

1.3

Visualzing and Repsenting
Numbers from 31-70

Learning Competency:

Visualizes and represents numbers from 31-70

Sulayi Kini
Ihapa ang mga butang nga gipakita. Ibutang sa badlis
ang imong tubag.
1) Pila ka jolen? _____

2) Pila ka medyas? _____

3) Pila ka rosas? _____

4) Pila ka bitoon? ___

5 ) Pila ka kahoy? ___

20

Subli-a Kini
Mao kini ang mga numero gikan sa baynte-uno
hangtod sa traynta (21-30), nga imong magamit sapagihap sa mga butang nga naa sa imong palibot. Aron
mainsakto ang imong pagamit niini nga mga numero,
kinahanglan imo gayod kining ilhon.
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Kat-oni Kini
Lantawa og maayo ang mga hulagway nga akong
ipakita aron masabtan ug unsa ang insakto nga
gidaghanon sa numero nga gipakita.
21 ka jolen (marbles)

22 ka medyas

23 ka rosas

21

24 ka bitoon

25 ka kahoy

26 ka bulak

27 ka bag

28 ka balde

29 ka libro

22

30 ka cup cake

Susiha Kini
Unsa ang imong nakita?
Mao kana ang mga hulagway nga nagpakita ug
nagrepresentar sa mga numero gikan sa 21-30.

Pagpauswag
Lantawa ang lain pa nga mga hulagway aron
mahanas ka sa pag-ila sa insakto nga gidaghanon sa mga
butang nga magrepresentar sa numero gikan sa 21-30.
Directions: Ihapa og pila kabuok ang naa sa kada
grupo sa hulagway.
1) Pila ka ice cream? ____

23

2) Pila ka basket?____

3)Pila ka dahon? ____

4)Pila ka kalabasa? ____

Hinumdumi Kini
Ang numero gikan sa 21 hangtud sa 30 pwede
maipakita pinaagi sa pagrepresentar niini gamit ang
nagkalain - lain nga mga butang.

24

Buhata Kini
Directions: Ipakita o representahi ang gihatag nga
numero gamit ang hulagway nga gipakita. Lingini ang
letra sa hulagway nga nagpakita ug insakto nga
gidaghanon.
1) 21 ka martilyo
A.

B.

C.

2) 23 ka gitara
A.

B.

25

C.

3) 25 ka mangga
A.

B.

C.

4) 26 ka pato
A.

B.

C.

26

5) 29 ka langgam
A.

B.

C.

Ebalwasyon
Directions: Ipakita o representahi ang gihatag nga
numero sa wala, gamit ang hulagway nga ipakita. Lingini
ang letra sa hulagway nga sakto ang gidaghanon sa
numero nga gipakita.
1) 22 ka mani
A.
B.

C.

27

2) 24 ka alimango
A.

B.

C.

3)27 ka lamesa
A.

B.

C.

28

4)28 ka baki
A.

B.

C.

5)30 ka bola
A.

B.

D.

29

Mga Buluhaton
Directions: Lingini ang letra sa hulagway nga
nagpakita o nagrepresentar sa insaktong gidaghanon sa
numero nga gihatag.
1) 23 ka alibangbang
A.

B.

C.

2) 24 ka bulak
A.

B.

C.

30

3) 26 ka manok
A.

B.

C.

4) 27 ka lollipop
A.

B.

C.

31

5) 29 ka butong
A.

B.

C.

32

Lesson

1.4

Visualizing and Representing
Numbers from 31-70

Learning Competency:
Visualizes and represents numbers from 31-70

Sulayi Kini
Directions: Ihapa ang mga hulagway ug Isulat ang
numero nga naabot sa pag-ihap sa badlis.
1.

- ______

2.

-______

3.

- _____

4.
- _____

5.

- _____

33

Subli-a Kini
Mao kini ang mga numero gikan sa, traynta-e-uno
hangtod sa sietenta (31-70). Kini nga mga numero
magamit nato sa pag-ihap sa mga butang nga naa sa
atong palibot. Aron mainsakto ang atong pagamit niini
nga mga numero kinahanglan ato kining ilhon.
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Kat-oni Kini
Sama sa numero nga gikan sa 1 hangtud sa 30,
pwede pod nimo maipakita o marepresentahan ang mga
numero gikan sa traynta-e-uno o 31 hangtod sa sietenta o
70 gamit ang nagkalain laing butang.

Susiha Kini
Pagrepresentar sa mga numero gamit ang mga
hulagway gikan 31 hangtud 50.

31

34

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43

35

44
45
46
47
48
49
50

Pagpauswag
Lantawa ang uban pa nga mga hulagway nga
nagpakita ug nagrepresenta sa mga numero gikan 51 -70.

36

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

37

68
69
70

Hinumdumi Kini
Ang numero gikan sa 51-70 pwede maipakita
pinaagi sa pagrepresentar niini gamit ang nagkalain - lain
nga mga butang.

Buhata Kini
Direction: Ipakita o representahi gamit ang mga
hulagway ang numero nga gipakita. Lingini ang letra sa
nagpakita sa insakto nga gidaghanon sa gipakita nga
numero.
1) 32

A
B.
C.

38

2)35

A.
B.
C.

3) 37

A.

B.
C.

4)39

A.
B.

C.

39

5) 40

A.
B.
C.

Ebalwasyon
Direction: Ipakita o representahi gamit ang mga
hulagwayang numero nga gipakita. Lingini ang letra sa
nagpakita sa insakto nga gidaghanon sa gipakita nga
numero.
1) 43

A.
B.
C.

2) 45

A.
B.
C.
40

3) 46

A.
B.
C.

4) 50

A.

B.

D.

5) 54

A.
B.
C.

41

Mga Buluhaton
Directions: Lingini ang grupo sa mga hulagway nga
nagpakita sa insaktong gidaghanon sa numero nga
gihatag.
1) 57
1st
2nd
3rd

2)63
1st
2nd
3rd

42

3) 65
1st
2nd
3rd
4)68
1st
2nd
3rd

43

Lesson

1.5

Visualzing and Repsenting
Numbers from 71-100

Learning Competency:
Visualizes and represent numbers from 71-100

Sulayi Kini
Direction: Ihapa ang mga hulagway ug sulat ang
numero nga naabot sa imong ihap diha sa badlis.
1)

- _______

2)

- ____

3)

- ____

4)

v

5)

- ____
- ______

Subli-a Kini
Mao kini ang mga numero gikan sa, sietenta-e--uno
hangtod sa isa ka gatos (71-100). Kini nga mga
numeromagamit nato sa pag-ihap sa mga butang nga
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naa sa atong palibot. Aron mainsakto ang atong pagamit
niini nga mga numero kinahanglan ato kining ilhon.
71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Kat-oni Kini
Sama sa numero nga gikan sa 1 hangtud 70 pwede
gihapon nimo maipakita o marepresentahan ang mga
numero gikan sietenta-e-uno hangtod sa isa ka gatos (71100) gamit ang nagkalain - laing butang.

Susiha Kini
Pagrepresentar sa mga numero gikan sietenta-e-uno
hangtod sa isa ka gatos (71-100) gamit ang nagkalain
laing butang sama niini.
71
72
73
74

45

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

46

89
90

Pagpauswag
Lantawa usab ang mga musunod nga hulagway nga
nagpakita ug nagrepresentar sa mga numero gikan 81100.
91
92
93
94
95
96
97
98

47

99
100

Hinumdumi Kini
Ang numero gikan sa 71-100 pwede maipakita
pinaagi sa pagrepresentar niini gamit ang nagkalain - lain
nga mga butang.

Buhata Kini
Directions: Ipakita o representahi ang numero nga
gipakita. Lingini ang letra sa nagpakita sa insakto nga
gidaghanon sa butang.
1) 72
A.

B.
C.

48

2.)

75

A.
B.
C.
3.) 77
A.
B.
C.

4) 79
A.
B.
C.
5)80
A.
B.
C.
49

Ebalwasyon
Directions: Ipakita o representahi ang numero nga
gipakita. Lingini ang letra sa nagpakita sa sakto nga
gidaghanon sa gipakita nga numero.
1) 83
A.
B.
C.
2) 85
A.
B.
C.
3) 86
A.
B.
C.
50

4) 88
A.
B.
C.
5) 89
A.
B.
C.

Mga Buluhaton
Direction: Lingini ang grupo sa hulagway nga
nagpakita o nagrepresentar sa insaktong gidaghanon sa
numero nga gihatag.
1) 91
1st
2nd
3rd

51

2) 93
1st
2nd
3rd
3)95
1st
2nd
3rd

4)98
1st
2nd
3rd
5)100
1st
2nd
3rd
52

Tubag Sa Mga Pangutana

53

Pakisayran
Padilla, Danilo S., and Pascua, Rodrigo V. et al. Mathematics 1 Kagamitan sa
Mag-aaral Sinugbuanong Binisaya pp. 2-29. Binagong Edisyon 2017
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Ordoñez, Felisa J. and Academia, Ester P. Getting Ahead with Numbers 1 pp.
29-40 Copyright 1994 by Jave Publishing house, Inc.
https://bit.ly/2OtzAGv
https://bit.ly/32lBKA7
https://bit.ly/3evZkwI
https://bit.ly/30i9onE
https://bit.ly/308mvYw
https://bit.ly/30cLuu1
https://bit.ly/2DNi1ze
https://bit.ly/3h5icV2
https://bit.ly/3fBDGID
https://bit.ly/30dQ4YV
https://bit.ly/2WoDk0B
https://bit.ly/30eobjn
https://bit.ly/3eygeuz
https://bit.ly/2Ora9Wh
https://bit.ly/2DNAoEd
https://bit.ly/30aN7Z4
https://bit.ly/32oVnrg
https://bit.ly/32qjNjY
https://bit.ly/3h4R0Wl
https://bit.ly/2WlGqCb
https://bit.ly/2Wr8fsS
https://bit.ly/2ZuMElo
https://bit.ly/391RQR1
https://bit.ly/2WqAQ1z
https://bit.ly/3exO7eU
https://bit.ly/3h3wZ2h
https://bit.ly/2ZzkvcV
https://bit.ly/2ZvTZB2
https://bit.ly/32ozrMY
https://bit.ly/32mfAxK
https://bit.ly/3h8EFAf
https://bit.ly/3ew1gFd
https://bit.ly/2OvMWCg
https://bit.ly/2WqC64N
https://bit.ly/32o8MzC
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https://bit.ly/2B8LbIc
https://bit.ly/2OvNpEw
https://bit.ly/2WmvrII
https://bit.ly/3fy8fz3
https://bit.ly/2CBlaSe
https://bit.ly/3h3yn4Z
https://bit.ly/2CeqAm4
https://bit.ly/2CESRSV
https://bit.ly/32mVELd
https://bit.ly/3jfuPif
https://bit.ly/32lIEp1
https://bit.ly/3ftRoxb
https://tinyurl.com/yaqzhap6
https://tinyurl.com/y7wx92ux
https://tinyurl.com/yagekuac
https://tinyurl.com/y8s9mre4
https://tinyurl.com/y9vrnsbf
https://tinyurl.com/ycjjnprj
https://tinyurl.com/yca9xpny
https://tinyurl.com/y8dg5tct
https://tinyurl.com/ybpbywo8
https://tinyurl.com/ydgt9nbb
https://tinyurl.com/y97j3xph
https://tinyurl.com/y7qbyk4b
https://tinyurl.com/y9mwhk75
https://tinyurl.com/yab5uz24
https://tinyurl.com/ybht9jqy
https://tinyurl.com/yaus88sx
https://tinyurl.com/ydgq42h2
https://tinyurl.com/ydyfc5ao
https://tinyurl.com/y7o3cxld
https://tinyurl.com/yd7gorn2
https://tinyurl.com/y9a93755
https://tinyurl.com/ybgkd9bw
https://tinyurl.com/ycbsb2zu
https://tinyurl.com/y7t8bh8w
https://tinyurl.com/ycbf2dcf
https://tinyurl.com/ycneolyh
https://tinyurl.com/y7xbosgq
https://tinyurl.com/yal8g66d
https://tinyurl.com/y77bhc3n
https://tinyurl.com/yawpmqfe
https://tinyurl.com/y8orghxk
https://tinyurl.com/yb4cuuaf
https://tinyurl.com/y96mb7cd
https://tinyurl.com/y9e5xuqs
https://tinyurl.com/yd9vjrxd
https://tinyurl.com/ycyyo55x
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https://tinyurl.com/y89rqar5
https://tinyurl.com/y998lu8r
https://tinyurl.com/yc22phxm
https://tinyurl.com/yc426n3u
https://tinyurl.com/ycygwfr9
https://tinyurl.com/ybl24y72
https://tinyurl.com/yalqzhyj
https://tinyurl.com/y6wwp4ev
https://tinyurl.com/y9prou2r
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For inquiries or feedback, please write or call:
Department of Education – Region X – Division of Oroquieta City
Osilao St., Poblacion 1, Oroquieta City
Telephone Number: (088) – 531 - 0831
Email Address: depedoroquieta@gmail.com

