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This instructional material was collaboratively
developed and reviewed by educators from public schools.
We encourage teachers and other education stakeholders
to email their feedback, comments and recommendations
to the Department of Education – Region X – Division of
Oroquieta City at depedoroquieta@gmail.com
We value your feedback and recommendations.
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Pasiuna nga Mensahe
Para sa Magtutudlo:
Kumusta, malipayong paggamit niining MTB-MLE - Una nga Grado
Alternative Delivery Mode (ADM) Module para sa araling Oneself
and One’s Personal Experiences.

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 MTB-MLE - Una nga Grado
Alternative Delivery Mode (ADM) Module para sa araling Oneself
and One’s Personal Experiences.
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

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
Kini nga Module magahisgot sa imong kaugalingon
ug mga kasinatian gamit ang mga insaktong pulong alang
sa pag-ila-ila sa pamilya, binuhing mananap, paboritong
pagkaon, kaugalingong kasinatian sa higala, paboritong
pagkaon, ug uban pa.
Importante kini nga mahibaloan aron mabansay pagayo ang imong kaugalingong katakos sa pagsulti o
makabaton ka og kumpyansa sa kaugalingon.

Sulayi Kini
Directions: Isulat sa badlis ang gipangayo nga kasayuran.

1

Lesson

1

Oneself and One’s
Personal Experiences

Learning Competency:
Talk about oneself and one’s personal
experiences using appropriate expressions (family,
pet, favorite food, personal experiences (friends,
favorite toys, etc.) MT1OL-Ia- i-1.1

Subli-a Kini
Directions: Ikumpleto ang pahayag.

2

Kat-oni Kini

Notes to the Facilitator

Palihug sa pagtabang sa bata pagbasa niini.
Basaha kini.

Maayong adlaw! Ako si Mara
Reyes. Unom ka tuig akong
panuigon. Nagpuyo ako sa
Barangay Malindang,
Oroquita City.Ang akong
papa si Sabas Reyes ug ang
akong mama si Sara Reyes.

Directions: Tubaga ang mga pangutana.
1. Kinsa ang bata sa estorya?_______________
2. Pila ang iyang panuigon? ____________
3. Asa siya nagpuyo?______________________
4. Kinsa ang iyang papa ug mama?
_______________________________________

3

Susiha Kini
Karon, imong hisgutan ang mahitungod sa
kaugalingon ug mga kasinatian gamit ang mga insaktong
pulong sama sa ngalan, panuigon, pinuy-anan ug
ginikanan.
.
Ang akong higala si Dante Carale . Pito ang
iyang panuigon. Sa Purok Narra siya nagpuyo.
Ang iyang ginikanan si Tomas ug Lina Carale.
Directions: Isulat sa badlis ang mga kasayuran nga
gikinahanglan base sa estorya.
Ngalan
Panuigon
Pinuy-anan
Ngalan sa Amahan
Ngalan sa Inahan

: _______________________________
: _______________________________
: _______________________________
: _______________________________
: _______________________________

Pagpauswag
Directions: Gamita ang graphic organizer aron ipaila
ang imong kaugalingon. Butangi ug tubag ang
gikinahanglan nga kasayoran.

4

2. Ngalan:______

1. Panuigon:______

4. Ngalan sa inahan:_____

3. Ngalan sa amahan:____
5. Pinuyanan:__________

Hinumdumi Kini
Kumpletuha ang pahayag. Pilia ang imong tubag
gikan sa kahon nga naa sa ubos. Isulat ang tubag sa
blangko.
Adunay kasayoran bahin sa imong kaugalingon nga
gikinahanglan nga nasayod ka sama sa ____________,
___________, ___________, ug ______________.
Makatabang kini aron mailhan ka sa ubang tawo.
pinuy-anan

panuigon

5

ngalan

ginikanan

Buhata Kini
Directions: Basaha ug ikumpleto ang estorya. Pilia ang
hustong tubag nga anaa sa kahon.
Siya si _________. ____ ka
tuig ang iyang panuigon.
Nagpuyo sila sa
__________________________.
Iyang amahan si_______. Iyang
inahan_______
Cardo Badelles

Atoy Badelles

Unom

Magda Badelles

saging

Barangay Poblacion, Aloran

iro

Ebalwasyon
Directions: Ipaila ang ikumpleto ang kasayuran
mahitungod sa imong kaugalingon.
Ako si ________________________________________. ________ ka tuig ang
akong panuigon. Nagpuyo ako sa_____________________.
Ang
akong
papa
si
_____________________.
Si
_________________ang ako usab nga inahan.
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Mga Buluhaton
Directions: Makig-estorya sa usa ka miyembro sa
pamilya ug pangutan-a ang iyang kasayuran sa iyang
kaugalingon. Isulat kini sa badlis.
1.
2.
3.
4.
5.

Ngalan
Panuigon
Pinuy-anan
Ngalan sa Amahan
Ngalan sa Inahan

: ____________________
:_____________________
: ____________________
: ____________________
:_____________________
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Pagpauswag
Depende sa
panglantaw
sa bata

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

Sulayi Kini
Depende sa
paborito sa
bata

Mga
Buluhaton
Nagdepende
sa tubag sa
bata

Ebalwasyon
Nagdepende
sa tubag sa
bata

Buhata Kini
Depende sa
tubag sa
bata

Tubag Sa Mga Pangutana

Pakisayran
K to 12 English Curriculum Guide 2016 Edition.
K to 12 English Teachers’ Guide Final Version.
“Redirect Notice.” 2020. Google.Com. 2020.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.
wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ALittle_girl_with_white_teeth_from_
Don_Det_in_Laos.jpg&psig=AOvVaw3vhxvgp3WZRqwJlWf7xk7k&u
st=1594388405874000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqF
woTCIjR4f-lwOoCFQAAAAAdAAAAABAM.
“Little%20boy - Google Search.” n.d. Www.Google.Com.
Accessed July 9, 2020.
https://www.google.com/search?q=little%20boy&tbm=isch&tbs=s
ur%3Afc&hl=en&ved=0CAIQpwVqFwoTCNCf096jvoCFQAAAAAdAAAAABAC&biw=980&bih=429#imgrc=dDtiqBcmw
hDCpM.
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