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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 Songs,
Poems, Chants and Riddles.

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.

v

Para sa Magtutuon:
Kumusta, malipayong paggamit niining MTB-MLE - Una nga Grado
Alternative Delivery Mode (ADM) Module para sa araling Songs,
Poems, Chants and Riddles.
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.
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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 bagong 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 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 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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Hibaloi- Kini
Kini nga Module gipahaom aron tudloan ka sa pagrecite ug pagkanta sa grupo sa mga pulong nag-garay ug
awit, balak, chants ug mga tigmo.
Angay natong hibaluan nga ang pag-recite ug
pagkanta sa grupo sa mga pulong nag-garay, awit, balak,
chants, ug mga tigmo makabansay sa atong kahibalo sa
paglitok o pagpanulti uban sa pagdumdom sa mga garay
niini ug sa ingon niini dali ra nimo mailhan ang mga pulong
katingog.
Pagkahuman niini, maka-recite ug makakanta ka sa
nailhan nga pulong nag-garay, awit, balak, chants, ug
mga tigmo.

Sulayi Kini
Directions: I-recite o kantaha ang mosunod nga awit.
Ipaminaw sa imong mama o guardian.
Langgam Naglupad-lupad
https://www.youtube.com/watch?v=kb1eyZHcG4k&list=PLfYk0YoGKO_8KQ8zsd3jErtrvBQ31sdMF&i
ndex=11

Langgam naglupad-lupad
Ang pako gibuklad-buklad
Sa hangin nagduyan-duyan,
Naghulat sa ulan
Lukso latay sa sanga
Twit-twit –twit ang iyang awit
Lukso latay sa sanga
Kay nalipay siya
1

Lesson

Oneself and One’s Personal
Experiences

1

Learning Competency:
Recite and sing in groups of familiar rhymes and
songs, poems, chants and riddles
Code : MT1O-Ib-i4-1

Sublia- Kini
Recite appnd sing in groups of familiar rhymes
and songs
poems, Pilia
chants
riddles.
Directions:
angand
pares
nga pulong nga
MT1O-lb-i4.1
adunay pareho og tingog sa tumoy. Isulat ang letra sa
insaktong tubag.
____1. buotan- A. huptan B. sayaw C. tulog

D. unlan

____2. balay -

A. atop

B. halay

C. laba

D. kahoy

____3. lingkod- A. luoy

B. tulog

C. likod

D. baso

____4. Kanta-

A. ilong

B. mata

C. liog

D. dila

____5. sabon-

A. tubig

B. plato

C.hapon D. lata

Kat-oni Kini
Kahibalo ka ba mokanta o mo-chant? Gusto
ba nimong mo-recite og balak (poem) ug tigmo? Karon,
tun-an nato ang paghimo niana. Andam ka na ba?
2

Susiha Kini
Tan-awa karon ang usa ka video mahitungod sa
mga awit ug chants.
https://www.youtube.com/watch?v=QId9IuNOkSw

Sample nga kanta:
Ako si Takuri

Ako si Takuri,
Gamay ug dako
Kini ang hawiran
Ug kini ang bisbisan
Kon mobukal, mokulo-kulo
Haonon mo ako
Ug ibubo.
https://www.youtube.com/watch?v=C47Q8Fy0P0Y&list=PLfYk0YoGKO_8KQ8zsd3jErtrvBQ31sdMF&i
ndex=3

Sampol nga chant:
Usa duha tulo,
Aduna koy liso.
Upat lima unom,
Akong gitanom.
Pito walo siyam,
Akong gibuboan.
Pagka napulo,
Akong gipupo.
Karon tan-awa ang usa ka pananglitan sa tigmo.
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https://www.youtube.com/watch?v=zUcdlo-2PdA

Sampol nga tigmo:
Kapti akong ikog
Kay mosalom ko.
Tubag: Luwag
Sampol nga balak:
Ang Mais

Gisulat kini ni: Marivic A. Marquez

Ang mais tanom nga panginabuhian
Makita sa atong umahan,
kanunay giatiman
Gibantayan gihinloan.
Mga bata atong hinumduman,
Gikinahanglan ang pagkakugihan
Daghan pamilya ang mabulahan.

Pagpauswag
Directions: I-recite ang usa ka balak nga nasulat
sa ubos. Ipapaminaw sa imong mama o guardian.
Ang Mais
Ang mais tanom nga panginabuhian
Makita sa atong umahan,
kanunay giatiman
Gibantayan gihinloan.
Mga bata atong hinumduman,
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Gikinahanglan ang pagkakugihan
Daghan pamilya ang mabulahan.

Hinumdomi Kini
1. Unsay imong nakat-onan sa atong leksyon?
2. Unsay imong ikasulti sa buluhaton?
 Nakat-onan nako ang pipila ka mga
pananglitan sa mga awit, balak,
chant, ug tigmo.
 Makalingaw ug matulun-anon ang
mga buluhaton.
 Maka-develop og talents ang mga
buluhaton.
3. Magamit ba nimo kini sa imong inadlaw –adlaw nga
buhat? Unsa man ang nabansay nimo samtang
ikaw nag-awit? Nag-balak? Ug nag-chant?
* Magamit nimo kini sa adlaw-adlaw
kay makapagaan kini sa atong mga
buhat kay makalipay sa kasing-kasing.
* Nabansay nako ang tanang awit kay
sayon ra tun-an gamit ang Binisayang
pinulungan ug nakapahimo nakong
malipayon.
4. Makatabang ba ang mga activities kanimo? Sa unsa
nga paagi?
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 Nakatabang kaayo nako kay
nakapagaan sa akong buhat ug
nahimo akong malipayon.

Buhata Kini
Directions: I-recite ang usa ka chant nga nasulat
sa ubos. Ipapaminaw sa imong mama o guardian.
Usa duha tulo,
Aduna koy liso.
Upat lima unom,
Akong gitanom.
Pito walo siyam,
Akong gibuboan.
Pagka napulo,
Akong gipupo.

Ebalwasyon
Directions: Kantaha ang mosunod nga awit
nga nasulat sa ubos.
Ipapaminaw sa imong mama/guardian.
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(Pwede tan-awon ang video gamit ang URL link para sa tuno)
https://www.youtube.com/watch?v=T3nnJyUKkEs

Dinhi Malipayon
Dinhi malipayon, didto malipayon
Bisan asa malipayon

2x

Chorus:
Sayaw sayaw dyutay, kamot ikapay-kapay
Hawak ikiay-,kiay, tuyok gamay
2x
Ako malipayon,ikaw malipayon
Kitang tanan malipayon
2x
(Balik sa Chorus)
Scoring Guide:
5 pts- Tin-aw ug sakto ang pagkalitok sa mga pulong o
liriko ug wala na nagkinahanglan og assistance sa
maestro/inahan.
3 pts- Adunay pipila ka sayop sa pagkalitok sa mga
pulong o lirikoug nagkinahanglan og assistance sa
maestro/inahan.
1pt- Nakalitok sa pipila lamang ka mga pulong ug
adunay tabang sa maestro/inahan.

Mga Buluhaton
Directions: Pilia ang saktong tubag sa mosunod
nga tigmo. Isulat ang letra sa insaktong tubag.
____ 1. Sa gigutom pa, dili makabarog. Sa busog na, mao
pay pagtindog.Unsa ni? https://www.youtube.com/watch?v=zUcdlo-2PdA
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A. tasa

B. sako

C. habol

D. unlan

____ 2. Nagtago nga nakabukot. Nagapakita sa iyang
bungot.
https://www.youtube.com/watch?v=EYTOW7KFwHI

A.mais

B. durian

C. ahos

D. atsal

___3. Gamay pa si pare, kusog na mosaka og lubi. Unsay
tubag?
https://www.youtube.com/watch?v=EYTOW7KFwHI

A. ulod

B. langaw

C. hulmigas

D. lamok

____ 4. Dili isda, dili pato. Sa tubig magtingog kung gusto.
https://www.youtube.com/watch?v=ZL5YScibRFU

A.baki

B. buyog

C. langgam

D. isda

____ 5. Kabayo ni Adan, dili mokaon kon dili sakyan.
https://www.youtube.com/watch?v=BK611NvQmgE

A. motor

B. bike

C. kaguran
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D. barko

Buhata Kini
Depende sa
performance
sa bata
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Ebalwasyon
Depende sa
performance
sa bata

Mga
Buluhaton
1. B
4.A
2. A
5.C
3. C

Subli-a Kini
1.A
5. C
2. B
3. C
4. B

Tubag Sa Mga Pangutana

Pakisayran
K to 12 English Curriculum Guide 2016 Edition.
K to 12 English Teachers’ Guide Final Version
3. Google clip arts images
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4. Youtube videos
https://www.youtube.com/watch?v=kb1eyZHcG4k&list=PLfYk0YoGKO_8KQ8zsd3jErtrvB
Q31sdMF&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=QId9IuNOkSw
https://www.youtube.com/watch?v=C47Q8Fy0P0Y&list=PLfYk0YoGKO_8KQ8zsd3jErtrv
BQ31sdMF&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=zUcdlo-2PdA
https://www.youtube.com/watch?v=T3nnJyUKkEs
https://www.youtube.com/watch?v=zUcdlo-2PdA
https://www.youtube.com/watch?v=EYTOW7KFwHI
https://www.youtube.com/watch?v=ZL5YScibRFU
https://www.youtube.com/watch?v=BK611NvQmgE
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Osilao St., Poblacion 1, Oroquieta City
Telephone Number: (088) – 531 - 0831
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