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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 Spoken
Words and Written Language.

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 Spoken
Words and Written Language.
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 tun-an ang
pag-ila sa mga pulong nga gigamit nga adunay
kalambigitan sa mga letra. Importante kini nga
matun-an kay kini usa sa lakang sa pagbasa ug
makatabang kini aron dili mangabaylo ang mga letra
sa spelling.
Pagkahuman niini makaila ka nga ang pulong
nga gigamit naay kalambigitan sa mga letra.
s

Sulayi Kini
Directions:
Basaha ang mga pulong.
1. ma-ma =
2. pa-pa =
3. ma-ta =
4. ba-ta =
5. sa-ya =

mama
papa
mata
bata
saya

1

Lesson

1

Spoken Words and Written
Language

Learning Competency:
Recognize that spoken words are represented in
written language by specific sequences of letters.
MT1BPK-Ig-i-3.1

Sublia- Kini

Unsa ang pulong?
Ang pulong isa ka tingog sinultihan o
kombinasyon sa nga tingog o sinulat nga
representasyon. Pwede kini nga ngalan sa tawo,
hayop, butang, lugar o ideya.
Pananglitan:
Tawo = mama, papa, ate, kuya
Hayop = iro, baka, kabayo
Butang = suga, lata, saya
Lugar = suba, dagat, Cebu

2

Kat-oni Kini
Directions:
Basaha ang mubo nga sugilanon.
Usa ka buntag, ming-adto si Papa sa suba kay
manguha og bato. Gitabangan siya ni Ate ug Kuya sa
pagpanguha og bato. Gisulod nila ang mga bato sa
dako nga sako. Samtang nagkalingaw sila og hakot,
nag-andam si Mama og pagkaon sa ilang balay aron
inig abot nila magdungan sila og kaon.
Mga Pangutana:
1. Nag-unsa si Papa sa suba?
2. Kinsa ang mingtabang ni Papa og hakot sa mga bato?
3. Kanus-a nahitabo ang sugilanon?
4. Unsa ang gibuhat ni Mama?
5. Sakto ba nga motabang ta sa atong ginikanan?

3

Susiha Kini
Tan-awa ug basaha ang mga pulong nga gikan sa
sugilanon.

Pa-pa = Papa

Ma-ma = Mama

su-ba = suba

ba-to = bato
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A-te = Ate

Ku-ya = Kuya

ba-lay = balay

sa-ko = sako

5

Kini nga mga pulong nagrepresentar sa mga letrang
alpabeto. Dili mamugna kining mga pulong kung wala
ang mga letra sa alpabeto.

Pagpauswag
Directions:
Ihan-ay ang hulagway sa Hanay A ngadto sa insaktong
pulong sa hanay B.
A

B

1.

balay

kalabasa

2.

3.

kalo
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4.

regalo

mama

5.

walo

Hinumdomi Kini
Unsa ang imong nahibaw-an karon?
Mamugna ang pulong pinaagi sa pagtipo-tipo
sa mga letra.

7

Buhata Kini
Directions:
Ihan-ay ang mga letra aron makamugna sa insaktong
pulong.
1. ka-yo-ba = ________________________

2. hoy-ka =

________________________

3. ba-ra-su-han = ____________________

4. tin-na-kur = _______________________

5. pis-la =

________________________
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Ebalwasyon
Directions:
Ilha ang mga pulong base sa hulagway.
1.
______________________

2.
______________________

3.

______________________

4.
______________________

5.

______________________
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Mga Buluhaton
Directions:
Ihan-ay ang mga letra aron makamugna sa insaktong
pulong.
1. ki-ba
2. ka-tis-ma
3. na-ta-bin
4. pel-pa
5. pa-sa-tos
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Buhata Kini
1.
2.
3.
4.
5.

kabayo
kahoy
basurahan
kurtina
lapis

Sulayi Kini
(Giyahan ang
bata sa
pagbasa)
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Ebalwasyon
1. bata
2. baka
3. lamesa
4. manika
5. iro

Kat-oni Kini
1. Nanguha
og bato.
2. Si Ate ug
Kuya
3. Ussa ka
buntag
4. Nagandam og
pagkaon.
5. Oo, aron
magaan ang
trabaho nila
(Dawata ang
ubang tubag
sa mga bata)

Mga
Buluhaton
1. baki
2. kamatis
3. bintana
4. papel
5. sapatos

Pagpauswag
1.
2.
3.
4.
5.

kalo
balay
kalabasa
walo
regalo

Tubag Sa Mga Pangutana

Pakisayran
Other contents are originally produced by the writer.
google.com images/clip arts retrieved from
https://bit.ly/39siUc5
https://bit.ly/3hBwGME
https://bit.ly/2OXs3Qt
https://bit.ly/2ZZ8LAP
https://bit.ly/2WUdQIB
https://bit.ly/2WVczAU
https://bit.ly/2D7z5zq
https://bit.ly/2CFEbDs
https://bit.ly/32PQVC1
https://bit.ly/39tFX6u
https://bit.ly/2OUeL7B
https://bit.ly/39r8klK
https://bit.ly/2BvdFff
https://bit.ly/2ZWSA6M
https://bit.ly/3fZAsiv
https://bit.ly/336hZNF
https://bit.ly/39poRXq
https://bit.ly/3hsCpUS
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