
Level Grade 1

Nilalaman

(Content)  

Domain/

Strand

Pamantayan

Pangnilalaman

Pamantayan sa

Pagganap

Mga

Kakayahan sa

Pampagkatuto

Pamantayan sa

Pagtataya

I. Pananagutang Pansarili at Pagiging Kasapi ng Pamilya (Self-worth)

3. Pagiging

tapat

(honesty)

4. Mabuting

2. Paliligo

3. Pagsusuot

ng malinis

na damit

(mahalagang

titignan ng guro

at magulang

araw-araw)4. Mabuting

konsensya

(good 

conscience)

na damit

4. Paggamit

ng

pansariling

kagamitan

tulad ng

suklay, 

sepilyo, 

tuwalya, 

atbp.

araw-araw)

2. Tuwirang

pagmamasid

ng guro sa

uri ng baong

pagkain at 

inumin



Ang mga uri ng pagtatayang ginagamit ay

� Panimulang Pagtataya (Diagnostic)

� Pagtataya Habang Nagtuturo (Formative 

Tests)Tests)

� Pagtataya Pagkatapos Magturo



Ang mga halimbawa ng pagtataya:

� case studies with rubrics

� diaries and journals for the secondary level

� checklist

� interviews

� role plays

� drawings

� debates� debates

� issue analysis

� problem solving

� observations

� moral dilemmas

� authentic 

� experiential

� performance task



Ang Edukasyon sa Pagpapakatao ay isang

asignaturang napakahalaga upang gabayan ang

bawat mag-aaral na magpasya at kumilos ng

may pananagutan tungo sa kabutihang

panlahat.

May kasabihan tayo na “Madaling maging tao, 

mahirap magpakatao.”mahirap magpakatao.”

Muli, hamon natin sa mga sarili natin bilang

mga guro, magulang, tagamasid at sa lahat, 

ang patuloy na paggabay at pagiging modelo sa

mga mag-aaral para patuloy nilang taglayin ang

kanilang natutunan.



“Paano mabubuo ang sarili? Taglay ng sarili ang

kamalayan: pag-iisip, pagwiwika, pagkilos,

pagdamdam, pagdama. Lahat ng mga ito ay may

tinutunguhan labas sa sarili niya. Kung ibig kong

mabuo ang sarili, kailangan mabigkis silang lahat sa

iisang direksyon. Katulad ng walis-tingting, kailangan

may nakatali sa mga tingting upang maging walis.

Anong iisang direksyon ang makabigkis sa kanilang

lahat? Walang iba kundi ang halaga, isang obhetibonglahat? Walang iba kundi ang halaga, isang obhetibong

halaga, mahalaga sa sarili niya mismo. Ang

makapagbuo lamang ng sarili ay ang pagtataya ng sarili

sa isang obhetibong halaga, at ang nilalang na may

halaga sa sarili niya mismo ay walang iba kundi ang

tao. Mabuo ko ang sarili sa pag-alay ng sarili sa kapwa

bilang kapwa, ang mabuhay-para-sa-kapwa bilang

kapwa.”

Ang magpakatao ay pakikipagkapwa.
Manuel Dy, Ph.D.





ALAMIN

Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1
Ikalawang Markahan

Modyul 2: Pagkamatapat

Tapat ka ba sa iyong sarili at sa iyong kapwa? Nagsasabi ka ba ng
totoo? Ano ang pakiramdam kapag nagsasabi ka ng totoo?

Tatalakayin sa bahaging ito ang nilalaman ng 
modyul. at mga layunin o kakayahan na 

dapat matutuhan ng mga mag-aaral.

totoo? Ano ang pakiramdam kapag nagsasabi ka ng totoo?

Bago ka dumako sa araling ito, subukin mo munang sagutin ang
mga pangungusap sa ibaba.



ALAMIN

Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1
Ikalawang Markahan

Modyul 2: Pagkamatapat

Layunin:

Tatalakayin sa bahaging ito ang layunin o 
kakayahan na dapat matutuhan ng mga mag-

aaral.

Nasasabi ang totoo sa magulang/nakatatanda at iba pang 
kasapi ng pamilya sa lahat ngpagkakataon.



ALAMIN

Panuto:  
Bilugan ang kung  napapakita ng
katapatan at            kung hindi.

1.  Nagpaalam si Anna sa Nanay na1.  Nagpaalam si Anna sa Nanay na
pupunta sa bahay ng kaklase.



ALAMIN

2. Sinabi ni Allan sa kanyang Ate na
siya ang nakabasag sa plorera.



ISAISIP

Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1
Ikalawang Markahan

Modyul 2: Pagkamatapat

Si Tepet Tapat

Naglalaman ito ng mga aralin tungkol sa 
paksa.  Masusing tatalakayin ang bawat 

pagpapahalagang dapat isapuso at isabuhay 
ng bawat mag-aaral.

Sabado ng umaga. Magluluto ang nanay ng adobong manok. Nakita

niyang wala ng toyo kaya inutusan niya si Tepet na bumili sa

tindahan sa tindahan sa kanto.



ISAISIP

Habang siya ay naglalakad pauwi ng

bahay nakita niyang sobra ang sukli

ni Aling Tinay. Kaya dali-dali siyang

bumalik at isinauli ang sobrang sukli.bumalik at isinauli ang sobrang sukli.

Tuwang-tuwa si Aling Tinay sa ginawa

ni Tepet at ikinuwento niya ito sa mga

bumibili sa kaniyang tindahan. Simula

noon tinawag na si Tepet na Tepet

Tapat.



ISAISIP

Sagutin:

1. Ano ang iniutos ng nanay kay Tepet?

2. Ano ang natuklasan ni Tepet habang

siya ay naglalakad?

3. Bakit natuwa si Aling Tinay?

4. Bakit siya tinawag na Tepet Tapat?

5. Kung ikaw si Tepet, ganun din ba ang

iyong gagawin? Patunayan.



ISAGAWA

Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1
Ikalawang Markahan

Modyul 2: Pagkamatapat

Gawain 1:  Gumawa ng diyalogo o usapan tungkol sa sitwasyon.

Iba’t ibang gawain ang ipagagawa sa mga 
bata upang higit na maunawaan ng mag-aaral 

ang bawat aralin.

Nabasag mo ang bagong biling plorera ng iyong Ate.  

Ano ang sasabihin mo sa kanya?



ISAPUSO

Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1
Ikalawang Markahan

Modyul 2: Pagkamatapat

Ngayon ay alam mo na kung ano ang kahalagahan ng pagsasabi ng

totoo, may pagkakataon ba na hindi ka nagsabi ng totoo sa iyong

Naglalaman ito ng mga kaisipang dapat 
tandaan at pahalagahan ng mag-aaral.

totoo, may pagkakataon ba na hindi ka nagsabi ng totoo sa iyong

magulang o kapatid? Ano ang gagawin mo upang maituwid ito?

Isulat o iguhit ang iyong sagot sa loob ng puso.


