Bilang ng Modyul: 1.3

Pamagat ng Modyul: : Salamin ng Kahapon... Bakasin Natin Ngayon

Bilang ng Sesyon:

Introduksiyon:

Ang Gabay ng Guro na ito ang magsisilbing tanglaw ng mga guro ng Baitang 8. Ito ay naglalaman ng kumpletong mga mungkahing gawain
para sa bawat aralin at mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa kaniyang pagtuturo. Ang bawat gawain sa isang aralin ay nakabatay sa
limang araw na pagtuturo sa loob ng 50 minuto bawat sesyon.
Inaasahan ng manunulat ng gabay na ito na makatulong sa mga kapwa guro na gagamit nito. Gayundin, nais ipabatid ng manunulat na higit
na pagyamanin ng mga guro ang mga mungkahing gawain na nakapaloob dito, upang higit na maunawaan ng mga mag-aaral ang mga aralin.
Pamantayang Pangnilalaman para sa Modyul 1:

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ilang akdang

Pamantayan sa Pagganap para sa Modyul 1:

Ang mga mag-aaral ay makabubuo ng scrapbook ng

pampanitikan tulad ng mga karunungang bayan, tula, dula at maikling mga orihinal na akdanmg pampanitikan na lumaganap sa
kuwento na lumaganap sa Panahon ng Katutubo, Espanol at Hapon upang Panahon ng Katutubo, Espanol at Hapon
maunawaan ang kultura at kalagayang panlipunan ng mga Pilipino sa mga
panahong ito.
Pokus na Tanong para sa Modyul 1:

Bakit sinasabing naimpluwensiyahan ng Pananakop ng Hapon
ang mga akdang nangibabaw sa panahong naisulat ito?

Mahalagang Konsepto para sa Modyul 1:

Mula noon hanggang ngayon, ang panitikan ay salamin
ng lahi at kultura ng mga Pilipino.
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Pamantayang Pangnilalaman para sa Aralin:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ilang akdang

Pamantayan sa Pagganap para sa Aralin:
(S)Tuwing buwan ng Agosto ang National Historical

pampanitikan tulad ng Tanaga, Haiku at Maikling kuwento na Institute ay nagkakaroon ng (G) eksibit kaalinsabay sa
lumaganap

sa

Panahon ng Hapon upang maipakita ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika.At bilang mga ( R ) kawani ng

impluwensiya ng dayuhan sa panitikan sa panahong naisulat ito.

nasabing

tanggapan ang inyong pangkat ay naatasang

bumuo ng (P) PICTO-TULA/KUWENTO. Ito ay kalipunan ng
mga orihinal na tulang haiku at tanaga. Sa tulong ng
teknolohiya at mga larawan dapat na maging malinaw na
maipapakita ang natatanging kultura at kasaysayan ng lahing
Pilipino. Ang eksibit ay sasaksihan ng mga (A) iba-ibang
sangay ng pamahalaan. Isaalang-alang ang ss. (S)Paggamit
ng salitang tugmaan, Mga Larawang Biswal, Paggamit ng
Teknolohiya at Kaisahan/ Kaangkupan

Mahahalagang Tanong (EQ) para sa Aralin 1:
Bakit sinasabing naimpluwensiyahan ng pananakop ng hapon ang mga
akdang nangibabaw sa panahong naisulat ito?

Mahahalagang Pag-unawa (EU) para sa Aralin 1:
Nabigyan

ng

pagkakataon

ang

mga

Pilipinong

manunulat na sumulat sa kanilang wika. Kahit gaano kahirap
ang buhay sa Panahon ng Hapon ang manunulat na Pilipino
ay nkasulat pa rin ng mga akdang pamapanitikan, ingat na
ingat nga lamang sa paksa o tema ng kanilang sinusulat kaya
naman naimpluwensiyahan ng Hapon ang mga akdang
naisulat noon sa kanilng paninirahan ditto sa Pilipinas.
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Konseptuwal na Balangkas ng Moydul:
Narito ang grapikong presentasyon ng araling ito:

ANG PANITIKAN SA PANAHON
NG HAPON

Tula
.Haik

Tanaga

u

Haiku

Wika:

Pangungusap na
Walang Paksa

Maikling
Kuwento
Uhaw ang
Tigang na Lupa
Sanhi at Bunga ng
mga Pangyayari

Mga Kasanayang Pampagkatuto
Pag-unawa sa Napakinggan
Nakikinig nang may pag-unawa upang:
 maipaliwanag ang pagkakaugnay ng mga pangyayari
 masuri ang sanhi at bunga ng mga pangyayari
 mapatunayan ang kawastuan ng mga impormasyon batay sa sariling karanasan
Nabibigyang-kahulugan ang makabuluhang mga salita/matatalinghagang pahayag na ginamit sa teksto/diskursong napakinggan.

Pagsasalita
Nabibigyang-kahulugan ang mga pahayag/pangungusap na nagbibigay-pahiwatig.
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Naibabahagi ang sariling opinyon, pananaw, katuwiran, interpretasyon sa tulong ng mga diskursong:
 nagpapaliwanag
 nangangatwiran
 nagsasalaysay
 naglalarawan
Pag-unawa sa Binasa
Nasusuri ang iba’t ibang uri ng panitikan batay sa mga katangian nito
 Tula
 Maikling Kuwento
Napauunlad ang kakayahang umunawa sa binasang akda/teksto sa pamamagitan ng pag-uugnay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari.
Nakagagawa ng mga gawaing magpapatunay sa mapanuring pagbasa ng akda/teksto
 Nakabubuo ng balangkas ng binasang teksto
 Nailalarawan sa imaheng biswal ang mga kaisipan o ideyang nakapaloob sa akda/teksto
Nahuhulaan ang kahihinatnan ng mga pangyayari sa pamamagitan ng:
 Pagpili ng lohikal na wakas
 Paggawa ng sariling wakas
 Pagbabago ng wakas
Pagsulat
Nailalahad ang sariling kuro-kuro sa mga detalye,kaisipan at opinyong nakapaloob sa teksto kung:


mabuti o masama



katotohanan o opinyon

Naisasaayos ang mga tala/impormasyong nakalap mula sa iba’t ibang pinanggalingan(panayam, aklat, pelikula, internet at iba pa.)na may
kaugnayan sa paksang tinalakay
Nagagamit ang iba’t ibang teknik sa pagpapalawak ng paksa:
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Depinisyon



Paghahalimbawa



Pagsusuri



Paghahawig o pagtutulad



Sanhi at bunga

Pakikitungo sa Wika at Panitikan
Nagpapakita ng kawilihan at kasabikan sa pagbuo at pagsagot sa mga tanong at puna sa Panitikang napanood,nabasa o napakinggang.
Estratehiya sa Pag-aaral
Nagagamit ang angkop na estratehiya sa pag-aaral
Naipamamalas ang kakayahang maiangkop ang bilis ng pagbasa sa layunin at antas ng kahirapan ng akda
Tatas
Naipamamalas ang mga natamong kaalaman at kakayahan sa paglinang ng pangangailangang pangkomunikatibo.
Natataya kung ang napakinggan, napanood, o nabasa ay may kabuluhan at kredibilidad
Nasusuri ang mahahalagang detalye ng napanood, napakinggan o nabasang impormasyon (media literacy)
Pananaliksik
Nakabubuo ng balangkas ng nasaliksik na mga impormasyon
Nalilikom ang kakailanganing mga impormasyon mula sa iba’t ibang pinagkukunang sanggunian
Nailalahad ng maayos ang nalikom na mga impormasyon sa isinagawang pananaliksik
Nagagamit ang diksyunaryo at iba pang kagamitang sanggunian sa aklatan/Internet
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Kagamitang Pangmag-aaral (LM)

Gabay sa Pagtuturo (TG)

ARALIN 3: ANG PANITIKAN SA PANAHON NG HAPON

I.

PANIMULANG PAGTATAYA

Ibigay sa mag-aaral ang panimulang pagtataya bago ang

Alamin muna natin kung gaano na ang alam mo sa panitikang sumibol

aralin. Sabihin sa kaniyang hindi ito makaaapekto sa

noong Panahon ng Hapones sa pamamagitan ng pagsagot sa panimulang

kaniyang marka sapagkat susubukin lamang ang dati

pagtataya. Sa pagtatapos ng mga gawain sa araling ito malalaman mo kung tama
ang iyong mga kasagutan.

.

niyang alam sa magiging paksa upang mapadali ang
pagtalakay sa mga aralin.

Panuto: Basahin, unawain at sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng
pagsulat ng letra ng tamang sagot.

1.

Paano mo malalaman na haiku ang isang tula?
a.may tatlong taludtod na binubuo ng 17 pantig na may pardon na 5-7-5 o
5-5-7 o 7-5-5
b.may tatlong taludtod na binubuo ng 18 pantig na may pardon na 10-4-4

Narito ang mga sagot sa panimulang pagtataya.
1.
2.
3.

o 5-5-8 o 8-4-6
c.may tatlong taludtod na binubuo ng 12 pantig na may pardon na 4-4-4
o 8-2-2 o 2-8-2

4.
5.

d.may tatlong taludtod na binubuo ng 14 pantig na may pardon na 5-4-5 o
4-5-5 o 5-5-4
2.

Ano ang ikinaiiba ng tanaga sa haiku?
a. tula na may apat na taludtod, binubuo ng pitong pantig

6.
7.
8.

b. tula na may tig-5 taludtod ang bawat saknong
c. tula na may apat na taludtod at binubuo ng walong pantig
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d. tula na may 6 na taludtod ang bawat saknong
4. Ano ang karaniwang paksa ng mga tanaga at haiku noon?
a. kababalaghan
c. katatakutan

c. kalagayan sa buhay
d. kaguluhan

5. Narito ang isang halimbawa ng tanaga, ano ang ibig sabihin ng salitang

9.
10.

dumalaw?
Panalangin

11.

Ni Asuncion B. Bola

12.

Pagsubok pag dumalaw

13.

Di ka makapagpasya

14.

Ang Panalangin lamang

15.

Sagot sa mga problema

a.

bumisita

c. dumating

b.

pumunta

d. Bunga

6. Ano ang paksa ng kasunod na haiku?
Iyong galangin
Ang asawa’y yakapin
Huwag bugbugin.

Huwag nang buksan,
Lahat ng nakaraan
Walang sumbatan.

Planong pamilya
Ay dapat ginagawa
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Ng mag-asawa.
a. Buhay may asawa
b. Ang Pag-aasawa
c. Pagplano ng pamilya
d. Pag-aaruga ng pamilya

7. Bakit nangibabaw ang panitikan sa Tagalog noong Panahon ng
Hapones?
a. Nagandahan ang mga Hapones sa panitikang Tagalog.
b. Ipinagbawal ng mga Hapones ang panitikan sa Ingles.
c. Nauunawaan ng lahat ang panitikan sa Tagalog.
d. Mas maayos ang pagkakalahad ng mga ideya ng panitikan sa
Tagalog.
8. Ano ang pagkakatulad ng haiku at tanaga?
a. naglalaman ng mga pangyayari.
b. magkapareho ang tunog sa hulihan ng bawat taludtod.
c. Hindi pare-pareho ang pantig sa bawat taludtod.
d. kapwa may sukat at tugma.
9. Kailan sumibol ang Gintong Panahon ng maikling kuwento?
a. 1941

c. 1942

b. 1943

d. 1944

10. Ano ang tawag sa Liwayway na tanging magasin noon na
pinangasiwaan ng mga Hapones na kumilala sa panitikan?
a. Likhang sining ng mga manunulat
b. Obra ng mga manunulat
c. Lakas ng manunulat
196

d. Buhay ng manunulat
11. Bakit sinasabing ang panitikan ay tinig ng kilusan sa Panahon ng
Hapon?
a. Naililimbag ang makabayang kaisipan ng mga makata,
mananaysay at manunulat ng maikling kuwento.
b. Naipahahayag ang di pagsang-ayon sa mga dayuhan.
c. Naipararating ang mga kahilingan, alituntunin o kautusan ng mga
Pilipino.
d. Nakasusulat ng mga akdang nais ipalimbag.
12. Kung ikaw ang bata sa akdang “ Uhaw ang Tigang na Lupa” ano ang
iyong gagawin sa nararamdaman mong katahimikan sa inyong tahanan?
a. Ipagwawalang bahala ko sapagkat ayaw kong makialam.
b. Hahayaan ko na lang sapagkat bata pa ako.
c. Magtatanong ako sapagkat bilang anak karapatan kong malaman
ang nangyayari.
d.Pababayaan ko na lang sila sapagkat baka mapagalitan pa ako.
13. “Ang ngiti ni Ina ay patak ng ulan kung tag-araw: ang bata kong puso ay
tigang na lupang uhaw na uhaw”, ano ang nais ipahiwatig ng pahayag
na ito?
a. Madalang masilayan ang pagngiti ng Ina.
b. May problemang dinadala kaya di siya napapansin.
c. Hindi umuulan kaya tigang ang lupa.
d. Malungkot ang paligid.
14. Kailan masasabing ang isang pamilya ay huwaran?
a. may ina, ama at mga anak
b. nakatira sa maayos na bahay
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c. may masaganang pamumuhay
d.may pagmamahalan at respeto sa isa’t isa.
15. Ano ang magiging bunga kapag ang isang anak ay lumaki sa isang
huwarang pamilya?
a. magiging mamamayang may kapanagutan sa anumang
gawain
b. magiging sikat na mamamayan
c. hindi masasangkot sa anumang gulo sa pamayanan
d. magkakaroon ng disiplinang pansarili

Pagkatapos sagutin ng mga mag-aaral ang panimulang
pagtataya ay iwasto agad ito upang mataya kung saang
bahagi ang kalakasan at kahinaan ng mag-aaral sa

Kumusta? Ilan kaya sa mga aytem ang nasagot mo ng tama? Kung
marami ang mali, huwag kang mag-alala, tutulungan ka ng modyul na ito
upang maitama mo ang mga ito. Simulan na natin ang pag-aaral ng mga

magiging aralin. Gawin ito sa pamamagitan ng paggawa
ng test result at item analysis.

panitikang lumaganap sa Panahon ng Hapon.

VI.Yugto ng Pagkatuto
Alamin
Alam mo ba na bago pa man dumating ang mga
mananakop tayo ay may sarili nang panitikan? Hindi maikakailang
yumabong pa ito sa kanilang pagdating. Sa araling ito, pag-aaralan
natin ang mga akdang sumibol sa Panahon ng Hapones na bagamat napakahirap
ng buhay ng mga Pilipino noon ay napaunlad pa rin ang mga tula (haiku at
tanaga), at maikling kuwento. Alamin mo kung ano ang kulturang namamayani sa
panahong ito? Masasalamin ba sa uri ng panitikang lumaganap sa panahong ito
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ang kultura ng ating mga ninuno? Naniniwala ka ba na ang mga paksa ng akdang
pampanitikan ay naiimpluwensiyahan ng panahong naisulat ito?
Alam ko na may nalalaman ka na sa panitikan noong panahon ng Hapon.
Kung wala naman, makatutulong sa iyo ang araling ito upang mabatid at
madagdagan ang iyong kaalaman tungkol dito. Subukin mo kung hanggang saan

Tulungan at hikayatin mong ipahayag ang mga
dati nang alam na ng mag-aaral upang makatulong sa
pagsisimula ng aralin tungkol sa mga akdang

na ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng susunod na gawain.

nangibabaw noong Panahon ng Hapon.
GAWAIN 1.3.1.a : TUGON SA PAGKATUTO
Ang Tahanan ng mga Konsepto ay mga konsepto na iyong
pagninilayan sa kabuuan ng araling ito.

Ipaliwanag sa mag-aaral/mga mag-aaral na ang
kanilang mga sagot ay di naman makaaapekto sa

Tahanan ng mga
Konsepto

kaniya/kanilang marka sa halip ito ay makatutulong

Panuto: Basahin at unawain mo ang mga pahayag sa gitna at sagutin ang nasa
Hanay A at B. Lagyan ng tsek kung totoo o di-totoo ang mga konseptong
nakasulat.

upang malaman kung ano pa ang dapat linangin at
pagyamanin tungkol sa panitikan noong Panahon ng
Hapon. Dagdagan din kung kulang pa ang nalalaman ng

A. Bago ang
Talakayan
1. Totoo
__
Di Totoo __
2. Totoo
__
Di Totoo __
3. Totoo
__
Di Totoo __
4. Totoo
__
Di Totoo __
5. Totoo
__
Di Totoo __

B. MGA KONSEPTO
1. Ang panitikan ay salamin ng
pagkakakilanlan ng mga Pilipino.
2. Sa panitikan malayang naipahahayag ng
mga Pilipino ang kanilang damdamin at
saloobin.
3. Panitikan rin ang naging daan upang
makamit ang kalayaan ng ating bansa.
4. Ang mga paksa noon ng akdang
pampanitikan ay tungkol sa mga dayuhang
sumakop sa Pilipinas.
5. Nakatulong ang nilalaman ng mga akdang
pampanitikan sa pang-araw-araw na buhay
ng mga Pilipino.

C.Pagkatapos
ng Talakayan

mag-aaral sa kalagayan ng panitikan sa Panahon ng

1.Totoo

Hapon.

Di Totoo
2.Totoo
Di Totoo
3.Totoo
Di Totoo
4.Totoo
Di Totoo
5.Totoo
Di Totoo

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

Ipaliwanag na sa Gawaing ito ang mga nakasulat
na konsepto ay posibleng totoo o di totoo. Ang mga
konseptong ito ay pagtitibayin sa mga susunod na
gawain.
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Matapos mong gawin ang Tugon sa Pagkatuto malalaman mo ang
mga konsepto na sa palagay mo ay totoo. Ito ay iyong babalikan upang
maitama ang mga konseptong alam mo na totoo at di-totoo.

GAWAIN 1.3.1.b: Hanap-Salita
Hanapin mo ang tatlong salita na sa palagay mo ay may kaugnayan sa
ating tatalakayin sa panitikan sa Panahon ng Hapones. Bilugan ang mabubuong
salita.

Ilagay sa manila paper o kartolina ang HanapSalita upang mapadali ang pagsagot ng mag-aaral sa
K

I

L

A

L

A

Gawain. Kailangang ang sumusunod na salita ang

U

E

P

S

T

O

kanilang mabuo Tanaga, Haiku, at Maikling Kuwento.

W

A

L

A

N

G

Ipaalala rin na ang Tanaga at Haiku ang unang aralin
.

E

H

A

I

K

U

N

I

M

I

T

O

T

A

N

A

G

A

O

Y

A

Y

I

E

sa modyul na ito.

Sa Panahon ng Hapones , may dalawang klase ng akdang pampanitikan
ang sumibol na iyong pag-aaralan sa bahaging ito- tula (tanaga at haiku) at
maikling kuwento.
Ang susunod na gawain ay makatutulong upang maunawaan isa-isa ang
mga akdang sumibol sa Panahon ng Hapones. Bibigyan mo rin ng pokus sa iyong
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pag-aaral ang araling panggramatika na gagamitin upang maisagawa ang
produktong inaasahan pagkatapos ng iyong pag-aaral sa modyul na ito. Simulan
natin sa tula, ang tanaga at haiku.

Paunlarin
Sa bahaging ito higit mong mauunawaan ang mga
konseptong dapat mong matutuhan sa tanaga at haiku bilang mga
akdang pampanitikan na sumibol a bansa noong Panahon ng
Hapon.Mauunawaan mo din kung ano ang naging tungkulin ng panitikan sa
noong panahong iyon. Sa iyong palagay, nakatulong ba ang mga akdang
pampanitikang ito upang masilayan natin ang kultura at kalagayang panlipunan
ng mga Pilipino sa panahong ito?
Upang matugunan mo nang wasto ang mahalagang tanong,
pagyamanin mo ang iyong kaalaman sa paksa na iyong pag-aaralan sa tulong
ng mga gawaing inilaan sa araling ito.
GAWAIN 1.3.1.c:

GABAY NG BUHAY

Suriin at tukuyin ang mga nakatala sa kasunod na mga kahon kung alin
ang tanaga at haiku. Isulat sa sagutang papel kung haiku o tanaga

A.

Ang katoto kapag tunay
hindi ngiti ang pang-alay
kundi isang katapatan
ng mataus na pagdamay.
B.

Gabing tahimik
Sumasapi sa bato
Huning-kuliglig
D

May kaniya-kaniyang katangian ang Tanaga at
Haiku.Karaniwang maiikli ang mga ito. Ipasuri sa magaaral kung Tanaga o Haiku ang mga Gawain 1.3.1.c,
bilang panimula ng pagkakakilala ng mag-aaral sa
nasabing akdang pampanitikan. Kung ano rin ang lam
niya tungkol dito.
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B.

E.
Palay siyang matino,
Nang humangi’y yumuko;
Nguni’t muling tumayo
Nagkabunga ng ginto

Puno ay sanga
Bisagra ay talahib,
Kandado’y suso.

Sa bahaging ito hayaan ang mag-aaral na makita
ang pagkakaiba ng tanga at haiku. Pagsasama-

C.

F.

Wala iyan sa pabalat
at sa puso nakatatak,
nadarama’t nalalasap
ang pag-ibig na matapat.

Hila mo’t tabak…
Ang bulaklak nanginig

Sa paglapit mo…

samahin sa tsart ang mga tanaga at haiku upang
malaman din ng mg-aaral kung tama ng una niyang
ginawa. Pabalikan ang ginawa sa Gawain 1.3.1.c at

TANAGA
1.
2.
3.

HAIKU

paghamabingin ang naging mga kasagutan.

1.
2.
3.

Mga Gabay na Tanong:

Ipasagot ang Mga Gabay na Tanong upang
malaman kung ano na ang dating alam ng mag-aaral sa

1. Ano ang mga katangian ng tulang sumibol sa Panahon ng Hapon na
ikinaiiba nito sa iba pang tula?
2. Ang mga akdang pampanitikan ba ay sagisag ng pagkakakilanlan ng mga
Pilipino? Ipaliwanag.

aralin at magsisilbing gabay na ng guro kung paano
niya matutulungan ang mag-aaral na ganap na
maunawaan ang aralin.

Tama kaya ang iyong pagkaunawa sa katangian ng tulang sumibol sa
Panahon ng Hapones? Upang iyong malaman at maunawaan ang tungkol dito,
narito ang mga impormasyon.
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Magbibigay ng input ang guro sa Tanaga at
Haiku na nasa Ugnay-Panitikan.

TANAGA AT HAIKU

Mayaman ang ating bansa sa mga akdang pampanitikan dahil sa impluwensiya
ng mga dayuhang sumakop sa ating bansa. Isa na rito ang tula sa Panahon ng
Hapones. Sinasabing dahil sa kahirapan ng papel noong Panahon ng Hapones,
lumabas ang maiikling tula na tinatawag na tanaga at haiku.
Ano ang tanaga at haiku? Ayon kina Noceda at Sanlucar, ang tanaga ay isang
anyo ng tula na lubhang mataas ang uri at binubuo ng isang matayog na guniguni at
marangal na kaisipan. May 4 na taludtod (linya ng bawat saknong sa tula) na may
sukat (bilang ng pantig sa bawat taludtod), binubuo ng pitong pantig (walang antalang
bugso ng tinig na pasulat na bawat pantig ay lagging may isang patinig) sa bawat
taludturan, may tugma (pagkakatulad ng tunog sa huling pantig ng huling salita sa
bawat taludtod) , at puno ng talinghaga.
Halimbawa:
.

Pabalikan ang Gawain 1.3.1.c upang malaman
kung sapat na ang nalalaman ng mag-aaral sa input na
SIPAG
Magsikhay ng mabuti
Sa araw man o gabi
Hindi mamumulubi
Magbubuhay na hari

IKAW LANG
Dasal ko sa Bathala
Sana’y makapiling ka
Sa luha ko at dusa
Ikaw ang aking sigla

ibinigay tungkol sa Tanaga at Haiku. Mula sa mga iput
na inilahad, masusuri ng mag-aaral ang katumpakan ng
naging mga sagot niya sa nasabing Gawain.
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Samantalang ang haiku ay tula ng mga Hapones na binubuo ng labimpitong
pantig na nahahati sa tatlong taludtod. Ang unang taludtod ay binubuo ng limang
pantig; ang ikalawa’y may pitong pantig, at ang ikatlo’y may limang pantig tulad ng
una.

Halimbawa:

Hila mo’t tabak...
Ang bulaklak nanginig
Sa paglapit mo...

Kaban ng yaman
Utak ng palabasa,
Ng manunulat.

Upang subukin ang ganap na pag-unawa ng mag-aaral
sa Tanaga at Haiku, ipagawa ang Gawain Talinghaga
ng Buhay. Ipaliliwanag ang mga ito na susundan ng
pagsagot sa mga Gabay na Tanong.

GAWAIN 1.3.1.d: TALINGHAGA NG BUHAY
Ibigay ang kaisipang nais ipabatid ng kasunod na mga tanaga at haiku
sa pamamagitan ng pagpupuno sa mga kahon. Gawin sa papel. Gayahin ang
pormat.

.

A.

a.
Ang katoto kapag
tunay
hindi ngiti ang pang-alay
kundi isang katapatan
ng mataos na pagdamay.

B.

b. pabalat
Wala iyan sa
at sa puso nakatatak,
nadarama’t nalalasap
ang pag-ibig na matapat.

C,

c.
Puno ay sanga
Bisagra ay talahib,
Kandado’y suso.

d.
Hila mo’t tabak…
D.

Ang bulaklak nanginig

Sa paglapit mo…
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A. ______________
______________
______________
______________
____ TANAGA
A. ________________
________________
________________
____________

C. ________________
________________
________________
____________
HAIKU
_____________________
D.
________________
_____________________
________________
__________

________________
____________

Sa iyong palagay nasasalamin ba sa mga tanaga at haiku ang kultura ng
isang lahi? Marahil, tama ka sapagkat ang panitikan ay salamin ng kultura ng isang
bansa. Ngunit pansinin kung ano ang pagkakaiba ng tanaga sa haiku sa
pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong sa ibaba.
1. Sa paanong paraan magiging gabay ang mga tanaga at haiku sa pangaraw-araw mong buhay? Patunayan.
2. Nasasalamin ba ang kilos, ugali at pamantayan sa buhay sa mga
Tanaga at Haiku?
Tunay na tayong mga Pilipino ay naniniwala na sa mga akdang
pampanitikan masasalamin ang kilos at pag-uugali ng isang tao. Tulad ng mga
halimbawa ng tanaga at haiku sa itaas.
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GAWAIN 1.3.1.e : Magkatulad O Magkaiba (MOM)
May pagkakaiba at pagkakatulad ba ang Tanaga at Haiku?

Sa Gawain 1.3.1.e. lilinangin ang pagkakaiba ng

Gawin sa papel. Gayahin ang pormat.anaga at Haiku sa itaas.

Tanaga at Haiku. Palalawakin din ang konsepto niya sa
kahalagahan ng Tanaga at Haiku noong Panahon ng
Pagkakaiba (Tanaga)
________________
________________
________________

Pagkakatulad
(Tanaga at Haiku)
______________________
______________________

Pagkakaiba (Haiku)
________________
________________
________________

Hapon..

MGA GABAY NA TANONG:

1.

Paano nagkaiba ang tanaga at haiku? Ipaliwanag.

2.

Mahalaga bang matutuhan mo ang mga tanaga at haiku na
nangibabaw sa Panahon ng Hapones? Pangatuwiranan.

Alam ko na sa tulong ng mga gawaing naunang ginawa ay
naunawaan mo nang ganap ang pagkakaiba ng tanaga at haiku na
lumaganap noong Panahon ng Hapon.Pansinin ang kaiklian ng mga tanaga

Simulang ipakilala ang mga pangungusap na
walang paksa na magagamit sa pagsulat ng Tanaga at

at haiku. Nagpapahayag ba ng isang buong diwa ang mga ito? Alam mo ba
na may mga pangungusap tayo na kahit walang paksa ay maituturing na

Haiku sa tulong ng Gawain 1.3.1.f..

pangungusap? Upang maging mabisa ang gagawin mong orihinal na
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Tanaga at Haiku na lalapatan ng larawan, makatutulong sa’yo kung pagaaralan mo ang mga pangungusap na walang paksa.

GAWAIN 1. 3.1.f : Pangungusap Ba Kahit Walang Paksa?
Basahin at unawain mo ang nais ipabatid na mensahe ng
kasunod na komik strip.
Pagkatapos ng klase, ang magkakaibiganay
nagkukuwentuhan sa park habang samasamang gumawa
ng kanilang
takdang aralin.
Umaaraw
na.

Kagabi
nakakatakot
talaga

Huwag mo ng
isipin
iyon.Tanghali na
kailangan
matapos natin
ito.

Ipabasa ang komik istrip sa mag-aaral at ipasuri
ang kayarian ng pagkakabuo ng mga usapan o
diyalogo.
Bilang

pagpapahalaga

maaring

ipagawa

ang

monologo ng nagging usapan na nasa komik istrip o
Tawagan mo si Ana ansa kanya
ang aklat na kailangan natin.

Naku,makulimlim na
naman,bilisan na natin.

maaaring mong ipabasa nang may damdamin ang mga
usapan.
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MGA GABAY NA TANONG
1. Ano ang ginagawa ng magkakaibigan?
2. Pansinin ang naging usapan ng magkakaibiganl, ano ang
tawag sa mga nabuong pangungusap?
3. Kailan masasabi na ang pangungusap na walang paksa ay
temporal, penomenal, eksistensiyal at modal?
Sa naganap na usapan ng magkakaibigan kapansin-pansin ang kaiklian nito
at mga pangungusap na ‘di tiyak ang paksa.Pag-aralan mo ang input ng wika
upang lubos mong maunawaan ang mga pangungusap na walang paksa.

Mga Pangungusap na Walang Tiyak na Paksa

Magbigay ng input tungkol sa mga pangungusap
na walang paksa upang magamit sa paggawa ng orihinal

1. Penomenal- Ito ay tumutukoy sa mga
pangungusap na tumutukoy sa mga
kalagayan o pangyayaring pangkalikasan
o pangkapaligiran. Maaaring ito ay
Halimbawa:
Umuulan
Lilindol uli!
Maginaw ngayon.
Makulimlim na naman.

Ugnay-Wika

na tanaga at haiku.
Ipasuri ang halimbwa ng bawat isa.

2. Temporal- Nagsasaad ito ng mga kalagayan o panahong panandalian karaniwan
itong mga adverbial na nagsasabi ng…
Halimbawa:
Tanghali na
Bukas ay Miyerkules
Alas singko pa lang ng umaga.
Todos los Santos sa Lunes
Magbabakasyon lang
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3. Eksistensyal- Nagsasaad ito ng “Pagka mayroon” o pagka-wala”.Inilalagay sa
unahan nito ang mga salitang may o mayroon.
Halimbawa:
Wala pang bisita
May nakakuha na
May hinihintay pa
Walang sumasagot.
4. Modal- Nangangahulugan ito ng gusto/nais/ibig/pwede/maaari/dapat/o kailangan.
Halimbawa:
Pwede bang sabihin.
Maaari bang magdagdag?
Gusto kong magbigay.
Nais/ibig mo ba?

Ngayong, alam mo na ang pagkakaiba ng mga pangungusap na walang na
paksa, naghanda ako ng pagsasanay upang sukatin ang iyong naging kaalaman..
GAWAIN 1.3.1 g : Mga Kasanayang Panggramatika
Basahin ang usapan . Pagkatapos, sagutin ang mga tanong sa

Matapos na maging malinaw ang tungkol sa mga
pangungusap na walang paksa ipagawa ang pagsasanay
upang lubos na malaman kung ito ay naunawaan.

bawat bilang.
REY

: Tao po. Magandang hapon po.

LOLO

: Ay! Ikaw pala, Rey.Halika.Tuloy.

REY

: Nabalitaan ko pong dumating si Raymond, babatiin ko
lamang

po siya dahil sa pagtatapos niya nang may

karangalan.
LOLO

: Ganoon ba? Apo, tuloy ka.May bisita ka.

RAYMOND

: Salamat po. Ikaw pala, Rey. Gabi na. Bakit napasugod ka.
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REY

: Binabati kita sa iyong pagtatapos nang may karangalan.
Ang galing mo talaga dangal ka ng ating baryo.

RAYMOND

: Maraming salamat. Sana maging karapat-dapat ako sa
iyong pagbati.

REY

: Binabati ka rin ng iba pa nating kaibigan. Sana raw di ka
magbago.

RAYMOND

: Naku! Hinding-hindi mangyayari iyon.

LOLO

: Hindi sa itinataboy kita, Rey. Bukas na kayo magbalitaan.
Dumidilim na. Kumukulog pa.tag-ulan ngayon. Baka
magkasakit ka.

1. Ano ang paksa ng kanilang usapan?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Hanapin ang mga pangungusap na walang paksa sa teksto. Pangkatin

ito ayon sa uri. Isulat ang sagot sa mga nakalaang kahon. Gawin sa
papel. Gayahin ang pormat.
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Temporal
____________________________
____________________________
____________________________

Penomenal
____________________________
____________________________
____________________________

Pangungusap na Walang Paksa

Modal
____________________________
____________________________
___________________________

Eksistensyal
____________________________
____________________________
____________________________
_

3. Mabisa ba ang pagkakagamit ng mga pangungusap na walang paksa sa
ganitong usapan? Ipaliwanag.
4. Bumuo ng tanaga o haiku gamit ang mga pangungusap na walang
paksa.Gawin sa papel na may katulad na pormat.
.
____________________________________________________
____________________________________________________
.____________________________________________________
____________________________________________________
.

______________________________________
Sa bahaging ito, bigyan mo ng pansin ang mga nabuong pag-unawa
______________________________________
hinggil sa paksa. Sapat na ba ang iyong kakayahan upang sagutin ang mga
kasunod na gawain na tutulong upang higit na lumalim ang iyong pag-unawa sa
araling pinag-aaralan?

211

GAWAIN 1.3.1.k : Ilarawan Mo
Piliin ang angkop na larawan sa sumusunod na tanaga at haiku. Ipaliwanag.
A.

B.
D.
C.

Kabilang buhay,
Totoo ba o sablay
Kapag namatay
1._________

Maaari ring ang mag-aaral ay pahanapin ng mga tanaga

Pakikisama
Sa iyong mga kapwa
Dulot ay saya.

at haiku na may angkop na larawan.

2._________
.

Mabuting gawa
Mayr gantimpala
Galing sa AMA.
3._________

Pag ang sanggol ngumiti
nawawala ang pighati
kalong mo y sumisidhi
pangarap na punyagi
4._________
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Dahil ang mga Tanaga at Haiku ay sumasalamin ng kilos at ugali ng
tao, mas madali mong maiintindihan ito kung may representasyon ng
larawan katulad ng nasa itaas. Sang-ayon ka ba? Marahil , oo dahil
nakatulong sa iyo ang mga larawan upang malaman mo agad ang ibig
sabihin ng isang Tanaga at Haiku.

GAWAIN 1.3.1.i : Pagbatayan mo…
Bigyan mo ng pansin ang mga paksa na nasa loob ng kahon.
Pagbatayan mo ang mga ito upang makabuo ng sariling tanaga at haiku. Alam
kong kayang-kaya mo itong gawin.

TANAGA
Pag-ibig sa bayan
________________
________________
________________

Pagmamahal sa kapwa

_________________
_________________
_________________

HAIKU
Pagkabata
__________________
__________________
_______________

Patnubayan ang mag-aaral sa pagbuo ng haiku at tanaga.
Magbigay ng karagdagan halimbawa kung kinakailangan
pa.

Biyaya

_________________
_________________
_________________
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GAWAIN 1.3.1.j : Saysay ng Pagguhit
Basahin mong mabuti ang Tanaga at haiku na nasa loob ng banner.
Iguhit mo ang kaisipang nakapaloob sa bawat isa.

INOSENTE

KAIBIGAN

Nagtampong kalikasan

Pakikisama

Sa kurakot ng bayan
Ang walang kasalanan
Ang pinaghigantihan.

Sa iyong mga kapwa
Dulot ay saya

GAWAIN 1.3.1.k : Konsepto… Aking Nabatid!
Sa bahaging ito, nais kong masukat ang kabuuang kaalaman na
iyong natutuhan sa araling pinag-aaralan. Tunay nga bang sapat na ang iyong
kaalaman sa araling pampanitikan? Sa araling panggramatika? Ipakita mo ito sa
pagbuo ng maikling talata.
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Mahalagang Natutuhan
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________

Sa bahaging ito ipaliwanag na ibuod ang natutuhan sa
araling pampanitikan at panggramatika.

Magaling! Ngayon ay batid ko na tunay ngang napagyaman ang
iyong kaalaman sa araling ating pinag-aaralan. Marahil, sapat na ang mga
kaalamang iyong natamo upang maisakatuparan ang inaasahang produkto sa
araling ito.

GAWAIN 1.3.1.l : Kaya Ko!
Ang layunin mo sa bahaging ito ay mailapat ang mga konseptong natutuhan sa
araling ito. Basahin at unawain mo ang sitwasyon. Pagkatapos, isakatuparan ito.

Ibigay na kasunduan sa mag-aaral na magdala ng mga
kakailanganin sa paggawa ng kard na susulatan ng
orihinal na tanaga o haiku.

Araw ng mga puso kailangan mong mag-alay ng naiiba sa iyong
nanay/tatay/kapatid/minamahal. Wala kang sapat na pera para bumili ng
mga mamahaling regalo. Susulat ka ng orihinal na Tanaga o kaya Haiku
patungkol sa katangian ng pagbibigyan mo.
Isaalang-alang mo ang sumusunod na pamantayan sa gawain>
a. Kaangkupan sa paksa
b. Paggamit ng pangungusap na walang paksa
c. Kaangkupan ng mga salitang ginamit
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d. Elemento ng tanaga at haiku
e. May orihinalidad
Isulat sa papel ang sagot. Gayahin ang hugis-puso na pagsusulatan
ng nabuong Tanaga at Haiku.

____________________________________________
____________________________________________
_______________________________________
_________________________________
_______________________
________________

Ipaalala ang mga pamantayan sa paggawa upang lubos
itong maisakatuparan.

Ang hugis pusong larawan ay suhestiyon lamang.
Maaari pang baguhin ng mag-aaral ayon sa kanilang
gusto..

Mahusay! Ngayon, natapos mong pag-aralan ang tanaga at haiku
handa ka na para sa susunod pang akda noong Panahon ng Hapon.
Marahil , marami ka nang nabasang maiikling kuwento at ilan dito ay
tumatak sa iyong isipan dahil sa husay ng pagkakabuo.
Sa iyong palagay, malaki kaya ang impluwensiya ng mga
mananakop na dayuhan sa ganitong klase ng akda sa panahong naisulat
ito? Paano kaya naipakita ng mga Pilipinong manunulat ang kanilang
pagiging makabayan sa panahon na hindi sila malaya?
Alam kong nananabik ka ng umusad sa susunod na aralin.
Nararamdaman ko ang iyong pananabik na makilala nang higit ang
maikling kuwento na lumaganap sa panahon ng Hapon.
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ARALIN 1.3.2 – MAIKLING KUWENTO
Ang maikling kuwento ay isang kathang pampanitikang ang layuni’y
maglahad o magsalaysay ng isang maselan at nangingibabaw na
pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Ang maikling kuwento, bukod

Sa bahaging ito itanong kung bakit nakakahiligan ng
mga bata o mag-aaral ang pagbabasa ng mga kuwento

sa pagiging maikli at may iba’t ibang elemento tulad ng tagpuan, tauhan,

kaysa ng mga sanaysay? Sabihin din na ang maikling

banghay, tunggalian kasukdulan at wakas. Isang natatanging katangian ng

kuwento ay nagsimula na noon pa mang panahon at sa

maikling kuwento ay nag-iiwan ng kakintalan sa mambabasa.

modyul na ito ay aalamin kung ano ang ikinaiiba ng nito

Bilang panimula sa susunod na aralin. Subukin mong magbigay ng

sa bawat panahong naisulat ito.

iyong saloobin, opinyon o paglalarawan sa kasunod na imahe.
. GAWAIN 1.3.2.a. : Isang Sulyap
Isang sulyap sa kasunod na larawan at alamin kung ano ang nais
nitong iparating sa iyo. Makabubuo ka kaya ng kuwento buhat sa larawan?
Subukin mong bumuo sa tulong ng sumusunod na bahagi :
a. Simula
b. Gitna
c. Wakas

MGA GABAY NA TANONG:
1. Paano mo malalaman ang angkop na pangyayari sa bawat
bahagi ng maikling kuwento?
2. Mahalaga ba ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari
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sa maikling kuwento? Bakit?
3. Nailalarawan ba sa mga maikling kuwento ang tunay na
Kaganapan sa lipunan? Pangatuwiranan.
Sa bahaging ito, tiniyak ko lamang kung may ilang kaalaman ka sa
araling iyong pag-aaralan. Huwag kang mag-alala sapagkat tiyak na
pagyayamanin pa ang dati mong kaalaman sa paksa.
Kung babalikan natin ang ating kasaysayan, sa iyong palagay ano
ang naging papel ng maikling kuwento sa buhay n g mga Pilipino noong Panahon
ng Hapon? Saang bahagi kaya magkatulad ang maikling kuwento na umusbong
noong Panahon ng Hapon sa mga maikling kuwento na lumalaganap sa
kasalukuyan? Subukin mong sagutin ang susunod na gawain upang bahagya mong
masilayan ang maikling kuwento sa Panahon ng Hapon.
GAWAIN 1.3.2.b : ANG TUNAY NA MUNDO
Alamin ang tunay na kulay ng panitikan sa Pilipinas noong
Panahon ng Hapon. Balikan mo ang kasaysayan ng ating bansa particular
sa panahong ito upang matugunan ang mga tanong na nasa loob ng bilog.

Higit bang nakilala ang mga
manunulat na Pilipino sa
panahon ng Hapon?

Patunayan.

Nailarawan ba sa
maikling kuwento ang
kultura at kalagayang
panlipunan ng mga
Pilipino noong Panahon
ng

Nagamit din ba ang panitikan
partikular na ang maikling
kuwento upang makamit
natin ang kalayaan sa kamay
ng mananakop na Hapones
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GABAY NA TANONG

1.Sa inyong palagay ang mga nabasa at narinig ba ninyong kuwento
tungkol sa pamilya ay katulad din ng mga kuwentong nangibabaw
sa Panahon ng Hapon?
2.Kung ikaw ay isang mamamayan na may katungkulan sa
pamayanan anong mga programa ang ipatutupad mo upang
maging huwaran ang mga pamilya na iyong nasasakupan?
Ngayong may ideya ka na sa larawan ng mga maikling kuwento na
lumaganap sa Panahon ng Hapon, nais kong bigyan mo ng pansin ang akda na
pag-aaralan mo sa araling ito. Sikapin mong suriin kung taglay ba ng maikling
kuwento ang katangian na dapat taglayin ng isang akda noong Panahon ng
Hapon.

Isang maikling kuwento na lumabas noong panahon ng Hapon ang
iyong babasahin upang iyong malaman kung bakit ang mga akda noon ay
nai-impluwensiyahan sa panahong naisulat ito.
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UHAW ANG TIGANG NA LUPA NI:LIWAYWAY ARCEO

GAWAIN 1.3.2.c. : Linawin Mo!

Magpabigay pa ng mga kaugnay na salita ng UHAW
Sa gawaing ito kailangang maibigay mo ang kahulugan at magamit

at TIGANG.

sa sariling pangungusap ang mga salitang nakasulat nang pahilig.
1. Kailangang ‘di ko namamalas ang pagkagat niya sa kanyang labi.
Kahulugan:

__________________________________________

Pangungusap:

__________________________________________

Kahulugan:

__________________________________________

Sa gawaing ito linangin sa mag-aaral ang
pagbibigay ng kahulugan batay sa pagkakagamit nito
sa pangungusap. Hayaan din na gamitin sa sariling
pangungusap ang mga salitang binigyang kahulugan.

Pangungusap:

__________________________________________

Tulungan at dagdagan pa ang nalalaman ng

2. Ang ngiti ni Ina ay patak ng ulan kung tag-araw: ang bata kong puso ay
tigang na lupang uhaw na uhaw.

mga mag-aaral kung kinakailangan pa.
3. Sapat na panakaw sa sulyap ni Ama upang ipadamang may naririnig
siya.
Kahulugan:

__________________________________________

Pangungusap:

__________________________________________

4. Ilang taon na ngayon ang nakaraan nang minsang may ibinalik na aklat
ang aming tagapaglaba: yaon daw ay nakuha niya sa isang lukbutan ng
amerikana ni Ama.
Kahulugan:

__________________________________________

Pangungusap:

__________________________________________

5. Hinihilamusan siya ni Ina ng malahiningang tsaa, ngunit wala itong
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naibigay na ginhawa.
Kahulugan:

__________________________________________

Pangungusap:

__________________________________________

Ngayong nabigyan mo nang kahulugan ang mga salitang nakasulat
nang pahilig at nagamit mo pa sa pangungusap, marahil nakatulong ito
upang mas lalo mong maunawaan ang kuwento. Makakaya mo ring sagutin
ang ilang katanungan sa ibaba na may kaugnayan sa paksa.
GAWAIN 1.3.2.d : Sa Bisa ng Karunungan
1.Paano sinimulan ang maikling kuwento?
2. Ano ang paksa ng kuwento? Masasabi mo ba na ang paksa sa nasabing
kuwento ay ang karaniwang paksang ginamit ng mga manunulat noong
Panahon ng Hapon? Patunayan.
1. Isalaysay ang mga mahahalagang pangyayari gamit ang STORY
LADDER.

Kasukdulan
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Kakalasan
Papataas na Aksiyon

Sa tulong ng story ladder tulungan ang mag-aaral na
maunawaan ang kuwento.
Wakas

Panimula

Panimula: __________________________________________
Papataas na Aksiyon: _________________________________
Kasukdulan: ________________________________________
Kakalasan: _________________________________________
Wakas: ____________________________________________

2.Saang bahagi ng kuwento kakikitaan ng maaksiyong pangyayari?
3.Paano winakasan ng may-akda ang maikling kuwento?
4.Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na baguhin ang wakas ng kuwento,
paano mo ito wawakasan?
5.Sa panahong iyon ano ang magagawa mo upang maging malaya ka sa iyong
sinusulat?

ANG BANGHAY
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Ang banghay ay isa sa mga sangkap
ng maikling kuwento. Ito ay maayos na
pagkakasunud-sunod ng mga
pangyayari sa kuwento. Ang maikling
kuwento ay makapag-iiwan lamang ng
kakintalan sa isipan ng mga
mambabasa kung may mangyayari,
kung masasagot ang mga
katanungang tulad ng sumsunod: ano ang nangyari? Bakit iyon nangyari? Ano ang
naging wakas? Sinasabing ang banghay ang pinakakaluluwa ng maikling kuwento.
Ugnay-Panitikan

Magbigay ng karagdagang input kung kinakailangan pa
upang mas higit na maunawaan agad ang banghay ng
isang kuwento.

Narito ang ilang tulong para masundan mo at mahiwatigan ang banghay ng
kuwento.
a. Alamin ang simula at wakas ng kuwento
b. Bigyan-pansin ang kilos at galaw ng pangunahing tauhan
c. Alamin ang mga pangyayaring sumasalungat sa daloy o galaw ng kuwento.
Ayan matapos mong malaman ang isa sa mga sangkap ng kuwento alamin
naman natin ang katangian ng kuwento sa panahon ng hapon.

GAWAIN 1.3.2.e.. BANDILA
Pagkatapos mong basahin ang isang halimbawa ng maikling
kuwento sagutin ang mga detalyeng hinihingi sa kasunod na graphic
organizer.
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Kahulugan
_____________________
_____________________
__________________
_______________
_____________
___________

Nilalaman(Paksa o Tema)
______________________
______________________
___________________
_______________
______________

MAIKLING
KUWENTO

Kalagayan ng
Sinasalaming
maikling kuwento
Kultura __________________
sa Panahon ng Hapon
__________________
_________________
_______________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Sa bahaging ito kailangang maibigay ng mag-aaral ang
sagot mula sa kuwentong tinalakay upang maunawaan
ang mga panitikang naisulat noon panahon ng Hapon.
Maaaring humingi pa ng mga karagdagang halimbawa ng
sanhi at bunga.

Suriin ang graphic organizer, at sagutin ang kasunod na tanong
upang matukoy ang ikinaiiba at kalagayan ng panitikan sa Panahon ng
Hapon.

Mga Gabay na Tanong:
1. Ano ang maikling kuwento at paano ito naiiba sa iba pang akdang
pampanitikan?
2. Bakit sinasabing ang mga akadang naisulat noong Panahon
ng Hapon ay naimpluwensiyahan ng pananakop nila?
3.Sa iyong palagay, paano nagagawa ng mga manunulat sa
panitikan sa kasalukuyan ang maging malaya sa pagsulat ng
mga akda nila?
Pagkatapos mong magkaroon ng kaalaman sa maikling kuwento na
lumaganap noong Panahon ng Hapon, tingnan natin ang mas malalim na mga
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pangyayari kung ano ang nagging sanhi at bunga ng pagsusulat ng mga manunulat
sa Pilipino ng mga akdang pampanitikan sa panahong nabanggit..
Tutulungan ka ng susunod na gawain na araling panggramatika upang
malaman ang mga detalye kaugnay ng mga sanhi ng paglaganap ng maikling
kuwento at mga bunga nito sa lipunang Pilipino noong panahong iyon.

GAWAIN 1.3.2.f : SANHI AT BUNGA
Handa ka na ba? Halika at simulan na natin.

Ipagawa muna ang Gawain 1.3.2.f upang magkaroon ng
ideya tungkol sa sanhi at bunga. Hayaang ipaliwanag

Suriin at pagtapat-tapatin ang magkakaugnay na mga larawan upang
malaman ang sanhi at bunga ng bawat pangyayari. Isulat sa sagutang papel ang

ng mag-aaral ang kanilang mga sagot.

letra na tutugon sa wastong pagtatapat. Ipaliwanag ang ugnayan ng bawat larawan.
Gawin sa papel.

A
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B
2.

C
3.

_1.________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
_____

Sa bahaging ito nalaman mo na ang isang pangyayari ay may bunga
na maaaring maganda o di kaya’y di kanais-nais.
Upang higit mong maunawaan ang tungkol sa kasanayang sanhi at
bunga narito ang mga impormasyon na iyong uunawain at tatandaan.
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Ugnay-Wika

SANHI AT BUNGA

Magbigay pa ng karagdagang input kung kinakailangan.

Ang paggamit ng kasanayang sanhi at
bunga ay higit na nakapagpapaliwanag at
nakapaglalarawan kung bakit naganap ang isang
pangyayari at kung ano ang naging epekto nito.
Karaniwang ginagamit ang ilang pahayag na tulad ng “dahil ditto, kung kaya, naging
bunga nito, ang sanhi ng, kapag ipinatupad ito at iba pa.
Sa paglalahad ng sanhi at bunga sinasagot ang mga katanungang “Bakit ito
nangyari” at “ Ano ang naging epekto ng naturang pangyayari? Ang sagot sa
unang tanong ay tumutukoy sa sanhi at ang ikalawang tanong ay tumutukoy
naman sa bunga.
Halimbawa:
Sanhi

bunga

Sa gawaing ito ang mag-aaral ay dapat na makabuo ng
pangungusap na nagpapahayag ng sanhi at bunga ng
mga pangyayri. Maaaring hingan ng karagdagang
halimbawa ng pangungusap na nagsasaad ng sanhi at
GAWAIN 1.3.2.g. BUUIN MO!

bunga.

Sa pamamagitan ng kasunod na sitwasyon, isulat ang sanhi at
bunga nito. Gawin sa papel. Gayahin ang pormat.
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1.
2.
3.
4.
5.

Sitwasyon
Magulong pamilya
Pakikipagbarkada
Pagputol ng mga puno
Maruming paligid
Mababang marka

Sanhi

Bunga

Lalo pang pinagtibay ang iyong natutuhan tungkol sa sanhi at bunga
ng mga pangyayari sa bahaging ito na lubos pang makatutulong sa iyo.
Marahil magiging gabay mo na sa pag-aaral pa ng panitikan at
gramatika ang mga natutuhan sa modyul na ito.

Sa gawaing ito, mas lalo mong malalaman kung sapat na ang kaalaman mo
sa maikling kuwento at kasanayang sanhi at bunga sa araling panggramatika..

GAWAIN 1.3.2.i: BUHAY MO, KUHA KO, KUWENTO KO.
Nalalapit na ang paggawa ng inyong Year End Issue. Ikaw ay isa sa patnugot

Sa bahaging ito, gabayan ng guro ang mag-

Lathalaing pahina. Kumuha ka ng 4 na larawan na patunay ng kanyang

aaral sa pagsasagawa ng kanilang Gawain. Magbigay ang
guro ng input sa pag-aayos ng mga larawang nakalap
upang makabuo ng story map. Bilang karagdagan

pagsusumikap, ilay out mo siya at bumuo ka ng maikling kuwento. Kung wala

magbigay din ng input tungkol sa lathalain.

ng pahayagan na naatasang sumulat ng isang lathalain tungkol sa mag-aaral ng
ALS(alternative learning system) kasama sa nagtapos. Kailangang makalikha ka ng

namang kamera, gumupit ng 4 na larawan na may kaugnayan sa buhay ng magaaral.
Sa bahaging ito, ay naunawaan mo na ang kaugnayan ng
pananakop ng hapon sa tema ng akdang pampanitikan na nangibabaw
noon. Lubos pa ninyong mauunawaan ang panitikan noon sa susunod na
mga gawain.
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Pagnilayan at Unawain
A. Saguting muli ang gawain.
Sa Pagnilayan at Unawain, sa tulong ng guro ang
mag-aaral ay dapat naiwasto na ang mga maling
konsepto tungkol sa akdang pampanitikan na umiral
noong Panahon ng Hapon.

TUGON SA PAGKATUTO

Tahanan ng mga Konsepto
Panuto: Basahin mo ang mga pahayag sa gitna at sagutin ang
nasa Hanay A at B. Lagyan ng tsek kung ito ay tot o di totoo ang
mga konseptong nakasulat.
A. Bago ang
Talakayan
6. Totoo
__
Di Totoo __
7. Totoo
__
Di Totoo __
8. Totoo
__
Di Totoo __
9. Totoo
__
Di Totoo __
10.
Totoo
__
Di Totoo __

B. MGA KONSEPTO

1. Ang panitikan ay salamin ng
pagkakakilanlan ng mga Pilipino.
2. Sa panitikan malayang naipahahayag
ng mga Pilipino ang kanilang
damdamin at saloobin.
3. Ang panitikan ang naging daan upang
makamit ang kalayaan ng ating bansa.
4. Ang mga paksa noon ay tungkol sa
mga dayuhang sumakop sa Pilipinas.
5. Nakatulong ang nilalaman ng mga
akdang pampanitikan sa pang-arawaraw na buhay ng mga Pilipino.

C.Pagkatapos
ng Talakayan

1.Totoo
Di Totoo
2.Totoo
Di Totoo
3.Totoo
Di Totoo
4.Totoo
Di Totoo
5.Totoo
Di Totoo

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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Mga Gabay na Tanong:
1. Ano ang iyong napansin sa kinalabasan ng iyong mga sagot?
2. Tama ba ang mga ito? Nagawa mo bang iwasto ang mga dating
mali?
3. Bakit nga kaya sinasabing naiimpluwensiyahan ang mga akdang
pampanitikan na nangibabaw sa panahong naisula ito.

B.

1. Sa pamamagitan ng Dayagram sa iba. Sagutin kung paano
nakaimpluwensiya ang mga hapon sa panitikan noon?

230

2.Batay sa inyong sagot, nakatulong kaya ito sa pagpapalagana o pagpapaunlad
ng panitikan.

Ilipat
Sitwasyon:
Tuwing buwan ng Agosto ang National Historical
Institute ay nagkakaroon ng eksibit kaalinsabay sa pagdiriwang ng

Sa bahaging ilipat, inaasahan na lahat ng
kakailanganing kaalaman ay naproseso at napalalim na
at ngayon ay handa na ang mag-aaral na ilipat ang
kanilang mga natutuhan.

Buwan ng Wika.At bilang mga kawani ng nasabing tanggapan, ikaw
ay naatasang

bumuo ng

PICTO-TULA/KUWENTO. Ito ay

kalipunan ng mga orihinal na tulang haiku at tanaga. Sa tulong ng
teknolohiya at mga larawan dapat na maging malinaw na maipakikita
ang natatanging kultura at kasaysayan ng lahing Pilipino. Ang
eksibit ay sasaksihan ng iba-ibang sangay ng pamahalaan. Isaalangalang ang ss Paggamit ng tugmaan sa mga tulang bubuuin, Mga
Larawang Biswal, at Paggamit ng

Teknolohiya at Kaisahan/

Kaangkupan.
CRITERIA

Paggamit
ng salitang
tugmaan

Outstanding

Satisfactory

Developing

Beginning

4

3

2

1

Gumamit ng mga
angkop at
magagandang
salita sa pagbuo ng
Tula

Gumamit ng mga
angkop na salita
sa pagbuo ng tula

May mga ilang
salita na hindi
angkop sa pagbuo
ng tula

Ang mga
salitang ginamit
ay hindi angkop
sa tula

RATIN
G

Ipaliwanag ng guro ang tungkol sa pamantayan o
kriterya. Maaari pa ring humingi sa mag aaral ng
karagdagang pamantayan kung may nais pang idagdag.
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Mga
Larawang
Biswal

Paggamit
ng
Teknolohiy
a

Kaisahan
Batay sa
tema at
Orihinaliad

Makukulay at
nakakaakit ang mga
ginamit na larawan
na kakikitaan ng
kulturang Pilipino

Makulay at angkop
ang mga ginamit
na larawan na
kakikitaan ng
kulturang Pilipino

Gumamit ng ilang
angkop na
makukulay na
larawan na
kakikitaan ng
kulturang Pilipino

Hindi angkop
ang 1 o 2
larawang
ginamit

Nakagamit ng mga
websites/technolog
y

Nakagamit ng
ilang
websites/technolo
gy

Gumamit ng 1 o 2
websites/technolog
y upang
mapalawak ang
paksa

Walang ginamit
na
websites/techn
ology upang
mapalawak ang
paksa

Hindi masyadong
maayos ang mga
larawan at
pagpapaliwanag

Walang
kaugnayan ang
mga larawan
batay sa tema

Sa pagpapalawak
ng tema

Angkop ang
pagkakaayos at
pagkakaugnay ng
tula at larawan
batay sa tema

Upang mapalawak
ang tema
Maayos ang mga
larawan batay sa
tema

OVERALL
RATING

.

aralin sa modyul na ito , Panitikan sa panahon ng Hapon.

Sa bahaging ito mas mapagtitibay kung ang
nakaraang tinalakay ay lubos nang natutuhan kung
ang gawaing ito ay maisasagawa.

VII.Pangwakas na Pagtataya (Ang Panitikan sa Panahon ng

Ipaunawa na basahin at sundin ang panuto sa
pagsasagawa ng gawaing ito.

Binabati kita sa matagumpay mong pagsasagawa ng mga gawain sa mga

Hapon)
Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat bilang sa pahalang at pababa. Isulat sa
nakalaang kahon sa loob ng palaisipan.
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1.

2.
3.

4.

ABB

5.
Bilang karagdagan kung talagang alam na ng mga
mag-aaral ang mga mahahalagang impormasyon sa
panitikan noong Panahon ng Hapon narito ang isang
palaisipan na susukat sa kanilang nalalaman.

7.
8.
9.

Pababa

1. Isang uri ng akdang pampanitikan
2. Sa panahong ito naging mahirap ang buhay ng mga Pilipino
3. Ito ay walang antalang bugso ng tinig na pasulat na bawat pantig
ay laging may isang patinig
4. Lima – Pito - ______
5. Pagkakatulad ng tunog sa huling pantig ng huling salita sa bawat
taludtod.
6. Ibang salita ng sagot
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Pahalang
2. tula ng mga Hapones na binubuo ng labimpitong pantig na nahahati sa
tatlong taludtod
7. ang tanaga ay binubuo ng _____ pantig bawat taludtod.
8. Uhaw ang ______ na Lupa
9. isang anyo ng tula na lubhang mataas ang uri at binubuo ng isang matayog na
guniguni at marangal na kaisipan.

PAGNILAYAN AT UNAWAIN

( para sa Modyul 1)

ng

Ang bahaging ito na PAGNILAYAN AT UNAWAIN

ay

kinapapalooban ng Gawain na susukat sa lalim ng pag-

Dugtungan ang pahayag upang makabuo ng paglalagom

unawa ng mag-aaral sa mga araling natutuhan niya sa

tungkol sa kalagayan ng panitikan sa tatlong panahon na

kabuuan ng Modyul 1.

nakapaloob sa modyul na ito – Ang Panitikan sa Panahon ng Katutubo,
Panahon ng Espaṅol at Panahon ng Hapon.

Ang modyul na ito na tungkol sa panitikan na binubuo ng tatlong panahon ay lubos na
______________________ sa akin sapagkat
______________________________________
Katulad ng Panahon ng
______________ ay malalaman ko na _________________________, dir in pahuhuli
ang Panahon ng _________ ay ______________________________ pati na rin ang
Panahon ng ___________.
Ang tatlong pnahon ay nagdulot/nagpaalala/nagbigay atbp.
________________ upang mas lalong ______________ ito ay aking
________________________________________.
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Ipaunawa ng guro na sa bahaging ito lahat ng

ILIPAT ( para sa Modyul 1 )
Sitwasyon
Nalalapit na ang Araw ng Kalayaan. Ang SK chairman ninyo ay
naglunsad ng isang patimpalak na Gawain sa paggawa ng scrapbook ng mga
orihinal na akdang pamapanitikn ng na lumaganap sa Panahon ng Katutubo,

kanyang natutuhan at mga ginawa ay pagsasamasamahin
upang makabuo ng isang scrapbook ng mga orihinal na
ginawang akdmg pampanitikan na maaaring magsilbing
halimbawa para sa susunod na mag-aaral.
Upang maging maganda, maayos at makabuluhan
ang gagawing scrapbook kailangan maunawaan ng magaaral ang pamantayan na susundin at ito ay mkikita sa
ibaba ng LM.

Espaṅol at Hapon. Ikaw bilang kabataan ay sasali sa patimpalak na ito
upang maipakita mo ang iyong pagpapahalaga sa mga akdang
pamapanitikan na lumganap sa tatlong panahong nabanggit.
a.
b.
c.
d.

May halimbawa ng bawat akdang pamapanitikan na lumaganap
sa Panahon Katutubo, Espaṅol at Hapon.
Orihinalidad
Kakangkupan ng mga salitang ginamit
Paggamit ng native products

Natapos mo na ang hulig bahagi ng modyul na ito. At
naninaiwala akong buong husay mo itong naisagawa. Tanggapin mo
ang aking pagbati. Iminumungkahi kong sagutin mo ang pangwakas na
pagsusulit upang higit mong matiyak na talagang naunawaan mo na
ang mga araling nakapaloob s amodyul na ito. Simulan mo na!
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VII.PANGWAKAS NA PAGSUSULIT (MODYUL 1)

Bilang panghuling Gawain sa modyul na ito, ang guro ay
magbibigay ng Pangwakas na Pagsusulit upang matiyak kung

Piliin ang angkop na sagot sa sumusunod na mga tanong

tunay na naunawaan ng mag-aaral ang mahahalagang

1.

konsepto sa bawat aralin.

Ang panitikan sa Panahon ng Hapon ay binigyang halaga na
makapagsulat sa Wikang Pilipino ang mga manunulat na Pilipino ngunit
ingat na ingat sila sa mga paksang isusulat at dahil sa kahirapan ng

SUSI SA PAGWAWASTO (Pangwakas na Pagsusulit – Modyul 1

buhay sa panahong iyon nagtipid ang mga manunulat sa kanilang
isusulat kaya lumaganap ang Tanaga at Haiku. Aling pahayag ang

1. c

nagpapakita ng sanhi ng pangyayari?

2. c

a. binigyang halaga na makapagsulat sa wikang Pilipino
b. ingat na ingat sila sa paksang isusulat
c. dahil sa kahirapan ng buhay sa panahong iyon
d. lumaganap ang Tanaga at Haiku
2.

Isa sa mga dahilan kung bakit maraming kabataan ang naliligaw

3. c
4. c
5. b
6. a

ng landas ay ang pagkakaroon ng sirang pamilya. Ano ang ipinahihiwatig

7. b

ng pahayag?

8. a

a. mabuting kinahinatnan ng mga pangyayari
b. masama ang pagkakaroon ng buong pamilya
c. nagpapakita ng katotohanan
d. opinion lamang ng iba
3. Ilang gabi nang ako ang kapiling niya sa higaan. Tila musmos akong

9. c
10. b
11. a

dumarama sa init ng kanyang dibdib at nakikinig sa pintig ng kanyang

12. c

puso. Ngunit, patuloy akong nagtataka sa malalim na paghinga niya, sa

13. a

kanyang malungkot na pagtitig sa lahat ng bagay, paghikbi. Ano ang nais
ipahiwatig ng sitwasyon?
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a. may problemang hinaharap ang kanyang kaibigan
b. isang sanggol sa piling ng isang ina
c. nararamdaman niya ang suliraning pampamilya

14. b

d. binabalikan ang mga pangyayari
4. Mula sa nasa blg.3 na bahagi ng kuwentong “Uhaw ang Tigang na Lupa”
,

ano ang ibig sabihin ng tila musmos akong dumarama sa init ng
Kanyang dibdib?
a. batang nasa tabi ng ina na natutulog

15. c
16. b
17. d

b. sanggol na kalong kalong ng ina
c. nakikiramdam sa pintig ng puso
d. masama ang pakiramdam

18. b
19. a

5. Maikli ang pagkakasulat dahil sa pagtitipid noong Panahon ng Hapon
ngunit nagiging gabay ng buhay. Anong akdang pampanitikan ang

20. a

tinutukoy sa pahayag?
a. karunungang bayan
b. tanaga at haiku
c. bugtong
d. tula
6. Elemento ng maikling kuwento na tumutukoy sa maayos na
pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa kuwento na nag-iiwan ng
isang kakintalan sa isipan ng mga mambabasa. Anong sangkap ng
maikling kuwento ang tinutukoy ng pahayag?
a. banghay
b. tagpuan
c. tauhan
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d. tema
7. 7. Maagang gumising si Carlos para magtungo sa palengke. Masayang
Masaya siya na nag-aayos ng kaniyang mga paninda ngunit walang anoano’y dumilim kaya’t nasabi niyang “uulan na naman”. Nalungkot siya.
Kapag umuulan matumal at kaunti lang ang kanyang kikitain. Alin sa mga
pahayag ang pangungusap na walang paksa?
a. Maagang gumising.
b. Uulan na naman.
c. Masayang Masaya siya.
d. Nalungkot sita.
8. Narito ang isang orihinal na tanaga. Ano ang nais ipahiwatig nito?
Damdamin ng Isang Ina
ni Asuncion B. Bola
Nasasaktan man ako
Sa aking mga desisyon
Paninindigan ito
Sa ikabubuti mo.
a. pagdidisiplina sa kanyang anak
b. paglayo sa kanyang minamahal
c. pagpaparaya sa kaniyang mahal
d. nararamdaman ng isang tao
9. Lagi niyang hinihintay ang pagsapit ng Disyembre. Sa gulang niyang
pitong taon Masaya siya kapag sumasapit ang buwang ito. Tsokoleyt,
damit at laruan ang kanyang natatanggap. Pasko na bukas. Sa oras na
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ito kaiba ang kanyang nadarama. Lungkot. Ito ang araw na iniwan siya
ng kanyang ina at namayapa. Anong uri ng pangungusap na walang
paksa ang mga salungguhit na pahayag?
a. penomenal
b. eksistensiyal
c. temporal
d. modal
10. Sa kanyang pagiging matiyaga, mapagpakumbaba at masipag sa pagaaral siya ang naging valedictorian ng kanilang paaralan. Aling pahayag
ang nagsasaad ng bunga ng pangyayari?
a.

sa kanyang pagiging matiyaga

b.

naging valedictorian ng kanilang paaralan

c.

sa kanyang pagiging mapagkumbaba

d.

masipag sa pag-aaral

11. Ito ay bilang ng pantig sa bawat taludtod ng isang tula. Anong elemento
ng tula ang tinutukoy sa pahayag?
a. sukat
b. aliw-iw
c.tugma
d.indayog
12.Aling Pag-ibig pa ang hihigit kaya
Sa pagkadalisay at pagkadakila
Gaya ng Pag-ibig sa sariling lupa?
Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala.
Anong elemento ng tula ang tinutukoy sa mga salitang nakasulat ng
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pahililis?
a. sukat
b. aliw-iw
c. tugma
d. Indayog
13. Kung ang bayang ito’y masasa-panganib
At siya ay dapat na ipagtangkilik,
Ang anak, ang asawa, magulang, kapatid
Isang tawag niya’y tatalikdang pilit
Pansinin ang pagkakagamit ng pariralang tatalikdang pilit. Ano ang
nais ipakahulugan nito?
a. labag sa kalooban
b. tatalikod
c. di sang-ayon
d. magsasawalang-kibo
14. Saan nabibilang ang pahayag na “ Ang lahat ng palayok, may katapat
na saklob”?
a.bugtong
b.salawikain
c.sawikain
d.sabi-sabi
15. Namatay siyang malayo sa bayang sinilangan dahil sa pag-asam ng
isang mas mabuting buhay para sa kanyang mga minamahal. Anong
salita ang binibigyang- turing ng mga salitang nakahilig sa
pangungusap?
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a. siya
b. malayo
c. namatay
d. pag-asam
16. Balikan muli ang pangungusap na nasa blg. 15. Ano ang tinutukoy ng
mga salitang nakahilig?
a. panahon
b. lugar o lunan
c. paraan
d. kaisipan
17. Nag-umpisa ang palatuntunan nang tanghali kaya naman pawisan ang
mga nagsipagdalo. Ano ang binibigyan turing ng salitang tanghali?
a. palatuntunan
b. nagsipagdalo
c. pawisan
d. nag-umpisa
18.

Ano ang tinutukoy ng salitang tanghali sa pangungusap blg. 17?
a. paraan
b. panahon
c. panahon o lugar
d. d. dahilan
19.

Ano ang salitang ginamit sa liham na nagpapakita ng
paghahambing na magkatulad?
a. tulad
241

b. di-gaano
c. labis
d. dahil
20. Ano ang salitang ginamit na nagpapakita ng paghahambing na dimagkatulad?
a. di- gaano
b. labis
c. c. dahil
d. tulad

Natapos mo na ang Modyul 1. Nakatitiyak ako na naunawaan mo ang
mahahalagang konsepto sa bawat aralin dahil buobng bisa mo itong nailipat
sa tunay na sitwasyon na magagamit mo sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Ang Glosaryo ay makakatulong na higit na maunawaan
ang modyul kung may mga salitang di maintindihan.
Kung di pa sapat ang glosaryo pakidagdagan ng
karagdagang impormasyon ang mga mag-aaral.

Sa Modyul na ay pag-aaralan naman natin ang ilang akdang pamapantikan na
lumaganapa sa tatlong panahon, matapios ang panahon ng hapon. Ito ang
Panahon ng Amerikano, Komonwelt at Kasrinlan. Muli, maligayang pag-aaral.

Glosaryo
Bathala

-

Diyos ; Poong Maykapal

brochure

-

polyeto

caῆao

-

isang ritwal na nagpaparangal sa espiritu ng
kanilang mga dalaga na nahulog sa dagat
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dalubhasa
damdamin
dipa
duplo

-

espesyalista ; sanay ; bihasa

−
-

emosyon
haba ng nakabukang kamay

−

pagtatalong patula tungkol sa isang paksa na

eupemismo

−

pagpapaganda ng pananalita

eupimistiko

-

matalinghagang pananalita

gaso

−

gaslaw

gawa- gawa lamang -

walang pinagbatayang katotohanan

graphic organizer

kagamitang pampagtuturo upang ipakita ang

–

mahalagang konsepto
hatol

−

husga; sentensiya

henerasyon

-

salinhali

hidwaan

−

di pagkakaunawaan; di pagkakasundo; alitan

ihibik

−

itangis; itaghoy

ipagsanggalang
isinisiwalat

ipagtanggol
−

ibinubunyag; ipinagtatapat
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iskolar

-

taong matalino o maraming alam na pangakademiko

iwi

−

mag-alaga

kabagay

-

angkop ; akma

kabihasnan

-

sibilisasyon

kagila-gilalas

-

kamangha-mangha

karagatan

−

pagtatalong patula tungkol sa singsing ng
karaniwang ginaganap sa isang lamay sa

kathang-isip

-

isang mapangathang anyo ng salaysay

kutob

-

sapantaha ; kaba ; hinala

liyag

−

irog; sinta; giliw

lunday

-

bote ; bangka

maalam

-

maraming alam

mabakas

-

makita ang palatandaan

magkalagot-lagot −

magkapatid-patid

makaganyak

−

makapukaw

mandarambong

−

magnanakaw
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media literasi

-

ang kakayahang makapagsuri, makapagtaya at at
makalikha ng mensahe sa malawak na saklaw ng
media

mithiin

-

hangarin

nagbunyi

-

nagdiwang

naggawad

-

nagbigay ; nag-abot

nagpanukala

-

nagmungkahi

nakasusulasok

-

karumal-dumal

nalugmok

-

nakahandusay ; nakalupaypay

namumutawi

-

lumalabas sa bibig

nangangamba

−

nag-aalala

nangangatal

-

nanginginig ang tinig sa pagsasalita

nganga

-

ang bunga ng punong (areca palm o betel
palm), isang tropikal na halaman na tumutubo sa
Pasipiko at Timog-Silangang Asia. Ibinabalot ito
sa dahon ng ikmo kasama ng kaunting apog

pagkasi

−

pagmamahal
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pagmamalasakit

-

pagpapakita ng pagkupkop at pag-aalaga

pahat

−

kulang; salat; di-sapat

pakikipagtunggali

-

pakikipaglaban

pantas

-

dalubhasa

parokya

-

simbahan

payak

-

simple

ponda

−

maliit na tindahan

resolusyon

-

kapasiyahan ; kaisahang- pasya

ritwal

-

seremonya

sakbibi

−

tigib

saligan

-

sandigan

salumpuwit

-

upuan

sigwa

-

bagyo ; unos

sugo

-

may tungkuling iparating ang ipinag-uutos

sumibol

−

umusbong

talinghaga

-

hiwaga ; di- tuwirang pagpapakahulugan
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tangan

−

hawak

tinamo

−

nakamit

tradisyon

-

kaugalian ng mga tao na naninirahan sa isang
komunidad

tula

−

akdang pampanitikan tungkol sa buhay na

uwak

-

isang uri ng ibon na kulay itim
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