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  PAARALANG ELEMENTARYA NG DUMANLAS 
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I. MGA LAYUNIN 

a.) Nakikilala ang ilang tradisyunal na pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino.  

b.) Nakagagawa ng balangkas na nagpapakita ng pagiging maka-Diyos, makatao, 

makabansa at  makakalikasan ng mga Pilipino. 

c.) Naipapahayag ang pagkakaroon ng wastong   pagpapahalaga sa kapwa, sa 

bansang Pilipinas, sa kalikasan at sa ating Diyos.  

 

II. PAKSANG-ARALIN 

Mga Tradisyuna na Pagpapahalaga at Paniniwala 

Sanggunian- Yaman ng Pilipinas 6, pahina 32-34 

Kagamitan – larawan na nagpapakita ng iba’t-ibang tradisyunal na pagpapahalaga at 

paniniwala, powerpoint presentation, video clip 

Strategies – Multi-media, discussion web, graphic organizer, video analysis 

Core Values- Maka-Diyos, Makatao, Makakalikasan, Makabansa 

 

III. PAMAMARAAN  

a.) Balik-aral 

Dalawang pangunahing relihiyon sa Pilipinas  Kristiyanismo at Islam 

Kinikilalang Diyos ng mga Muslim   Allah 

Propeta ng mga Muslim    Mohammed  

b.)Pagganyak 

 Ipabigkas ang “Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas”. 

 Anu-ano ang mga pagpapahalagang Pilipino ang ipinahahayag dito? 

b.) Ibigay ang pamantayan sa panonood ng video 

 

c.) Video Presentation 

Ipapanood sa mga bata ang isang natatanging video na nagpapakita ng  isang 

taong nagpamalas ng pagpapahalaga sa kapwa at sa kalikasan. 

d.) Video Analysis 

Pagkatapos ipapanood ang video, tanungin ang mga kung ano ang kanilang 

masasabi sa kanilang natunghayang palabas. 

 

● Anong mahalagang mensahe ang natutunan ninyo mula sa inyong pinanood?  

● Anu-anong pagpapahalaga ang ipinakita sa video?  

 

 



e.) Talakayin ang mga kaugalian at kilos na naglalarawan sa mga pagpapahalaga at 

paniniwala ng mga Pilipino gamit ang mga graphic organizers. 
 

g.) Magpakita ng grapikong presentasyon sa aralin. 

h.) Pangkatang Gawain 

Pangkat 1 
 

Kung meron kayong ipinagdadasal sa Diyos, anu-ano ang mga ito?  

 

Pangkat 2 

Anu-ano ang maaaring mangyari kung hindi natin aalagaan ang ating kalikasan?  

 

Pangkat 3 

Magbigay ng maaaring mangyari kapag ang mga tao ay hindi naniniwala sa Diyos?  

 

Pangkat 4 

Bilang mag-aaral, ano ang magagawa ninyo upang alagaan ang kalikasan?  

 

Pangkat 5 

Bilang mag-aaral, papaano mo maipapakita ang pagiging makatao?  

 

Pangkat 6 

Magbigay ng mga pangyayari na kung saan nakatulong sa mga nangangailangan. 

Halimbawa sa matatanda o sa mga nasalanta ng kalamidad. 

 

i.) Pag-uulat 

 

j.) Paglalahat 
 

Ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at mataas na pinag-aralan ng mga 

mamamayan ay mahahalagang bagay sa pag-unlad ng isang bansa. 

 

IV. PAGTATAYA 

Tukuyin kung anong pagpapahalaga ang isinasaad sa bawat bilang. 
 

1. Tumutulong sa pagpapalago ng mga halaman at bulaklak  

2. Pagsisimba sa araw ng pangingilin  

3. Pagtangkilik sa sariling produkto.  

4. Pagdamay sa mga mahihirap.  

5. Pagmamahal sa bayan  

 

V. TAKDANG-ARALIN 
 

Gumawa ng poster at slogan na nagpapakita ng pagiging maka-Diyos, makatao, 

makabansa at makakalikasan ng mga Pilipino. 
 

 

Inihanda ni :  

  Bb. Desiree P. Dionsay 

  Guro 

 

Observed by: 

  Mary Germaine V. Alberto 

  School Principal 

PROFICIENCY  LEVEL 

5= 35X100= 3500 

4=3X80=240 

3=1X60=60 

2=0 

1=0 

0=0 

3500+240+60=3800/40 

PL= 95% 

 



  

 

 

 


