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YUNIT 2 – Aralin 1 – Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto 
 
Paksang Aralin: Kaisipan ng Tekstong kaugnay sa Sarili, Pamilya, Komunidad, Bansa, o Daigdig 
 
I. Pamamaraan: 

A. Balik-aral: Springboard               

       
 

 

1.  Itanong: 

 Ano ang ginagampanan ng iskema sa tuwing tayo ay nagbabasa ng teksto? 

 Paano natin naiuugnay anga ting karanasan o nalalaman sa mga tekstong ating binabasa? 

  Kailan masasabing may kaugnayan ang teksto sa ating sarili, pamilya, komunidad, bansa, 

at daigdig? 

C. Pagganyak:             
1.  Ano ang mga pansariling karanasan sa paggamit ng internet ang hindi ninmakalilimutan?      
2.     May karanasan ba kayo sa paggamit ng internet na sangkot ang inyong pamilya? Ano iyon? 
3.     Ano ang nagagawa ng internet para sa atin bilang mga mamamayan ng bansa at ng daigdig? 
 

II. Pagtalakay sa Aralin: 

 1.   Mga Tanong: 

1. Ano ang mahalagang dulot ng pagbabasa para sa pansariling pag-unlad? 

2. Paano nakatutulong sa pamilya at komunidad ang pagbabasa? 

3. Ano ang malaking dulot ng pagbabasa para sa bansa at daigdig? 

 

2. Basahin ang teksto mula sa ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News 

 

  Di wastong paggamit ng Internet, nakakaapekto sa kalusugan, mga relasyon'  

Nawala sa pagiging honor student ang 12 anyos na si Kenneth Luanzon, na isinisi nila ng 

kaniyang pamilya sa pagbababad sa mobile games.  

Namayat na rin si Kenneth dahil hindi na nagagawang kumain sa tamang oras dahil sa kakalaro 

sa cellphone.  

"Minsan po di ko na po nagagawa assignments ko," ani Kenneth.  

"Naging tamad na rin siya sa pagkilos sa bahay... Umabot na nga na nawala 'yong WiFi namin, 

pinaputol ko," sabi naman ni Renato Luanzon, ama ni Kenneth.  



Nais naman ng mag-asawang Ryan at Caren Ong na sanayin ang mga magiging anak sa wastong 

paggamit ng gadgets at social media.  

"My husband is very techy... We're not as strict but we understand na kapag mag-uusap kami, 

no phones," ani Ong.  

Ayon sa psychologist na si Michele Alignay, kung hindi alam ang wastong paggamit ng social 

media, nakakasira na rin ito sa kalusugan at totoong relasyon sa mga mahal sa buhay.  

"In real life, you're no longer connected so it's becoming detrimental," ani Alignay.  

 "You miss out on the real life moments," dagdag ni Alignay.  

Ilang pag-aaral din daw ang nagsabing maaaring magdulot ng masamang epekto sa pag-iisip ang 

pagbabad sa internet gaming.  

"Electronic heroin. It has the same effect as probable addiction to substance. There's this 

element of excitement, element of suspense," ani Alignay.  

Kaya ipinapayo ni Alignay sa mga magulang na ipaliwanag nang mabuti sa mga anak ang hindi 

magandang epekto ng internet at social media.  

--Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News  

Matapos basahin ang teksto sagutan angsumusunod na mga pahayag: 

 1. Ano ang mga mahahalagang detalye tungkol sa teksto? 

 2. Ano ang kaugnayan ng nilalamanng teksto sa iyong sarili, at pamilya? 

 3. Magtala ng mahahalagang detalye at kaugnayan sa iyong sarili , at pamilya. 

  

3. Paglalapat:  

1. Bumuo ng mahahalagang konsepto o ideya tungkol sa pagkakaugnay ng kaisipan ng teksto sa: 

 sarili,  

 pamilya,  

 komunidad,  

 bansa, at  

 daigdig. 

      2. Bumuo ng kongklusyon batay sa mga konseptong naibigay. 

 
III. Pangwakas na Gawain: 
 
  Pagpapahalaga: 

1. Ano ang papel n gating iskema sa paggawa ng mga kaugnayan ng isang bagay sa ating sarili, 
       pamilya, komunidad, bansa, at daigdig? 

      
Paglalahat:   

 Ang pagbabasa ay naghahatid ng kaalaman, mabisa itong sandata upang umunlad ang kaisipan. 

 maraming teksto ang bunga ng masusing pag-aaral, gaya ng mga pananaliksik na naglalaman ng 

mga bagong kaalaman na makatutulong sa pamilya at komunidad. 

 malawak ang sakop ng teknolohiya, particular ang paggamit ng Internet, kung kaya ang mga 

tekstong bunga ng mga pag-aaral ay nakararating sa iba’t ibang bansa o panig ng mundo. 

 

             Paglalagom:            

 Nagiging higit na makabuluhan ang isang teksto kung gumagawa tayo ng kaugnayan nito sa 
ating sarili, pamilya, komunidad, bansa, at maging sa daigdig. 

 Mahalagang matukoy muna ang mahahalagang detalye ng teksto bago isagawa ang pag-
uugnay. 



 Mabisang gamitin ang iskema upang makapagsagawa ng pag-uugnay ng nilalaman ng teksto. 
 
Gawain: 
 
Isulat sa isang kalahating yellow pad paper ang sagot.  
 

Basahin ang teksto mula sa ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News. Suriin kung ano ang mahahalagang 

kaisipan o detalye at iugnay ang mga ito sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. Isulat ang 

sagot sa talahanayan sa baba sa pagtatala ng mga pag-uugnay. (20 puntos) 

 

  Di wastong paggamit ng Internet, nakakaapekto sa kalusugan, mga relasyon'  

Nawala sa pagiging honor student ang 12 anyos na si Kenneth Luanzon, na isinisi nila ng 

kaniyang pamilya sa pagbababad sa mobile games.  

Namayat na rin si Kenneth dahil hindi na nagagawang kumain sa tamang oras dahil sa kakalaro 

sa cellphone.  

"Minsan po di ko na po nagagawa assignments ko," ani Kenneth.  

"Naging tamad na rin siya sa pagkilos sa bahay... Umabot na nga na nawala 'yong WiFi namin, 

pinaputol ko," sabi naman ni Renato Luanzon, ama ni Kenneth.  

Nais naman ng mag-asawang Ryan at Caren Ong na sanayin ang mga magiging anak sa wastong 

paggamit ng gadgets at social media.  

"My husband is very techy... We're not as strict but we understand na kapag mag-uusap kami, 

no phones," ani Ong.  

Ayon sa psychologist na si Michele Alignay, kung hindi alam ang wastong paggamit ng social 

media, nakakasira na rin ito sa kalusugan at totoong relasyon sa mga mahal sa buhay.  

"In real life, you're no longer connected so it's becoming detrimental," ani Alignay.  

 "You miss out on the real life moments," dagdag ni Alignay.  

Ilang pag-aaral din daw ang nagsabing maaaring magdulot ng masamang epekto sa pag-iisip ang 

pagbabad sa internet gaming.  

"Electronic heroin. It has the same effect as probable addiction to substance. There's this 

element of excitement, element of suspense," ani Alignay.  

Kaya ipinapayo ni Alignay sa mga magulang na ipaliwanag nang mabuti sa mga anak ang hindi 

magandang epekto ng internet at social media.  

  

Kaugnayan ng Nilalaman ng Teksto sa: 

Sarili Pamilya Komunidad Bansa daigdig 

     



Kasunduan:          
1. Ano ang tekstong pansiyentipiko? 

2. Ano ang mahahalagang hatid sa mga mambabasa ng tekstong pansiyentipiko? 

3. Paano magsuri ng isang tekstong pansiyentipiko? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


