LA IMMACULADA CONCEPCION SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
GRADE 11– APPLIED: PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK

May 4-8, 2020
YUNIT 3 – Aralin 10 – Mabisang Pagpapahayag
Paksang Aralin: Mabisang Paraan ng Pagpapahayag: Kalinawan, Kaugnayan, at Bisa
I. Pamamaraan:
A. Balik-aral: Springboard

1.

Itanong:


Ano ang tekstong panghumanidades?



Ano ang tekstong pansiyentipiko?



Ano ang tekstong pang-agham panlipunan?



Paano nagkakaroon ng pag-uugnay sa karanasan ang mga uri ng tekstong ito?



Bumuo ng mahahalagang konsepto o ideya tungkol sa mga uri ng tekstong ito.



Ano ang mga dapat tandaan sa tuwing nagsasagawa ng mga pag-uugnay ngvteksto?

C. Pagganyak:

1. Pagpapakita g larawan.

Araw-araw, sa loob ng silid-aralan ay nakikipagtalastasan ang mga guro at mag-aaral. Lalo pa
kung ang pinag-uusapan ay nanghiingi ng sariling saloobin ay pihadong bawat isa ay
magpapahayag.
1.
2.
3.

Anong mga paksa ng usapan ang talagang nakukuha ang inyong interes upang magnais kayong
magpahayag ng inyong saloobin?
Paano ninyo ipinahahayag ang inyong saloobin?
Paano naman nakukuha ang inyong atensyon ng ibang nagpapahayag?
May mga taong sadyang mahuhusay magpahayag ng kanilang saloobin, may mga tao rin
naming kailangan pang magsanay kung paano magiging mahusay na kagaya ng iba. Paano nga ba
magiging mahusay magpahayag

II. Pagtalakay sa Aralin:
Ipakita sa klase ang paksa. Hayaan munang mag-isip ang mga mag-aaral tungkol sa paksang ito.
KATANGIAN NG MANUNULAT: ANALITIKAL AT KRITIKAL
1. Ano ang mga naiisip tungkol sa paksang ipinakita?
2. Itala sa isang kalahating papel ang mga kaisipang naisip mula sa paksa.
Pagsusuri:
Ipakita ang graphic organizer.



Ang pagiging analitikal at kritikal mag-iisip ay susi upang makabuo ng matatalinong opinyon
tungkol sa mga paksang pinag-uusapan.



Kailangang isipin ng nagpapahayag ang layunin ng kaniyang gagawing pagpapahayag nang sa
gayon ay duon niya ibatay ang kaniyang mga sasabihin.



Propesyunal at pormal ang pananalita na gamit.



Ang pagkakaroon ng kongkretong batayan sa mga impormasyong ipinapahayag ay maghahatid
ng pagtitiwala ng mga mambabasa, maiiwasan din ang pagkiling ng mga manunulat dahil
kaniyang pagtitimba-timbangin ang mga kaisipang nakalap.



Ang pagkakaroon ng framework sa mga pahayag o anumang teksto ay nagbibigay ng
organisasyon ng mga kaisipan.



Mahalagang nagbibigay ng solusyon at rekomendasyon ang isang teksto.



Sa pagtukoy sa target na mambabasa ay naiaayon ng manunulat ang kaniyang pananalita, paksa,
at paraan ng pagtalakay.

Pagbuo ng Konsepto o Ideya:



Nagiging malinaw ang pahayag/teksto kung simple ang mga salitang gamit, naaangkop sa
paksang tinatalakay, at simple ang pagkakabuo ng mga pangungusap.



Siguraduhing angkop ang mga kaisipang tinatalakay nang sa gayon ay may kaugnayan ang mga
ito sa paksa.



Mabisa ang paraan ng pagpapahayag kung napalalalim nito ang paksang tinatalakay.

III. Pangwakas na Gawain:
Pagpapahalaga:
 Mahusay ka bang magpahayag? Paano nakatutulong ang katangian mong ito sa pang-araw-araw
na pakikisalamuha sa mga ito?
Paglalahat:
 Ang mahusay na tagapagpahayag ay isinasaalang-alang ang kalinawan, kaugnayan, at bisa ng
mga ipinapahayag.
 Mahalagang taglayin ang husay sa pagpapahayag upang malinaw na mailahad ang lahat ng mga
kaisipan.
 Ang pagkakaroon ng analitikal at kritikal na pag-iisip ay nagbubunga ng matalinong ideyang
ipinapapahayag>
Paglalagom:
 Ang pagpapahayag ay isang uri ng komunikasyong nagbabahagi ng sariling kaalaman batay sa
sariling karanasann napiling teorya, o paniniwala sa isang napiling paksa.
 Ang manunulat ay mahalagang taglayin ang pagiging analitikal at kritikal.
 Magiging mabisa ang pagpapahayag kung napalalalim nito ang pag-unawa sa isang paksa,
naipararating nito nang malinaw ang mensahe sa nga mambabasa, at naiuugnay ang kaisipan sa
iba’t ibang aspekto.
Pagtatasa:
Tukuyin ang sumusunod:
1. Ito ay isang uri ng komunikasyong nagbabahagi ng sariling kaalaman batay sa sariling
karanasan, napiling teorya, o paniniwala sa isang napiling paksa.
2. Napaghihiwalay o napagsasama ang iba’t ibang ideya sa pagpapahayag para mas mabilis itong
maunawaan at mahinuha ang mensahe.
3. Nagagamit ang iskema o kaalaman para maiugnay ang isusulat o ipahahayag na teksto sa sarili,
pamilya, komunidad, bansa, at daigdig.
Ibigay ang hinihingi ng sumusunod:
4. Anim na katangian ng isang mabisang pagpapahayag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5. Tatlong pangunahing bahagi ng sulatin:
1.
2.
3.
6. Tatlong katangian ng mabisang pagpapahayag:
1.
2.
3.
Gawain:
1. Sumulat ng isang sanaysay na nagtataglay ng:


kalinawan



kaugnayan



bisa

2. Siguraduhing taglay mg sanaysay na isinusulat ang sumusunod:



malinaw na layunin



akademikong tono



kongkretong batayan ng impormasyon/datos



tukoy ang framework



nakapagbibigay ng mungkahi



may target na mambabasa

Kasunduan:
1. Ano ang pagsasaling wika?
2. Ano ang source language?
3. Ano ang target language?
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YUNIT 3 – Aralin 11 – Mabisang Pagpapahayag: Pagsasaling-wika/Pagsasalin
Paksang Aralin: Mabisang Pagpapahayag: Pagsasaling-wika/Pagsasalin
Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagbibigay pansin sa mga nakatala:
 Mabisang Paraan ng Pagpapahayag
 Kalinawan
 Kaugnayan
 Bisa
2. Mga Tanong:




Ano ang pagpapahayag?
Paano isinasagawa ang mabisang pagpapahayag?
Kailan masasabing taglay ng pagpapahayag ang kalinawan, kaugnayan, at bisa?

3. Bumuo ng mahahalagang konsepto o ideya tungkol sa mabisang paraan ng pagpapahayag.
4. Pagpapabahagi ng kanilang natutunan sa nakaraang aralin.
Pagganyak:
Maraming Pilipino ang nahihilig sa K-drama, at K-pop.Ito ang mga telenovela at awitin mula
sa Korea at siyempre ang mga artista at mang-aawit ay mga Koreans. Maging ang wikang
gamit ay Korean.
Mga Tanong:




Nahilig din ba kayo sa K-drama at K-pop? Bakit?
Paano ninyo nauunawaan ang usapan sa K-drama at mensahe ng mga awit ng K-pop
kung ito ay walang salin?
Bakit kaya niyakap ng maraming Pilipino, lalo ng mga kabataan ang K-pop sa kabila ng
Posibilidad na hindi naman ganap na nauunawaan ang buong mensahe ng awit?

Sabihin: Positibo man o negatibong pakinggan, maraming Pilipino ang madaling maimpluwensiyahan. Katunayan, bago pa man ang K-drama at K-pop ay nahumaling ang
maraming Pilipino sa mga nobela mula sa Mexico. Nakatutuwang pakinggan kung
paano isinalin ang mga usapan ng mga tauhan sa bawat eksena ng mga nasabing
teleserye.
Mahahalagang tanong:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ano ang pagsasaling- wika?
Ano ang source language?
Ano ang target language?
Ano ang mabisang paraan upang maunawaan ang kultura ng isang bansa?
Bakit mahalaga ang kasanayan sa pagsasaling-wika?
Paano masisigurong tama ang pagsasalin-wika mula sa source language tungo sa
target language?

B. Pagtalakay:
Kung may naaalala kayong episode na telenobela na pang Korean, sa pagkakataong ito ay may
subtitles na Ingles ( bagaman Ingles ang subtitles ay nasisiguro ng lahat ay mauunawaan na ng
bawat isa ang naturang episode. )
Pagsusuri:
1. Suriin ang mga sumusunod na pagsasalin.





She really likes to sing in front of many people.
Talagang gusto niyang kumanta sa harapan ng maraming tao
She was the apple of the eye of everybody.
Noon ay siya ang paborito ng lahat.
Siya noon ang mansanas ng mata ng lahat
She eats like a bird.
Kung kumain siya ay sadyang napakakaunti.

2. Batay sa pagsusuri ay natuklasan kung ano nga ba ang mga dapat isaalang-alang sa
pagsasalin.
3. Tuklasin din ang mga katangian dapat taglayin ng tagapagsalin.
4. Sumangguni sa Study Guide o sa iba pang reperensiya tungkol sa pagsasalin.
5. Bumuo ng kongklusyon batay sa ginawang pagsusuri.
Pagbuo ng Konsepto o ideya:
1. Mga pantulong na Gawain sa pagbuo ng konsepto.



Pagsasaling-wika
May diin sa Source Language
Word-for-word
Literal
Malaya
Semantiko
 May Diin sa Target Language
Komunikatibo
Idyomatiko
Matapat
Adaptasyon
 Tagapagsalin
Bihasa siya sa dalawang wikang sangkot sa pagsasalin
May kaalaman siya sa genre ng tekstong Isasalin
May sapat siyang kaalaman sa kaligirang pangkultura ng tekstong isasalin sa wikang
pagsasalinan.
2. Bumuo ng mahahalagang konsepto o ideya tungkol sa dalawang wikang sangkot sa
pagsasalin, dalawang estilo ng pagsasalin, at katangian ng tagapagsalin.
Pangunahing Konsepto o Ideya:





Dalawang wika ang palaging sangkot sa pagsasalin: source language at target language.
Sa pagsasalin, maaaring ang maging diin ay nasa source language at ito ay posibleng
word-for-word, literal, Malaya, at semantiko. Maaari ding ang diin ay nasa mismong
target language at ito ay posibleng komunikatibo, idyomatiko, matapat, at adaptasyon.
Hindi magiging matagumpay ang isang pagsasaling-wika kung ang tagapagsalin ay hindi
nagtataglay ng kabihasaan sa dalawang sangkot na wika, kaalaman sa tekstong isasalin,
at kaalaman sa kaligirang pangkultura ng tekstong isasalin.

Paglalapat
Gawin ang mga sumusunod:



Pumili ng isang teksto na nasa wikang Ingles at subukang ito ay isalin sa wikang Filipino.
Isaalang-alang ang mahahalagang kaisipang tinalakay sa pagsasaling-wika upang
mailapat sa gagawing pagsasalin.

C. Pangwakas na Gawain
Pagpapahalaga:
 Bilang mag-aaral, paano makatutulong sa inyong pag-aaral ang pagtataglay ng
kasanayan sa pagsasalin?
Paglalahat
Inaasahang Pag-unawa:
1. Hayaan munang ipahayag ng mga mag-aaral ang kanilang mga sagot bago ipakita ang
mga inaasahang pag-unawa.
 Ayon kay Dr. Jose Rizal, kung nais makilala ang kultura ng isang bansa ay pag-aralan ang
wika ng naturang bansa.
 Maraming impormasyon at panitikan ang nakasulat sa iba’t ibang wika na mauunawaan
ng marami kung marami din ang may kakayahang isalin ang mga ito.
 Mahalagang maisalin ang diwa ng isang teksto upang masigurong tama ang pagkakasalin
nito.
Paglalagom
Hayaan munang ilagom ng mga mag-aaral ang paksang aralin:
 Ang pagsasalin o pagsasaling-wika ay isang proseso ng paglilipat ng ideya o kaalaman
mula sa isang wika tungo sa iba pang wika.
 Dalawang wika ang palaging sangkot sa proseso ng pagsasalin: ang source language at
target language.
 Pangunahing layunin ng pagsasalin na ipaunawa ang mensahe ng isang teksto gamit ang
wikang naiintindihan ng target na mambabasa.
Pagtatasa
A. Panuto:
Isalin ang mga pangungusap sa wikang Filipino kung Ingles ang pangungusap. Isalin
naman sa wikang Ingles kung nasa wikang Filipino ang pangungusap. ( Nx2 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A dime a dozen.
Hindi kita kalilimutan magpakailanman.
The ball is in your court.
Never bite off more than you can chew.
Maging positibo sa lahat ng sitwasyon.
The youth of today has bright hopes of the future.
My brother, at his age, is bothered by changes happening in him.
Malalaman mo ang bunga ng iyong paghihirap.
You make plans for the next school year.
He who does not know to look back at where he came from will never get to his
destination.

B. Panuto: Isalin sa wikang Ingles ang tula ng mga sumusunod at ipaliwanag ang mga ito.
1. Mayaman ka man’t marikit
Maganda ang pananamit
Pag wala kang tagong bait
Walang halagang gahanip

2. Kapagka ang tao ay hinaw nang hinaw
Pagkaasahan mo’t marumi ang kamay
3. Ang Puri ng dalaga kung pahahalagahan
Kaparis ng tubig na nasa tapayan
Kapatak na langis kapag napatakan
Di na iinumin at pandidirihan
4. Bago ka makipagkaibigan
Kilalanin mo munang mataman
Ang ating kaliwang kamay
Ay natataga rin ng kanan
5. Ang kahoy, habang malambot
Ay madaling mahuhubog
Kung lumaki at tumayog
Mahirap na ang paghutok
Kasunduan
Gawin ang mga sumusunod:
1. Humanap ng isang tekstong salin sa wikang Filipino.
2. Suriin ang nilalaman nito upang matukoy ang sumusunod:
Kultura ng bansang pinanggalingan ng teksto at Pagkakaugnay ng tinatalakay ng
teksto sa:
a. Sarili
b. Pamilya
c. Komunidad
d. Bansa
e. Daigdig
3. Ano ang panunuring pampanitikan?
4. Paano isinasagawa ang panunuring pampanitikan?
5. Ano ang mga katangian ng isang mahusay na panunuring pampanitikan?
6. Ano ang kagandahang hatid ng siyensiya at teknolohiya?
7. Paano patuloy na umuunlad ang siyensiya?
8. Paano napanatili ang lahat ng mga pag-aaral kaugnay ng siyensya?
9. Bumuo ng mahahalagang konsepto o ideya tungkol sa paksa.
10. Pag-isipang mabuti ang kahalagahang hatid ng kaisipang dulot ng pag-aaral ng
siyensiya sa buhay ng bawat isa.

Pagganyak:
1. Pagpapanood ng isang video na gamit sa nakaraang aralin tungkol sa “ The Beauty of Science “
2.

Ang mga nangyayari sa ating paligid kaugnay ng kalikasan ay ipinauunawa sa atin ng
siyensiya.Nagdadagdag ng kaalaman ang lahat ng natuklasan, at sa bawat pagtuklas ay higit na
napapahalagahan ang hatid nitong kagandahan.

3.

Mga Tanong
3.1 Anong kagandahan kaugnay ng agham o siyensiya ang nais ipaunawa ni Richard Dawkins.
3.2 Kung ang pagtutuunan naman ay ang mismong video, napansin ninyo ba ang sining? Aling
bahagi? Patunayan.

3.3 Kailan natin masasabing taglay ng isang bagay ang sining?
Sabi nga, Ang Diyos ang pinakamahusay na manlilikha. Sa kanya nagmula ang lahat. Ang
konsepto ng sining ay bunga ng kanyang mga nilikha ang mga nagging batayan ng
kagandahan.
Kasanayan:
Balikan ang video para sa araling ito na nauna nang ipinanood. Pagkatapos ay sagutin ang mga
tanong:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ano ang humanidades?
Ano ang mga katangian ng tekstong humanidades?
Ano-ano ang paksang kaugnay ng tekstong humanidades?
Ano ang pagkakaiba ng tekstong panghumanidades sa iba pang uri ng teksto?
Paanong masasabing may sining na taglay ang isang teksto?
Paano napatutunayan ng tekstong panghumanidades na puno ng sining ang buhay?

B. Pagtalakay sa Aralin:
Pagsusuri:
Mungkahi: Malayang pagnilayin ng mga mag-aaral kung paano naging katangian ng tekstong
Panghumanidades ang mga sumusunod na katangian:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Repleksyon ng buhay
Interpretasyon ng buhay
Subhetibo ang wika
Malaya
Matalinghaga
Impormasyunal
Imahinatibo
Mapangumbinsi
Malikhain

Batay sa napagnilayan ng bawat isa sagutin ang mga sumusunod:
1. Posible bang lahat ng tekstong panghumanidades ay nagpapakita ng repleksyon at
Interpretasyon ng buhay/
2. Paanong masasabing Malaya ang tekstong panghumanidades?
3. Bakit sinasabing subhetibo ang wika ng tekstong ito?
4. Kailan maaaring maging matalinghaga ang mga salitang gamit sa tekstong
panghumanidades?
5. Bakit kapwa tinaglay na katangian ng tekstong panghumanidades ang imahinatibo at
Impormasyunal?
6. Ang pagiging malikhain ba ng tekstong panghumanidades ang dahilan kung bakit
tinaglay rin nito ang katangiang mapangumbinsi?
7. Bumuo ng kongklusyo batay sa ginawang pagsusuri?
Pag-buo ng Konspto o ideya:
Pagpapakita ng graphic organizer.
Bumuo ng mahahalagang konsepto o ideya tungkol sa posibleng pagkakaugnay ng
Tekstong panghumanidades sa sarili , pamilya, komunidad, bansa, at daigdig.

Pangunahing Konsepto o ideya:
Ang tekstong panghumanidades ay impormasyunal, imahinatibo, at nangungumbinseng
mga polyeto,akdang piksyon, at rebuy na naglalahad ng repleksyon at interpretasyon ng
buhay
mula sa personal at matalinghagang punto de bista ng mga manunulat, pilosopo, at artista.
Ang mga ito ang dahilan kung kaya masasabi nating sadyang maiuugnay sa sarili, pamilya,
Komunidad, bansa, at daigdig ang mga tekstong panghumanidades.
Paglalapat:
Gawin ang mga sumusunod; ( Maaari itong bilang kasunduan )
1.

Magsaliksik ng isang tekstong panghumanidades.

2.

Basahin ito at suriin kung ano kaugnayan nito sa:


Saril



Pamilya



Komunidad



Bansa



Daigdig

D. Pangwakas na Gawain:
Pagpapahalaga:


Paano natin maiuugnay ang tekstong panghumanidades sa ating sarili, sa ating pamilya,
sa ating komunidad, sa ating bansa, at sa ating daigdig upang magkaroon ito ng
kabuluhan sa ating buhay.

Paglalagom:
Hayaan munang ilagom ng mga mag-aaral ang paksang aralin bago ipakita ang mga ito;
Pagtatasa:
Humanap ng isang tekstong panghumanidades, Suriin ito at tukuyin ang mahahalagang
kaisipan
o detalye at iugnay ang mga ito sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig sundin ang talahanayan sa pagtatala ng mga pag-uunay. ( 25 puntos )
Kaugnayan ng NIlalaman ng Tekstong Panghumanidades sa:
Sarili

Pamilya

Komunidad

Bansa

Daigdig

Paglalapat:
1. Bakit mahalagang masuri at malaman ang kahulugan o kabuluhan ng isang teksto. Ano ang
akmang paglalapat nito sa buhay mo bilang mag-aaral.
C. Pangwakas na Gawain:
Pagpapahalaga:
1. Paano nakatulong ang pagtukoy sa layunin, damdamin, tono, at pananaw ng teksto sa
akademikong pagbasa? Ano ang praktikal na aplikasyon nito sa buhay mo abilang anak, kapatid,
kaibigan, o mamamayan ng bansa?
Paglalahat:
Itanong muli ang mahahalagang tanong. Hayaan munang ipahayag ng mga mag-aaral ang kanilang mga
sagot bago ilahad ang inaasahang pag-unawa
1. Ano ang akademinkong pagbasa?
2. Ano ang mga kasanayan sa pagpapaunlad ng akademinkong pagbasa?
3. Paano makatitiyak kung ang isinasagawa ay akademikong pagbasa?
Paglalagom:
Hayaan munang ilagom ng mga mag-aaral ang kanilang sariling pananaw bago magbigay ng sariling
pahayag ang guro.
Pagtatasa:
Panuto: Ibigay ang kailangang sagot.
Maaaring malaman ang layunin sa tulong ng mga sagot mula sa sumusunod na tanong:
1. (Bakit isinulat ng may-akda ang teksto?)
2. (Nais ba ng may-akda na manlibang o magbigay ng impormasyon?)
3. (Nais ba ng may-akda na magbahagi ng kaniyang opinyon o mangaral?)
4. (Ano ang pangkalahatang layunin at ang mga espesipikong layunin ng isang teksto?) Maaaring
malaman ang tono sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na tanong:
5. (Ano ang damdamin ng may-akda tungo sa paksang kaniyang isinulat?)
6. (Ano-ano ang salitang ginamit ng may-akda para maipakita ang kaniyang tono?)
7. (Tuwiran ba ang tono ng may-akda o nagbago ito sa katapusan ng kaniyang akda?) Maaaring
malaman ang pananaw sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na tanong:
8. (Ano-ano ang paniniwala o opinyon ng may-akda sa paksang kaniyang isinulat?)
9. (Obhetibo ba o subhetibo ang pagtalakay ng may-akda sa kaniyang paksa?)
10. (Anong bahagi ng buhay ng may-akda ang maaaring nakaiimpluwensiya sa kaniyang
pananaw?)
Kasunduan:
1. Ano ang hulwarang organisasyon at ano-ano ang mga uri nito?
2. Ano ang lagom? Ano ang kongklusyon? Saan ginagamit ang mga ito?
3. Ano ang tsart o graphic organizer? Saan, kalian, at paano ito ginagamit?
4. Isulat ang sagot sa yellow pad.
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LESSON 12 – WEEK 8
SUPPLEMENTARY LESSON
Paksang Aralin:
A. Paksa:
Panunuring Pampanitikan
B. Kagamitan:
 Laptop
 TV
Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
Spring board/Balik-aral: 3 minuto
1. Pagpapakita ng graphic organizer

Pagsasaling-wika

May Diin sa Target
Language

May Diin sa
Source Language

word-forword

literal

malaya

semantiko

komuni-

idyomati-

katibo

ko

matapat

adaptasyon

2. Tanong:
 Ano ang pagsasaling-wika?
 Paano masasabing nasa source language ang diin ng pagsasalin at hindi
sa target language?
 Paano masasabing tama ang pagkakasalin kung ang isinalin ay nasa
anyo ng idyoma at iba pang kagaya na matalinghaga ang nilalaman?
3. Bumuo ng mahahalagang konsepto o ideya tungkol sa pagsasaling-wika.
4. Sa harap ng klase, hahayaang ibahagi ng mga pag-aaral ang kanilang natutunan
sa nakaraang aralin.

Pagganyak: (5 minuto)
1. Guro: Masasabi kong malaki ang pagkakaiba ng kinagisnang aliwan ng mga bata noong
panahon ng dekada ’80 hanggang ’90 sa kinaaliwan ng mga bata ngayong panahon. Noon ay
masaya na ang mga bata sa simpleng pakikinig sa mga kuwentong pambata, gaya ng mga
kuwento ng sikat na si Lola Basyang.
2. Tanong:




Bakit aliw na aliw ang mga bata sa pakikinig sa mga kuwento ni Lola Basyang?
Anong katangian mayroon ang maikling kuwento kung bakit patuloy itong
tinatangkilik ng maraming tao?
Paano higit na tumatatak sa isipan ng maraming mambabasa ang nilalaman ng isang
kuwento?

3. Gawing magganyak ang mga mag-aaral upang sumagot.
4. Sasabihin ng guro: Ang Kuwento
Kasanayan sa ICT
Maaaring gawing alternatibo o karagdagang pagganyak ang isang
mapapanood sa video. (Napapanahong kuwentong pampelikula-movie.)
Saguting ang mga tanong.

Mahahalagang Tanong: 3 minuto
1. Guro: Sagutin ang ga sumusunod na tanong batay sa bahagi ng ating pag-aaral.
 Bakit kailangan pang suriin ang nilalaman ng isang akdang pampanitikan?
 Paano nakapagpapaunlad ng isipan ang panunuring pampanitikan?
 Bakit sa pagsusuring pampanitikan ay posibleng maapektuhan ang damdamin ng
nagsusuri?
B. Pagtatalakay
Gawain: 15 minuto
Gawain 1: Magbasa Tayo!
Takdang oras: 10 minuto
Babasahin sa slide ang maikling kuwentong “Gilingang Bato” ni Edgardo M.
Reyes (Maaaring panoorin sa YouTube o sa aklat na panghigh school)
1. Baasahin nang tahimik ang teksto.
2. Magtala ng mga mahahalagang detalye tungkol ditto.
3. Pag-isipan kung ano ang katangian at kabuluhan ng teksto sa sarili at pamilya, at itala ang
mga ito.
4. Punuan ang talahanayan.
Katangian at Kabuluhan ng Teksto sa:
Mahahalagang Detalye ng
Teksto

Sarili

Pamilya

Gawaing 2: Magsuri Tayo!
Takdang oras: 10 minuto
Pagpapangkat sa klase ng tatlo.

1. Papupuntahin sa kani-kanilang pangkat ang bawat mag-aaral.
2. Bawat isa ay ibahagi sa pangkat ang resulta ng naunang gawain.
3. Matapos makapagbahagi ng kani-kanilang naitala sa naunang gawain ay ibigay ang kasunod na
gagawin ng bawat pangkat.
4. Ipasuri sa mga mag-aaral ang katangian at kabuluhan ng teksto sa mga sumusunod:
 Komunidad
 Bansa
 Daigdig
5. Sundan muli ang talahanayan sa pagtatala.
Katangian at Kabuluhan ng Teksto sa:
Komunidad

Bansa

Daigdig

Pagsusuri
Mungkahi: Pangkatan. Mananatili sa kani-kanilang pangkat ang bawat mag-aaral.
1.

Magpalit-palit ang mga pangkat ng mga talahanayan na pinagtalaan ng katangian at kabuluhan
ng teksto sa komunidad, bansa, at daigdig.
2. Bigyan ng sapat na sandali ang bawat pangkat na masuri ang talahanayan ng ibang grupo.
3. Magkaroon ng malayang talakayan matapos makapagsuri ng talahanayan ng ibang pangkat.

4. Matapos makapagbahagi ng nasuri ay muling balikan nang teksto sa pagakataong ito ay mas
madali nang masuri kung anong teoryang pampanitikan ang lalapat sa teksto o kuwentong
sinusuri.
5. Bumuo ng konglusyong batay sa ginawang pagsusuri.
6. Pagtalakay at pagproseso sa sagot ng mga mag-aaral.
Gabay:
Katangian at Kabuluhan ng Teksto:


Ang estilo ng pagkakabanghay sa teksto/kuwento ay nakabatay sa isang
sitwasyon,pangyayari o karanasan sa buhay. Tinalakay ang isang katotohanan ng isang
tipikal na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang akda ay nauugnay sa isyung pampamilya sa
komunidad ng mga Pilipino. Ipinakikita sa kuwentong ito ang simpleng pamumuhay ng mga
Pilipino na naghahari ang pagmamahalan at bigkis ng pamilyang Pilipino.



Ito ay masasabing teoryang Markisismo – Realismo sapagkat pinatutunayan nito ng isang
pamumuhay na ang pamilya ng may anak na kapag kinakapos ay takbuhan ang kaniyang
mga magulang. Ang gilingang bato sa kuwento ay tanda ng panahon at tanda rin ng
pagdaloy ng kanilang buhay hanggang sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Ito ay nagsilbing
simbolo na pinaikot ni inay upang makapag-aral ang kaniyang mga anak.



Ang mga teoryang pampanitikan ay ginagamit sa pag-aaral o pagsusuri sa nilalaman ng akda.
Mas nagiging sistematiko ang pagsusuri sapagkat mayroong tila haligi ang akda na siyang
pinagbabatayan ng pagsusuri.

Pagbuo ng Konsepto o Ideya

1. Ipakikita ang graphic organizer.

Panunuring Pampanitikan

Pagsusuri sa Nilalaman

Mga Teoryang
Pampanitikan

2. Tanong:
 Ano ang mga bagay na dapat bigyang pansin sa pagsusuri sa nilalaman ng panitikan?
 Ano ang mga teoryang pampanitikan?
 Paano ginagamit ang mga teoryang pampanitikan sa pagsusuri ng akda?
3. Bumuo ng mahahalagang konsepto o ideya tungkol sa pagsusuring pampanitikan.
4. Bumuo ng kongklusyon ang mga mag-aaral batay sa mga konseptong naibigay.
Gabay:
Pangunahing Konsepto o Ideya:


Marami dapat bigyang pansin sa pagsusuring nilalaman ng panitikan, ilan sa mga ito ay ang
katangian at kabuluhan ng teksto/akda sa sarili, pamilya, komunidad, bansa, at daigdig.





Mahalaga ring pagtuunang pansin ang mga isyung panlipunan na nakapaloob sa akda at paguugnay nito sa sarili, pamilya, komunidad, bansa, at daigdig.
Habang tumatagal, nadadagdagan ang mga teoryang pampanitikan, ito ay bunga ng mga pagaaral ng maraming eksperto. Ilan sa mga ito ay ang: pormalismo, kontekstwal, usaping
kasarian/feminism, klasisismo, naturalism, marsxismo, humanism, imahismo, realism, arkitaypal,
sosyolohikal, eksistensyalismo, historikal, at iba pa.
Ang mga teoyang pampanitikan ay gingaamit sa pag-aaral o pagsusuri sa nilalaman ng akda. Mas
nagiging sistematiko ang pagsusuri sapagkat mayroong tila haligi ang akda na siyang
pinagbabatayan ng pagsusuri.

Paglalapat:
Gawin ang mga sumusunod:
1. Maghanap ng isang teksto na may kaugnayan sa pamilyang Pilipino.
2. Suriin ang napiling teksto at tukuyin ang katangian at kabuluhan nito sa:
 Sarili
 Pamilya
 Komunidad
 Bansa
 Daigdig
3. Suriin kung anong teoryang pampanitikan ang maaarin ilapat sa teksto.
4. Bigyan ng kaukulang paliwanag kung bakit ang mga napiling teoryang pampanitikan ang natukoy
para sa tekstong napili.
C. Pangwakas na Gawain
Pagpapahalaga
Paano higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang mga akdang pampanitikan?
Paglalahat
Sa araling ito ay natututuhan natin ang sumusunod na kaalaman. Hayaang mag-aaral ang
magbigay ng sariling sagot bago ipakita ang inaasahang pag-unawa (sa slide).




Higit na nabubuksan ang mahahalagang kaisipan na nakapaloob sa isang akdang
pampanitikan kung ito ay sinusuri.
Malaki ang naitutulong ng pagsusuring pampanitikan sa pagpapaunlad ng isipan,
sapagkat nasasanay ang mambabasa na tingnan ang lahat ng anggulo ng akda.
Sa pagsusuring pampanitikan ay posibleng maapektuhan ang damdamin ng nagsusuri,
sapagkat natutuklasan niya ang malalim na tinatalakay ng akda.

Paglalagom
Hayaan munang ilagom ng mga mag-aaral ang paksang aralin bago ipakita ang mga sumusunod:




Ang panunuring pampanitikan ay isang uri ng paglalahad na nagtitimbang, nagbibigay ng
mahahalagang punto, o kaya ay kumikilatis sa isang akdang binasa.
Ang pagsulat ng panuuring pampanitikan ay hindi lamang pagpapahayag ng pagkagusto
o pag-ayaw sa isang akda o teksto.
Ang teoryang pampanitikan ay mga pananaw o dulog sa kung paano babasahin ang
isang akdang pampanitikan.

Pagtatasa
Basahin ang buod ng isang akda. Batay dito, tukuyin ang angkop na teoryang pampanitikan at
ipaliwanag kung bakit.
Mabangis na Lungsod
ni: Efren Abueg

BUOD:
Ulila na at nabubuhay na mag-isa ang batang si Adong. Upang makaraos sa araw-araw ay pinili
ng pobreng bata na mamalimos na lamang sa harap ng simbahan ng Quiapo.
Araw hanggang gabi ang panghihingi ng tulong ng bata sa mga naglalabas-pasok na deboto ng
sikat na simbahan.
Ngunit sa kaniyang murang isip ay alam na ni Adong ang bangis ng kaniyang paligid dahil sa
binatang si Bruno na laging kinukuha nang sapilitan ang kaniyang mga nalilimos. Gusto ng sigang
si Bruno na siya lamang ang makinabang sa mga pinaghirapan ni Adong.
Kinukuha ni Bruno ang perang naipon ni Adong at wala siyang nagagawa. Isang araw, batid na ni
Adong na katulad ng mga nakaraang panahon ay kukuhanin na naman ni Bruno ang kaniyang
perang pambili ng pagkain.
Ngunit naisipan niya noong gabi na iyon na magtago kay Bruno. Ngunit ang panahon ni Adong
para tumakas sa mapang-aping si Bruno ay kakaunti na lamang. Sa di kalayuan ay natatanaw na
ni Aling Ebeng, katabi ni Adong sa puwesto sa tapat ng simbahan, ang bruskong si Bruno.
Nagtago pa rin itong pilit ngunit nahabol at natagpuan ni Bruno. Dahil sa inis ni Bruno sa
pagtakbo at pagtatagong ginawa ni Adong, pagkatapos makuha ang pera ay binugbog nila si
Adong hanggang sa manghina.

SAGUTIN
Matapos mabasa ang kuwento, sagutin ang magkasunod na gawain:
1. Anong teorya ang binasang teksto?
2. Teoryang Pampanitikan - _____________________________________
Ipaliwanag ang sagot ______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

KASUNDUAN
Gawin ang mga sumusunod:



Pumili ng isang teksto.
Suriin ang napiling teksto at tukuyin ang katangian at kabuluhan nito
sa:
 sarili
 pamilya
 komunidad
 bansa
 daigdig
 Suriin kung anong mga teoryang pampanitikan ang maaaring ilapat
sa teksto.
 BIgyan ng kaukulang paliwanag kung bakit ang mga napiling
teoryang pampanitikan ang natukoy para sa tekstong napili.

INIHANDA NI: Gng. Celerina A. Planilla
March 25, 2020

LA IMMACULADA CONCEPCION SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
GRADE 11– APPLIED: PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK

YUNIT 3 – Aralin 13 – Mabisang Pagpapahayag
Paksang Aralin: Pagsulat ng Panunuring Pampelikula
I. Pamamaraan:
A. Balik-aral: Springboard

1.

Itanong:


Ano ang panunuring pampanitikan?



Paano sinusuri ang nilalaman ng isang teksto o akda?



Paano sinusuri ang teksto o akda gamit ang teoryang pampanitikan?



Paano nagkakaroon ng pag-uugnay sa karanasan ang mga uri ng tekstong ito?



Bumuo ng mahahalagang konsepto o ideya tungkol sa mga uri ng tekstong ito.



Ano ang mga dapat tandaan sa tuwing nagsasagawa ng mga pag-uugnay ngvteksto?

C. Pagganyak:

1.

Naging napakabilis ng takbo ng mga pagbabago. Maraming lumitaw na uso, may nalaos,
at muling may isinilang na bago. Ito ang naging kalakaran ng mga pagbabago sa mundo.


Anong mga bagay o tinatangkilik ng tao ang sa inyong palagay ay hindi nawalan ng
kinang, sa halip ay patuloy pa itong umuunlad sa pag-usad ng panahon?



Paano ninyo nasabing hindi nawalan ng kinang ang bagay na inyong nabanggit?
Patunayan.



Bakit nagging sikat ang Harry Potter?



Ano ang nagustuhan ng mga manonood?

Maraming nahuhumaling sa mga pelikula, lalo na kapag sadyang napakahusay ng pagkakagawa
at mismong istorya nito. Mas lalo pa itong tinatangkilik ng mga tao kapag nababasa nila ang
tinatawag nating movie reviews na madaling mabasa sa tulong ng I nternet.


Bakit naging paboritong libangan ng maraming tao ang panonood ng pelikula?



Bakit hindi nagkasya ang tao sa pagbabasa ng akda at sinisiguro pang mapanood ang
isinapelikulang kuwento?



Paano napanatili ng industriya ng pelikula ang kasikatan nito?

II. Pagtalakay sa Aralin:
Magsaliksik ng tungkol sa aspektong pampanitikan ng pelikula na tumutukoy sa:
 Kuwento
 Diyalogo
 Tagpuan
Gayundin sa aspektong panteknikal ng pelikula sa:
 Editing
 Disenyo ng Set
 Paglalapat ng Musika
 Sinematograpiya
Pagsusuri:
Napanood ba ninyo o nabasa ang kuwento sa pelikulang Oro, Plata, Mata?

Kuwento - umikot ang kuwento sa buhay ng dalawang mayamang pamilya, ang pamilya Lorenzo
at Ojeda.
Oro/Gold - ay maaaring sumisimbolo sa karangyaan. Ang pelikula ay nagsimula sa isang
enggrandeng selebrasyon, ang kaarawan ni Maggie. At sa selebrasyong ito, ipinakita
ang katayuan sa buhay ng mga tauhan, ang kanilang karangyaan. Mula sa kasuotan,
pagkain, kagamitan, imbitadong tao, ultimo nga ang paraan ng pagsisilbi sa kanila ng
mga katulong. Masaya sila. Nagsasayawan. Nagkakasiyahan.
Plata/Silver - Sa pelikula, inilalarawan dito ang pagbisita ng mga Ojeda sa hacienda ng mga
Lorenzo para sa paghahanda sa pagdating ng mga Hapones. Mapapansin natin na
noong nagkaroon sila ng senyales na paparating na ang mga hapon sa pamamagitan
ng “telescope” na nasa roof top ay agad silang nagmadali sa pagtitipon ng mga
kagamitang higit nilang kailangan sa kanilang pag-alis. Bigas, inumin, gamot, mga ilang
kasuotan, at iba pa. Ipinakita rin dito kung paano nagtagpo ang pamilyang Lorenzo at
Ojeda laban sa mga Hapones.
Mata/Death – Nagpapakita ng kahihinatnan ng mga tauhan.
Bad Luck. Ipinakita ito sa pelikula kung saan maraming hindi magagandang pangyayari ang
naganap sa dalawang pamilyang ito.
Una, ang paninirahan nila sa lugar matapos ang paglisan sa dati nilang tinitirhan na
kung ikukumpara ay may napakalaking deperensya. Mula sa isang tila kaharian,
ngayon naman ay sa mala-kubong tirahan. Doon ay dinanas nila ay buhay ng mga
pangkaraniwang mga tao kung saan kinakailanagn pa nilang maghanap ng makakain
para lang hindi malipasan ng gutom. Naranassan din nila maligo sa ilog na hindi
naman nila ginagawa dahil nga mayaman pa sila noong una. Sa madaling salita,
naranasan nila ang buhay na malayo sa buhay na kanilang kinalakihan at kinasanayan.
Diyalogo - Natural, angkop ang diyalogo sa karakter na bawat tauhan. Tagpuan - naipakita ang
panahong nais ilarawan kung kailan naganap ang kuwento ng pelikula, ang mansyon
at mismong kinatitirikan nito ay sadyang nagpakita ng karangyaan.
Editing - kung ang panonorin ay ang lumang Oro, Plata, Mata ay hindi na gaanong malinaw,
ngunit kung ang panonoorin ay ang digitally improved na isinagawa ng ABS CBN ay
masasabing napakahusay ng pagkakabuo ng pelikula, magmula sa editing, disenyo ng
set at mga kasuotan, musika at sinematograpiya.
Ang mga naitalang pagsusuri ay hango sa isinagawang pagsusuri ng ABS CBN ginamit na gabay
ng guro para sa ikaliliwanag ng malayang pag-aaral ng mga mag-aaral.

Pagbuo ng Konsepto o Ideya:



Ang panunuring pampelikula ay pagsusuri ng isang pelikulang napanood at ng mga element nito.
May dalawang aspekto ng pelikula na maaaring suriin: pampanitikan at teknikal.



Sa aspektong pampanitikan, tinatalakay at sinusuri ang mga element ng kuwento, diyalogo, at
tagpuan ng pelikula.



Saklaw naman ng aspektong teknikal ang editing, disenyo ng set, damit o costume, paglalapat ng
musika, at sinematograpiya.

III. Pangwakas na Gawain:
Pagpapahalaga:
 Ano ang mabuting hatid sa mga mag-aaral ng pagkakaroon ng kasanayan sa pagsusuri ng
pelikula?
Paglalahat:
 Ang pelikula ay may higit na aliw na hatid sa tao, sapagkat maliban sa kuwento ay nakalilibang
ang pagsasabuhay ng mga nagsisiganap.
 Maraming posibleng dahilan kung bakit inaabangan ng tao ang isinapelikulang akda, isa sa mga
ito ay dahil nais nilang masaksihang buhay o gumagalaw ang mga karakter na kanilang
sinusubaybayan sa akda.
 Patuloy na nagkakaroon ng inobasyon sa paggaw ng pelikula kung kaya patuloy na tinatangkilik
ng mga tao.
Paglalagom:
 Ang pelikula ay isang uri ng sining kung saan may gumagawa ng pagsulat ng panunuring
pampelikula ay dapat gawin nang maingat at may obhetibong pagtingin sa mga element ng
pelikula.
 Galaw ng mga imahen at naririnig na diyalogo para ilahad ang isang kuwento o naratibo.
 Ang pagsusuri ng pelikula ay isinasagawa para palutangin ang magagandang aspekto nito at
palitawin ang mga aspektong maaari pang paunlarin.
Pagtatasa:
A. Tukuyin ang sumusunod:
1. Isang uri ng sining kung saan may gumagalaw na mga imahen at naririnig na diyalogo para ilahad
ang isang kuwento.
2. Pag-aaral sa mga element ng pelikula.
B. Ibigay ang hinihingi ng sumusunod:
3.

Tatlong pinagtutuunan ng aspektong pampanitikan sa panunuring pampelikula.
1.
2.
3.

4. Limang binibigyang pansin sa aspektong teknikal sa panunuring pampelikula
1.
2.
3.
4.

5.
Kasunduan:
1. Ano ang Pananaliksik?
2. Bakit kailangang magsagawa ng mga pananaliksik?
3. Paano nakatutulong sa tao ang mga pananaliksik?

