
MGA KASANAYAN SA KOMUNIKASYON 
Filipino 

 
A. Pakikinig  

 
1. Natutukoy ang mga likas na ugong/tunog sa kapaligiran  
2. Nakikilala ang mga tunog ng bawat titik ng Alpabetong Filipino 

2.1 b, m, p, a 
2.2 d, t, k, c, g, e 
2.3 n, h, s, j, i 
2.4 f, v, z, o 
2.5 l, r, w, y, x, u 
2.6 ng, q, ñ 
 

3. Nabibigkas nang wasto ang mga tunog ng bawat titik sa Alpabetong Filipino 
4. Natutukoy ang magkakatulad na simulang tunog ng salita 
5. Naiuugnay ang patinig sa tunog na napakinggan  

Halimbawa:  
a  –  aso  
e  –  elepante  
i  – ibon, ilog  
o  – orasan  
u  – uod  

 
6. Nasasabi ang magkakatulad na huling tunog ng salita 
7. Natutukoy ang mga salitang katugma ng salitang napakinggan 
8. Nasasabi ang mga salitang magkakatugma at di-magkakatugma 
9. Nasusunod ang mga napakinggang panuto 
10. Naipakikita ang kawilihan sa kuwentong narinig sa pamamagitan ng pagsagot 

sa mga tanong  
10.1 Nasasagot ang mga tanong na ano, saan, sino, ilan tungkol sa 

kuwentong napakinggan  
11. Nauulit ang maikling kuwentong narinig sa 2 – 3 pangungusap 
12. Naisasadula/naisakikilos ang kuwentong narinig 

 
B. Pagsasalita  

 
1. Nakapagkukuwento tungkol sa sarili 

1.1 Nasasabi ang sariling pangalan/gulang/tirahan   
1.2 Nagtatanong/Nasasagot ang tungkol sa sarili at sa iba  

2. Nakapagkukuwento tungkol sa sariling mag-anak 
2.1 Natutukoy ang mga kasapi ng mag-anak 
2.2 Nasasabi ang bilang ng mga kasapi ng mag-anak 
2.3 Nasasabi ang mga gawain ng bawat kasapi ng mag-anak 
2.4 Nasasabi ang mga pang-araw-araw na gawain ng mag-anak 

 
3. Nakapagkukuwento tungkol sa tahanan 

3.1 Natutukoy ang iba’t ibang silid ng tahanan 
3.2 Nasasabi ang gamit ng bawat silid 
3.3 Natutukoy ang iba’t ibang kagamitan sa bawat silid 
3.4 Nailalarawan ang tahanan na ginagamit ang mga salitang malaki/maliit  



3.5 Nasasabi ang lokasyon ng tirahan 
3.5.1 Ngalan ng kalye / baranggay 
3.5.2 Ngalan ng lungsod / bayan 

 
4. Nakapagkukuwento tungkol sa kamag-aral 

4.1   Pangalan 
4.2   Kasarian 
4.3   Katangian 

 
5. Nakapagkukuwento tungkol sa paaralan 

5.1 Nasasabi ang pangalan ng paaralan  
5.2 Natutukoy ang ilang mahahalagang bahagi ng paaralan  
5.3 Natutukoy ang mga tauhan ng paaralan 
5.4 Natutukoy ang ngalan ng mga araw sa isang linggo 

 
6. Nakapagkukuwento tungkol sa pamayanan 

6.1   Natutukoy ang iba’t-ibang pook/lugar sa pamayanan 
6.2 Natutukoy ang mga katulong sa pamayanan 
6.3 Nasasabi ang gawain ng bawat katulong sa pamayanan 

 
C. Pagbasa  

 
1. Naisasagawa ang wastong galaw ng mata sa pagbasa 

kaliwa – pakanan   
itaas – pababa  
 

1.1 Naiaayos ang mga bagay/larawan mula sa kaliwa/pakanan ayon sa 
laki/hugis, kulay at iba pa  

1.2 Nababasa ang mga kuwentong larawan mula sa kaliwa/pakanan, 
itaas/pababa  

 
2. Nakikilala ang magkakatulad na bagay/larawan/titik 
3. Natutukoy ang naiibang bagay/larawan/titik 
4. Natutukoy ang bahaging kulang o nawawala sa isang tunay na bagay/larawan 
5. Napag-uugnay ang mga bagay-bagay. 

Halimbawa: sipilyo – toothpaste 
batang babae – laso  
plato – kutsara  

 
6. Napagsusunud-sunod ang mga titik ng alpabeto 

6.1 Nababasa ang mga titik ng alpabeto 

7. Nababasa ang mga salitang binubuo ng pinagsamang titik/pantig  
7.1 Naiuugnay ang pantig sa larawan/tunog/ngalang napakinggan 

7.1.1 Naibibigay ang tunog ng bawat patinig 
 

7.2 Nakabubuo ng mga pantig sa pagsasama ng katinig at patinig 
7.3 Nakabubuo ng mga salita sa pamamagitan ng pinagsamang pantig 

 
8. Nakikilala ang mga nakalimbag na ngalan ng bagay sa silid-aralan 
9. Napapansin ang mga detalyeng nakikita sa larawan 



9.1 Nasasagot ang mga tanong na ano/saan/alin 

10. Nakapagkukuwento tungkol sa larawan 
11. Napagsusunud-sunod ang mga larawan upang makabuo ng kuwento 
12. Naibibigay ang maaaring kalabasan ng kuwentong isinasaad ng 

larawan/kuwentong larawan 
 

D. Pagsulat  
 

1. Nahahawakan nang maayos ang lapis 
2. Naiguguhit ang mga linya 

• pahalang   
• pahilis 
• pababa  

3. Naisusulat nang palimbag ang malalaking titik ng alpabetong Filipino   
3.1 Nababakat ang mga titik na may tuwid na guhit 

I, F, E, L, H, T, L 
3.2 Nababakat ang mga titik na may magkahalong tuwid at pahilis na guhit 

V, N, A, X, K, M, W, Y, Ñ 
3.3 Nababakat ang mga titik na may magkahalong tuwid at pakurbang guhit 

B, G, D, P, R, U, J 
3.4 Nababakat ang mga titik na pabilog ang guhit 

C, Q, O 
4. Naisusulat nang palimbag ang maliliit na titik ng alpabetong Filipino   
5. Naisusulat nang wasto at maayos ang sariling pangalan  
6. Nakokopya nang wasto ang mga salita, parirala at pangungusap  

 
 


