
 ���

MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO 
Kasanayang Sosyo Emosyunal 

(Socio-Emotional Skills) 
 
 
I. Pag-unawa sa Sarili  
 

1. Nasasabi ang sariling pangalan nang may pagmamalaki   
2. Naipahihiwatig ang iba’t ibang damdamin  

2.1 Nakikilala ang anyo ng mukha na nagpapakita ng iba’t ibang damdamin 
2.2 Nailalarawan ang tunay na damdamin tulad ng masaya, malungkot, galit, 

takot, gulat  
 

3. Naipakikita ang wastong pag-uugali sa hapag-kainan  
3.1 Naipakikita ang wastong pag-uugali sa pagkain  

• kumakain nang walang gaanong ingay tulad ng pagnguya, paghigop at 
paggamit ng kutsara’t tinidor  

 
3.2 Naipakikita ang wastong paghahanda ng pagkain  

• naghahanda ng sariling pagkain, inumin  
• maingat na nagsasalin ng inumin  

 
3.3 Naipakikita ang wastong pagkain nang nag-iisa  

• kumakain nang walang natatapon   
• maayos na umiinom  

 
3.4 Naipakikita ang wastong pagliligpit ng kagamitan sa pagkain  

• nagliligpit ng pinagkainan  
• iniipon ang mga sobrang pagkain  
• naghuhugas ng sariling kagamitan sa pagkain  

 
4. Naipakikita ang wastong paraan ng pagtitipid  

4.1 Naipakikita ang pagtitipid sa mga gamit sa paglilinis ng katawan  
4.2 Naipakikita ang pagtitipid sa paggamit ng tubig  

 
5. Natatanggap nang maluwag sa kalooban ang mga puna na makabubuti sa sarili  

 
II. Pagpapahalagang Nauukol sa Kapwa  
 

A. Mga Kasapi ng Mag-anak  
 

1. Naipakikita ang pagmamahal at paggalang sa mga magulang at 
nakatatandang kasapi ng mag-anak  
1.1 Nagagamit ang magagalang na salita tulad ng po, opo, ho, oho  
1.2 Nagagamit ang magagalang na pananalita tulad ng “salamat po”, 

“paalam na po” sa angkop na pagkakataon  
1.3 Nagagamit ang mga magagalang na pantawag tulad ng ate, kuya, at iba 

pa  
1.4 Naaalaala ang mga kasapi ng mag-anak sa pagdiriwang ng 

mahahalagang okasyon  
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1.5 Nakasusunod sa mga utos nang maluwag sa kalooban  
1.6 Naipakikita ang pagiging matapat   

 
B. Ibang Tao  

 
1. Naipakikita ang pagmamahal at paggalang sa mga katulong sa paaralan  

• magalang na binabati at kinakausap ang mga katulong sa paaralan  
• sumusunod nang maayos kung inuutusan  
 

2. Naipakikita ang pagmamahal at paggalang sa mga katulong sa pamayanan  
• laging gumagamit ng magagalang na katawagan tulad ng aling, mang, 

manang, manong  
• tumatawag sa tunay na pangalan o palayaw ng kalaro/kaklase  
• umiiwas sa pagbibigay ng di-kanais-nais/katawa-tawang pangalan ng tao  

 
3. Naipakikita ang pagmamalasakit sa kapwa  

• tumutulong nang kusa sa nangangailangan  
• isinasaaalang-alang o pinasasaya ang kapwa anuman ang anyo nito  

 
4. Naipakikita ang wastong pakikisalamuha sa kapwa  

 
III. Karapatan at Tungkulin ng Bawat Pilipino   
 

A. Karapatan  
 

1. Nagkakaroon ng kamalayan sa mga karapatan ng batang Pilipino  
1.1 Nakikilala ang mga karapatang dapat tamasahin ng bata  
1.2 Naiisa-isa ang mga karapatan ng batang Pilipino  
 

B. Tungkulin  
 

1. Nagkakaroon  ng kamalayan sa mga tungkulin ng batang Pilipino  
 

1.1 Nasasabi na ang bawat karapatan ay may katumbas na tungkulin  
1.2 Naisasagawa ang mga tungkulin ng isang bata sa tahanan  

1.2.1 Nakasusunod nang may katapatan sa mga utos/tuntunin sa 
tahanan  

1.2.2 Nakatutulong sa mga gawain sa tahanan na kayang gawin  
 

1.3 Naipakikita ang pagiging mabuting kasapi ng paaralan  
1.3.1 Nakasusunod nang maayos sa tuntunin sa paaralan  
1.3.2 Nagagamit nang maayos/maingat ang mga kasangkapan at iba 

pang kagamitan sa paaralan  
1.3.3 Naipakikita ang wastong paggalang sa watawat at sa 

pambansang awit  
 

1.4 Naipakikita ang pagiging mabuting kasapi ng simbahan  
1.4.1 Naipakikita ang pagmamahal sa Panginoon  

• pagsunod sa mga utos at aral ng relihiyon  
• paggalang sa mga banal na gawaing panrelihiyon  
• pagkilos nang maayos sa pook-sambahan  
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1.4.2 Naipakikita ang wastong pangangalaga sa mga bagay na likha 
ng Panginoon  
• hayop  
• halaman sa paligid  

 
1.5 Naipakikita ang pagiging mabuting kasapi ng pamayanan/bansa  

1.5.1 Natutukoy ang mga bagay na nagpapakilala sa sariling bansa  
• watawat, Lupang Hinirang, Jose Rizal at iba pang mga 

pambansang sagisag  
1.5.2 Nakasusunod sa mga tuntunin at babala sa pamayanan  
1.5.3 Nakikiisa sa mga gawain sa pamayanan na kayang gawin  

 


