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Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan  
 
 

A. Mekaniks na Pangkatawan  
 

1. Naisasagawa ang mga kilos nang may wastong koordinasyon ang iba’t ibang 
bahagi ng katawan  

 
1.1 Naiuugnay ang kilos ng mga mata’t daliri nang mabilis at may kaliksihan  
1.2 Naiuugnay ang kilos ng mga kamay-mata at paa-kamay sa 

pamamagitan ng wastong kilos  
 

2. Naipakikita ang kakayahang igalaw nang maayos at may koordinasyon ang 
mga braso  

 
2.1 Nakapaghahagis ng anumang bagay na akma ang galaw ng katawan  
2.2 Nakapaghahagis sa iba’t ibang direksiyon na may iba’t ibang lakas  

 
3. Naisasagawa ang mga kilos di-lokomotor sa pagtugon sa ritmo  

tulad ng: 
 

- pagpalakpak  
- pagpadyak  
- pag-unat  
- pagbaluktot  

- pagtalbog  
- panginginig  
- pagpilipit  
- pagtulak  
- paghatak  

 
4. Naipakikita ang katatagan at lakas sa wastong paggalaw at panimbang  
 

4.1 Nakalalakad nang may wastong koordinasyon ang kamay at paa  
4.2 Nasusunod ang tuntunin ng payak na reley  

 
5. Naisasagawa nang maayos ang iba’t ibang kilos-lokomotor na may angkop 

na pag-uugnayan ng mga binti at mga kalamnan  
tulad ng: 
 

- paglalakad sa tuwid na guhit sa pamamagitan ng 5 hakbang  
- pagtakbo nang tuluy-tuloy   
- pagtayo ng salisihan  
- pag-akyat at pagbaba sa hagdan nang walang hinahawakan  
- paglukso sa magkasalising paa  
- paglundag sa lugar na magkasabay ang paa  
- pagkandirit ng isa hanggang tatlong hakbang  
- pag-iiskape  
- pagpapadulas  

 
6. Naisasagawa nang wasto ang pinagsamang mga kilos di-lokomotor at 

lokomotor  
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B. Paghahambing (Mimetics)  
 

1. Naisasagawa ang mga natutuhang batayang kilos sa paghahambing at 
pagsasagawa ng gawaing pangkatawan nang walang kailangang kagamitan  

 
1.1 Nakagagawa ng iba’t ibang paglakad na ginagaya ang: 

 
- lakad ng manika  

 
1.2 Nagagaya ang kilos ng mga hayop  

 
- lakad ng bibe  
- lundag ng palaka  
- pagtakbo ng kabayo  
- paglipad ng paruparo  

 
1.3 Naipakikita ang pakikiisa sa pangkat  

 
 

C. Gawaing Panritmo (Rhythmic Activities)  
 

1. Naisasagawa ang kilos sa saliw ng mga awitin nang may kasiyahan  
 
2. Naigagalaw ang katawan sa pagtugon sa himig at indayog ng musika o 

tugtugin  
 

2.1 Naisasagawa ang mga galaw nang natural at maginhawa  
tulad ng: 
 
- pag-ugoy  
- pag-indayog  

- pag-ikot  
- pag-imbay  

 
2.2 Naisasagawa ang mga kilos di-lokomotor sa pagtugon sa ritmo na may 

iba’t ibang antas  
 
2.3 Naisasagawa nang pasayaw ang malayang kilos sa saliw ng tugtugin  

 
2.4 Naisasagawa ang pinagsamang mga kilos lokomotor at di-lokomotor sa 

pagtugon sa indayog ng chant 
 

2.5 Nakalilikha ng payak na sayaw ayon sa ritmo ng awit o tugtugin  
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D. Mga Laro  
 

1. Nakapaglalaro nang may kawilihan   
 
2. Nasasalo ang bola o isang bagay na ayos ang galaw ng katawan  
 

2.1 Nasisiyahan sa paglahok sa mga larong ginagamitan ng kakayahan sa 
paghagis at pagsalo ng bola  

 
3. Nakakikilos nang may wastong pagtantiya sa layo ng isang bagay na may 

haba, lapad at lalim  
 
4. Nakakikilos nang wasto at maayos sa mga sagabal 

 
5. Napag-uugnay ang mga kilos sa karera  

 
6. Naisasagawa ang mga kasanayan sa paglalaro na gamit ang angkop na 

kagamitan  
 
 

E. Malayang Pagsasanay ng mga Kamay at Paa  
 

1. Nakasusunod nang maayos at may kaliksihan sa mga payak na ehersisyo  
 
 
  


