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GABAY NG GURO SA FILIPINO – BAITANG 7 

IKALAWANG MARKAHAN 

NA NAKABATAY SA LINGGUHANG TUNGUHIN 

 

LINGGO: 12  Lunsarang Teksto 1         “Nemo, ang Batang Papel” 

  Sanggunian: K-12 Learning Package ni: Rene O. Villanueva 

 

TEMA:  NAGKAKAIBA, NAGKAKAISA 

UNANG ARAW 

BATAYANG 
PANGNILALAMAN 

BATAYANG KAKAYAHAN TUNGUHIN 

 Pag-unawa sa 
Napakinggan (PN) 

PN2A                 PN2Aa 
                            
 
                          PN2Ab 

Nakapagtatala ng mga 
detalye ng napakinggang 
kwento. 
Nahihimay ang mga detalye 
ng napakinggang kwento. 

 Pagsasalita (PA) PA2B                 PA2Ba 
 
 
                          PA2Bb 

Nasisinsin ang mga ideya at 
pangyayari upang makuha 
ang nilalaman nito. 
Napagbubulayan ang mga 
aral na napakinggan. 

 Pag-unawa sa 
Binasa(PB) 

PB2A                 PB2Ab Nailalarawan ang karaniwang 
katangian ng tauhan ng 
kwento. 

 

ARAW 1 Panimulang Pagtataya 
Pagganyak/Introduksyon/ 

Pagpapalawak ng 
Talasalitaan (10 minuto) 

Pagbabahagi sa klase ng 
paniniwala/pamahiin at 
kahilingan o pangarap sa 
buhay (10 minuto) 

Presentasyon 
 

Pangkatang 
Pagbabasa 

ng mga  
mag-aaral 

(10 minuto) 

Pagpapayaman 
 

Pagtatala at Pagguhit 
ng mahahalagang 
eksena sa kwento. 

(10 minuto) 

Pagpapalawig  
(10 minuto) 

Pangkatang Gawain 
(Tableaux) 

Sintesis 
 

Pagbabahagi 
ng mungkahi  

(5 minuto) 

Pangwakas na 
pagtataya 

Sariling hiling 
(5 minuto) 

 

I. Mga Kagamitan 

a. Larawan ng bulalakaw (Video Presentation) o 

Larawan ng bulalakaw (Tarpaulin) 



b. Kopya ng kwentong “Si Nemo, Ang Batang Papel” ni Rene O. Villanueva 

c. Wand na may bituin sa dulo 

d. Strand na may bituin 

 

II. Pamamaraan 

Gawaing Guro    Gawaing Mag-aaral 

Panimulang Gawain: 

                  Panalangin 

    

  Sa ngalan ng Ama at ng Anak  

at ng Espiritu Santo    Amen. 

Ama Namin, 

 Pinupuri at sinasamba 

Ka namin, Ikaw ang bukal ng 

pag-ibig at guro ng katalinuhan 

Nagpapasalamat po kami sa 

Inyong kadakilaan. 

 Gabayan Niyo po kami 

sa pagtalakay ng aming  

leksyon, bigyan Niyo po kami  

ng kaalaman at pag-unawang  

magagamit tungo sa aming  

ikabubuti bilang mag-aaral. 

Basbasan Niyo rin po ang mga 

taong nasa aming paligid. 

 Hinihiling namin ito sa  

ngalan ng Inyong anak na si 

Hesus.      Amen. 

 

Magandang umaga sa inyong 

lahat.     Magandang umaga po Gng. Pama. 

 

Maupo kayong lahat    Salamat po. 

 

(Magtatala ng mga liban sa 

     klase) 

 

  Handa na ba ang lahat para sa 

bagong aralin?    Opo. 

 

Batid kong kayo’y handang- 

handa na kaya sa umagang ito  

ay may hatid ako sa inyong 



Gawaing Guro    Gawaing Mag-aaral 

 

panibagong kwento. Pakibasa 

nga ng ating tema sa linggong  Ang tema po natin ay  

ito.     NAGKAKAIBA, NAGKAKAISA. 

 Gagabayan tayo ng mga  

tunguhin sa pagtalakay sa 

 ating leksyon. 

 Ngayon, isa-isahin nga natin  

 ang mga tunguhing ito. 

  

 Carlo, basahin nga ang unang  PN2Aa  Nakapagtatala ng mga 

 tunguhin.      detalye ng  

        napakinggang kwento. 

Magaling! 

 Myrna, ikaw naman ang   PN2Ab  Nahihimay ang mga  

babasa ng ikalawang tunguhin.    detalye ng napaking- 

       gang kwento. 

     

  Malinaw ang pagkakabasa.  PN2Ba  Nasisinsin ang mga 

  Jan, ikaw naman.     ideya at pangyayari 

 upang makuha ang 

nilalaman nito. 

Mahusay! 

Ikaw naman Rene, para sa   PN2Bb  Napagbubulayan ang 

sunod na tunguhin.     mga aral na 

napakinggan. 

 

Tumpak! 

Sino naman ang gusting   PN2Ab  Nailalarawan ang  

bumasa ng huling tunguhin?    karaniwang katangian 

Rhea, sige nga.     ng tauhan sa kwento. 

 

Magaling! 

 
a. Panimulang Pagtaya 

     (10 minuto) 

Talasalitaan: Gawaing Pampisara 

 Ngayon ay palawakin natin ang 

ating kaalaman sa pagpapaka- 

Gawaing Guro    Gawaing Mag-aaral 



 

hulugan ng Talasalitaan. 

Bilugan ang kahulugan ng  

Salitang may salungguhit sa  

pangungusap. 

 

(Tatawag ng mga mag-aaral. 

Ipababasa at pasasagutan  

ang bawat bilang.) 

 

1. Muntik na siyang mahagip  

ng  humahagibis na  

sasakyan. 

a. humahangin 

b. umaalis  Ang kahulugan po ng humahagibis 

c. nagmamadali   ay nagmamadali. 

d. umuugong 

Tumpak! 

2. Inangilan sila ng masungit  

na matanda dahil sa  

kanilang maingay na  

paglalaro. 

Ang angil ay nangangahulu- 

gan ng: 

a. inis 

b. galit 

c. sigaw    Ang angil po ay ungol. 

d. ungol 

Magaling! 

3. Nagpatawing-tawing ang 

mga papel sa hangin. 

a. nagpaagos-agos 

b. nagpalangoy-langoy  Nagpatangay-tangay po ang tamang 

c. nagpatangay-tangay  salita para sa nagpatawing-tawing. 

d. nagpatalon-talon 

Mahusay ang iyong sagot. 

4. Binulyawan/sininghalan   Ang binulyawan/sininghalan po ay  

siya ng galit na galit niyang  nagangahulugang sinigawan. 

magulang dahil sa kaniyang 

Gawaing Guro    Gawaing Mag-aaral 



 

pagiging pasaway. 

a. sinigawan 

b. pinalo 

c. pinangaralan 

d. sinermunan 

 

Tama! 

 

5. Puno ng layak ang paligid 

kaya nagtakip siya ng ilong 

nang makalanghap ng 

masamang amoy. 

a. basura 

b. kanin-baboy    

c. alikabok   Ang layak po sa pangungusap ay 

d. dumi ng tao/hayop  nangangahulugang basura. 

Tama ang iyong sagot. 

b. Pagganyak (10 minuto) 

 

Ano ang madalas nating nakikita sa  Ma’am buwan po. 

 kalangitan kung gabi? 
 

Tumpak! 

Ano pa?     Bituin po. 

 

May bituin nga. Meron pa ba?  Bulalakaw po. 

 

Sino-sino ang nakakita na ng  

bulalakaw?    Ma’am, kami po! 

 

Sino naman ang hindi pa?  Ma’am! 

 

Gusto niyo bang makakita ng 

 bulalakaw?     Opo. 

 

Ipapakita ang video presentation  

ng larawan ng bulalakaw o  

pagpapaskil ng tarpaulin ng  

larawan ng bulalakaw. At isusunod 

ang Solar System o Kalawakan. 

Gawaing Guro    Gawaing Mag-aaral 

 



 

   

 Ano ang nakikita ninyo sa   Ang nasa larawan/video po 

 larawan/video?    ay bulalakaw. 

 

 Magaling, iyan ay bulalakaw o 

 shooting o falling star kung 

ating tawagin. 

 

Ano-ano ang karaniwang 

paniniwala/pamahiin tungkol sa  Kung makakita raw po ng bulalakaw 

bulalakaw?    at hihiling tayo ay magkakatotoo. 

 

Kung makakita kayo nito, ano  

ang hihilingin ninyo? 

(Pagbabahagi sa klase ng pani- 

niwala/pamahiin at kahilingan o  

pangarap sa buhay. 

Hihingi ng paliwanag sa  (Iisa-isahin ng mga mag-aaral ang 

magiging sagot.)   kanilang kahilingan) 

 

 * Maaaring pagkain po ang 

hihilingin 

     ko sa bulalakaw. 

     * Ang akin naman po ay maraming 

pera. 

    * Ako po ay hihiling ng buong 

pamilya. 

at iba pa. 

  Gawaing Guro    Gawaing Mag-aaral 



Napakaganda ng inyong mga 

  Kasagutan. 

  (Pagtalakay ng mga sagot ng 

  mga mag-aaral) 

  Ayon naman sa aking   

  paniniwala ang bulalakaw raw  

  ay pinaniniwalaan ng mga  

  dalubhasa  ng agham bilang 

  meteor o shooting star sa  

  Ingles, mga totoong bato sa  

  kalawakan na nagsisilabasan  

  kung ang mundo ay napapalapit 

  sa orbit ng kometa. Ganun din 

  ay napapalapit sa araw at nag- 

  iinit, naghuhulog ng alikabok o 

  dumi na siyang nakikita natin sa 

  kalawakan. Dahil malayo, inaa- 

  kala nating bituin ang bolang 

  apoy na tila may buntot. Gayun- 

  paman, nakasanayan na ng  

  ating mga ninuno na humiling sa 

  tuwing nakakakita nito dahil sa  

  tradisyunal na paniniwalang 

  magkakatotoo ngunit ito’y 

  walang batayan o hindi napatu- 

  nayan ng siyensya. 

     

  Kung sakaling ako naman ay 

  hihiling, ang hihilingin ko ay 

  patuloy kayong pagkalooban ng 

  talino, tatag at pagmamahal sa 

  inyong puso upang magtagum- 

pay kayong lahat sa buhay. 

  Maaari kayang mangyari ‘yun?  Opo 

 

  (Iuugnay ang natalakay sa  

  kwentong babasahin) 

 

  Magpapaskil ng Manila Paper  

  na naglalaman ng mga  

  sumusunod na gabay na 

  tanong. 

Gawaing Guro    Gawaing Mag-aaral 



(Lilinawin na ang sagot sa  

  tanong ay maaaring itala o  

  iguhit) 

 

1. Sino ang pangunahing  

tauhan sa kwento ni Rene 

O. Villanueva? Ano ang 

kanyang itsura ayon sa  

pagkakaintindi sa unang  

talata? Ano ang itsura niya 

pagkatapos ng ika-II  

talata? 

2. Ano ang hinihiling ng  

pangunahing tauhan sa  

bituin sa langit? 

3. Anong klaseng buhay ang  

naranasan ng pangunahing 

tauhan nang matupad na  

ang kanyang hiling? 

 

4. Sa katapusan ng kwento,  

ano ang hiling ng panguna- 

hing tauhan at kaniyang 

mga kaibigan sa bituin? 

 

(Hihikayatin ang mga mag- 

aaral na magtala ng  

kanilang sagot. Lilinawin rin 

na maaaring magtala ng 

ilang detalyeng sa tingin nila   

ay mahalaga) 

 
c. Presentasyon (10 minuto) 

 

Bibigyan ng kopya ang bawat mag- 

aaral ng kwentong “Nemo, Ang  

Batang Papel”. 

 

Ano ang pamagat ng kwento?  “Nemo, Ang Batang Papel” po 

     ang pamagat ng kwento.  

    Magaling! 

 

Gawaing Guro    Gawaing Mag-aaral 



Tingnan nga natin kung sino  

  ang sumulat ng kwento. 

Sino ang makakasagot?  Ang sumulat po ng kwento ay si 

     Rene O. Villanueva. 

Kilala niyo ba siya?   Hindi po. 

 

Si Rene O. Villanueva ay  

isang tanyag na manunulat ng 

mga librong pambata, mga dula 

at mga dyalogo sa telebisyon at  

pelikula. 

Isinilang siya noong  

ika-23 ng Setyembre 1954 sa  

La Loma, Lingsod ng Quezon  

ng mag- asawang Francisco at 

Vicenta Villanueva. 

Nakapagtapos ng  

  Kursong Kasaysayan sa  

  Lyceum of the Philippines noong 

taong 1969. 

Nabibilang si Rene  

  Villanueva sa unang hanay ng 

  mga manunulat na naisama sa 

  Hall of Fame ng Carlos Palanca 

  Memorial Awards for Literature. 

   Kabilang ang kwentong 

  “Nemo, Ang Batang Papel” sa 

  Carlos Palanca Award na  

  nagkamit ng Unang Gantimpala.     

 

Ngayon, kilala niyo na ba si  

  Rene O. Villanueva?     Opo 

 

  Sa pagkakataong ito ay  

  papangkatin ko kayo para lahat  

  tayo ay magtutulungan sa  

  pagbabasa. 

 

  Nakikita niyo ba ang bulalakaw  

  na ito? 

  (Patpat na may bulalakaw)    Opo 

 

Gawaing Guro    Gawaing Mag-aaral 



Kapag itinuro ko ito sa pangkat  

  niyo, ang wish ko ay makapag- 

  basa kayo nang malakas,  

  malinaw at may damdamin. 

 

  Ituturo ko naman ito sa aking  

  sarili upang basahin ang simula 

  at maikling bahagi ng kwento. 

 

  Maliwanag ba?     Opo 

 

       Magaling. 

 

  (Isasagawa ang pagpapangkat- 

  Pangkat, sandaling ipababasa  

  ng tahimik ang kwento at  

  pagkatapos ay pangkatang 

  pagbabasa.) 

 

 

NEMO, ANG BATANG PAPEL 

Rene O. Villanueva 

(Pakitingnan ang hiwalay na kopya 

 ng kwentong hinalaw  

mula sa K-12 Learning Package) 

 

 

(Pagkatapos ng pagkatang 

pagbabasa) 

  Nagustuhan niyo ba ang  

  kwento?     Opo 

 

  Ngayon ay bibigyan ko kayo ng 

  pagkakataong sagutin ang mga 

  katanungang nakapaskil, at  

  pagkatapos ninyo ay tatanungin  

  ko kayo tungkol sa inyong mga  

  kasagutan. 

 

  (Lilibot ang guro upang tiyaking 

  gumagawa at nakikibahagi ang  

  lahat sa gawain.) 

Gawaing Guro    Gawaing Mag-aaral 



  Tapos na ba ang lahat?   Opo 

 

   Huminto na ang lahat sa pag- 

  sulat at pagguhit at hinihikayat 

 ko  kayong makibahagi sa ating  

talakayan. 

 
d. Pagpapayaman  

(10 minuto) 

 

  Tatalakayin natin ang inyong 

mga naitala at naiguhit. 

(mahalagang magtanong ng 

mga bagay na makapagbibigay 

linaw sa kanilang nabuong  

ideya at naiguhit.) 

 

Subukan nga nating sagutin: 

1. Sino ang pangunahing  

tauhan sa kwento ni Rene 

O. Villanueva?  Ang pangunahing tauhan po sa 

kwento ni Rene O. Villanueva ay si 

Nemo. 

 Mahusay ang iyong sagot. 

 

Ano ang kanyang itsura ayon sa 

pagkakaintindi sa unang talata?  Si Nemo po ay isang batang yari sa 

     ginupit na diyaryo. 

 Tama ka! 

 

Ano naman ang itsura niya 

pagkatapos ng ika-II  

talata? 

Tingnan nga natin.   Naging totoong bata po si Nemo. 

 

 Ang galing naman! 

2. Ano ang hiniling ng pangu- 

nahing tauhan sa bituin sa 

langit?    Hiniling po niyang siya’y gawing 

batang masayahin. 

3. Anong klaseng buhay ang  

naranasan ng pangunahing 

Gawaing Guro    Gawaing Mag-aaral 

 



tauhan nang matupad ang  Nang matupad po ang kanyang 

kanyang hiling?   hiling, naging mahirap po ang 

kanyang buhay. 

4. Sa katapusan ng kwento,  

ano ang hiniling ng pangu- 

nahing tauhan at kanyang  Hiniling po nila na sila’y gawing  

mga kaibigan sa bituin?  batang masayahin. 

 

Natupad ba naman?   Opo 

 

Naging masaya ba sila?   Opo Ma’am. 

 
e. Pagpapalawig 

 (10 minuto) 

Pangkatang Gawain 

(Tableaux) 

 

Nabanggit niyo kanina ang  

salitang kahirapan, ngayon  

ay isasagawa ninyo sa  

inyong pangkat ang  

pagpapakita ng iba’t ibang  

mukha ng kahirapan at ito  

ay sa pamamagitan ng  

tableaux. 

 

Naintindihan ba?    Opo 

(Papangkatin ng guro ang  

mga mag-aaral) 

 

Bibigyan ko kayo ng tatlong  

minuto upang pag-usapan  

ang ipapakitang tableaux at  

pagkatapos ay ipapakita sa  

harapan. 

 

Ano nga ang gagawin?  Iba’t ibang mukha po ng kahirapan. 

 

 

 

 

Gawaing Guro    Gawaing Mag-aaral 

 

Magaling, nakikinig nga  



kayo talaga. 

(Bibigyan ng guro ng  

pagkakataong mag-usap at  

magplano ang mga mag- 

aaral habang nagmamasid at 

 naglilibot sa bawat pangkat. 

 

Tapos na ba?    Opo. 

 

Oras na upang saksihan  

natin ang inyong tableaux,  

ipapaliwanag lider kung ano  

ang mukha ng kahirapang  

kanilang ipinakita. 

(Magpapakita ng tableaux) 

 

Nagustuhan niyo ba ang  

inyong pangkatang gawain?   Opo. 

 

Sa inyong palagay, bakit kaya  (iba’t ibang sagot tulad ng: hindi 

nakararanas tayo ng mga  nagsisikap, walang pagkakaisa, 

kahirapan?  pagkagahaman, walang 

pananampalataya sa Diyos.) 

 

Binabati ko kayong lahat  

kaya’t palakpakan ang  

inyong sarili.    (magpapalakpakan) 

 
f. Sintesis (5 minuto) 

 

Bilang mag-aaral, ano ang  Mag-aaral po nang mabuti. 

maimumungkahi niyo upang  

malutas ang mga kahirapang  

inyong ipinakita? 

 

Kay ganda ng inyong sagot.  Tutulong po sa bahay at paaralan. 

Ikaw Christine? 

 

Mahusay!     

Ano pa?   Magkaroon po ng disiplina sa sarili, 

magsikap at manampalataya sa  

Gawaing Guro    Gawaing Mag-aaral 

Diyos. 
g. Pangwakas na Pagtataya 



 (5 minuto) 

 

Kung kayo’y bibigyan ng   (Isusulat ng mga mag-aaral sa  

pagkakataong maging si  

 

Nemo, ano ang hihilingin  strand ang mga hiling) 

 niyo sa bulalakaw? Bakit?  * laruan, damit, bahay, pagkain,  

      pagmamahal, atb. 

 

(Maikling pagtalakay at  

pagpapabasa ng sagot.) 

 
h. Takdang Gawain  

 

Panuto: Iguhit sa maikling bond paper  

ang pinakanagustuhan niyong eksena  

o tagpo sa kwentong binasa. Lagyan  

ng kulay. Ipapasa ang drawing sa  

susunod na pagkikita. Maliwanag ba?   Opo. 

 

Tumayo ang lahat para sa 

ating panapos na  

panalangin. 

 

  Panalangin 

 

Mahal naming Ama sa  

Langit na pinakamakapang- 

yarihan sa lahat, buong  

puso po kaming  

nagpapasalamat sa mabu- 

ngang araw na ito. Nawa’y 

ang mga aral na aming 

natutunan ay magamit  

namin sa pang-araw-araw  

na pamumuhay. 

 

Nawa’y matugunan Niyo po 

ang aming mga munting  

hiling. 

Gawaing Guro    Gawaing Mag-aaral 

Ito po’y hinihiling namin 

sa pangalan ni Hesus.   Amen. 



 

Paalam sa inyong lahat.    Paalam na po at salamat Gng. 

Pama. 

 

 


