
Subject/ Grade 

Level

No. of 

Pupils 

who took 

the Test

No. of 

Items

Mean 

Score

Standard 

Deviation
MPS Least Mastered Skills

No. of 

pupils 

who 

Failed

Intervention Program for Pupils who Failed

ENGLISH

Demonstrate concept of what make a sentence. Giving more exercises on rearranging words to make 

Use clues to make and justify predictions before, during 

and after reading.

Use different situations in making and justifying 

predictions before during and after reading.

Arrange events of the story read. More exercises in arranging the events of the story.

Follow simple direction.
Give simple direction to be followed by the pupils.

Share inter and interpersonal experience feelings and 

emotions using MT and English (Describe ones 

experience/give information shared by others)

Make a sharing about the pupils bad and good 

experiences everyday.

1.       Write a note of advice. 1.       More situation that need to give advice.

2.       Make simple predictions. 2.       Give more exercises in  making simple predictions.

3.       Identify cause and effect. 3.       More practice in identifying cause and effect.

4.       Use verb in the simple present, past and future tenses.
4.       Answering more sentences using verbs in simple 

present, past and future tenses.

5. Ask simple question using Do and Does.
5. More practice  in asking simple questions using Do 

and Does.

Noting details from the story heard. Reading more exercises.
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Identify the meaning of the word through antonyms and synonyms . Give more exercises of  antonyms and synonyms

Sequence events / ideas in a selection Let the pupils read the paragraph and give the ideas in a 

selection.

Use the correct form of the verb. More exercises in correct form of the verb.

Write a two point sentence outline. Read more paragraph and give the sentence outline.

Get information from a news report. Remedial Teaching

Give justification to possible ending. Give more exercises/ group activity

Organize the key sentence and supporting details  into an  

outline.

Give more passages to read and let the pupils do the 

exercises.

Use two word verb.
Allow pupils to use dictionary. Let them look for the 

meaning of the two-word verb and use it in a sentence.

Write reports from writing models  .  Schools and community 

news.

Give more activities to work on. Let the pupils work in 

groups.

1. Use a variety of sentences as to structure Give more examples, more exercises

2. Sequence the ideas to show the wholeness of the story Remedial Teaching

3. Note significant details Group activities

4. Write reported statements in a story form
More exercises  in writing reported statements in a 

story fom

5. Write a summary of what was read in the form of story 

grammar
More group activities

Total 28.51 5.38 67.55

MATHEMATICS

Uses expanded form to explain the meaning of addition with 

regrouping.
More exercises be given in the form of games

Adds numbers with sum through 99 without or with 

regrouping.
Using flashcard

Identifies and creates patterns to compose and decompose 

numbers using addition.
More exercises  for the pupils using real objects

Identifies and constructs equivalent number expressions using 

addition and subtraction.

Group activities in constructing equivalent number 

using  addition and subtraction.

7

I 30 19.22 64.07 133.96

VI 50 31.90 5.66 63.8083

89

12

IV

79

40 29.3 4 73.25 572

V 50 32.92 5.13 65.84



Solves one-step word problems involving addition of whole 

numbers including money with sums up to 99 using 

appropriate problem solving strategy.

Grouping by solving several problems.

Write related equation for multiplication for multiplication 

as equal jumps in number line/as counting by multiplies.

Contest in writing related equation for multiplication as 

equal jumps in number line/as counting multiples.

Identify other fractions less than one with denominators 

10 and below.

Giving more exercises in identifying other fractions less 

than one with denominators 10 and below.

Solve one-step word problem involving multiplication. More exercises in solving one-step word problem 

involving multiplication by group.

Read and write money in symbols and in words. Use flashcard in reading and writing money in symbols 

and in words.

Count and tell the value of a set of bills or a set of coins 

through 100 in combination of pesos and centavos.

Use play  or real money in counting and telling the value 

of a set of bills and coins.

Solve problems involving multiplication of whole numbers More drill/exercises

Solve problems involving multiplication and / or subtraction of 

whole numbers
Remedial Teaching/ peer teaching

Solve problems involving division without or with any other 

operation of whole numbers
More exercises in solving problems

Divide 2 - 3 digit numbers by 2 - digit numbers without or with 

regrouping
Use flashcards in drill exercises

Divide 2 - 3 digit numbers by 10 and 100 More drill/exercises

Changes fraction to lowest forms. Give more exercises in changing fraction to lowest 

terms.
Renames decimal numbers to fractions, and fractions whose 

denominators are factors of 10 and 100 to decimals.
Give exercises in expressing decimal numbers to 

fraction and solving problems in renaming decimal 

numbers to fractions

5IV 50 36.36 5.25 72.7272

6

III 40 27.39 5.19 68.45 12

II 30 20.44 4.23 68.1381

84

I 30 19.22 64.07 133.9689



Gives the place value and the value of a digit of a given 

decimal number through hundredths.
Make a table and fill out the place value and value 

of the given digits by completing the the table.

Rounds decimal numbers to the nearest whole number and 

tenth
Exercises by rounding decimal numbers to the 

nearest whole number and tenths.

Add and subract mixed decimals from whole numbers with 

and without regrouping.
Give more exercices

Multiply mixed decimals with tenth & hundredths by whole 

numbers
Remedial teaching

Multiply mixed decimals by mixed decimals with tenths More drill/ Remedial teaching

Divide decimals  by decimals  Group activities

Solve word problems involving percent More drills/ exercises

Visualize division of a whole number by a fraction by another 

fraction

Making concrete materials showing division of whole 

number by a fraction

Divide mixed numbers More exercises on the lesson

Solve two to three-step word problems involving all 

operations on fractions following the steps in solving two-step 

problems

More group activities

Solve word problems involving sales tax, rate os sales and 

selling price
Peer teaching on the lesson

Total 28.02 5.35 67.13

FILIPINO

 Nasasagot ang mga tanong na sino/sino-sino mula sa kwento. Pagbibigay pa ng mga pagsasanay na sumasagot sa 

tanong na sino/sino-sino.

Nasasagot ang mga tanong na ano/ano-ano
Pagbibigay ng pagsasanay na sumasagot sa tanong na 

ano/ano-ano.

Natutukoy ang kasarian ng pangngalan.
Pagpapakita ng mga larawan at hayaang tukuyin ang 

kasarian nito.

Natutukoy ang salitang magkatugma. Pagsasanay sa pagtukoy ng salitang magkatugma.

Nagagamit ng wasto sa pangungusap ang mga salitang 

ibabaw, ilalim at gitna.

Pagkakaroon ng pagsasanay sa paggamit sa 

pangungusap ng salitang ibabaw,ilalim at gitna.

15

30 19.18 4.16 63.93 4

VI 50 30.21 6.82 60.4183
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5

V 50 34.51 6.67 69.02 11
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Napagsusunod-sunodangmgapangyayarisakuwento. Pagsasagawangpangkatang Gawain sapagsusunod-

sunodngmgapangyayarisakuwento,

Nadadagdagan, nababwasan o 

napapalitanngisangtitikparamakabuongisangbagongsalita.

Gamitangplaskardngmgatitik at 

salita,pagbuuinangmgabatangbagongsalita.

Nagagamitangpanghalippamatlignapatulad. Pagsasanaysawastongpaggamitngpanghalippamatlignap

atulad,

Nagagamitangpanghalipnapanlunanbilangpamalitsapangalann

glugar.

Pangkatanggawainsaangkopnapaggamitngpanghalippan

lunan.

Nakasusulatngmgapangungusapsaparaangkabit-kabitna may 

tamanglaki at layosaisa’t-isa.

Pagsasanaysapagsulatngpangungusapsaparaangkabit-

kabit.

 Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang tula/ 

kwento

Pagkakaroon ng isang laro kung saan mag-uunahan ang 

mga mag-aaral sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa 

kwento

Nagagamit ang pangkalahatang sanggunian Pagsasanay  sa paggamit ng sanggunian

Nagagamit ang iba't ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng 

impormasyon

Pagsasanay sa paggamit bahagi ng aklat sa pagkalap ng 

impormasyon

Nakasusulat gamit ang wastong bantas, malaki at maliit na 

letra sapagsulat ng pangungusap

Pagsasanay sa paggamit ng wastong bantas, malaki at 

maliit na letra

Nakapagbibigay ng wakas ng binasang kuwento Pagkakaroon ng paligsahan sa pagbibigay ng wakas 

sakwento

*Napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa
*Pagpapabasa ng talata at pagbibigay ng sunod-sunod 

na pangyayayri sa binasang talata

   tekstong napakinggan .

*Naibibigay ang sariling wakas sa akdang

   napakinggan. 

*Nabibigyang kahulugan ang saitang iisa ang *Pagbibigay ng pagsasanay sa salitang iisa ang  

  baybay ngunit magkaiba ang diin.    baybay na magkaiba ang diin.

*Nagagamit ang Pandiwa ayon sa panahunan *Pagbibigay ng mga pagsasanay

*Natutukoy ang sanhi at bunga sa *Pagbibigayan ng mga pangungusap sanhi at

   pangungusap.    bunga. ( pangkatang gawain)

*Pagbibigay ng mga pagsasanay

5III 40 27.39 7.74 66.9084

IV 72 40 29.43 5.4 73.58 11

II 81 30 19.23 4.19 66.43 5



Naigagawa ng balangkas ng mga ideya sa napakinggang 

seleksyon/ teksto.

Magbigay ng mga pagsasanay na may kaugnayan sa 

aralin.

Nakikilala ang uri ng pang- abay na ginamit sa pangungusap.

Pagbibigay ng pagsasanay na may kaugnayan sa 

pagkilala ng uri ng pang- abay na ginamit sa 

pangungusap.

Nakikilala  ang mga sugnay na pang- abay na maaaring gamitin 

sa pagbuo ng pangungusap.

Pagsasanay sa paggamit ng mga sugnay na pang- abay 

sa pangungusap.

Nababalangkas ang mga kaisipan/ pangyayari sa seleksyong 

binasa.

Pagkakaroon ng pangkatang gawain upang mas lalong  

maunawaan ang aralin.

Nagagami t nang wasto ang mga sangkap sa pagsulat ng liham 

pangangalakal.

Pagbibigay ng mga gawaing makatutulong upang 

maunawaan ang aralin. 

1. Naibibigay ang mahalagang detalye na sumusuporta sa mga 

pangunahing diwa sa tekstong napakinggan

Pagsasanay sa pagbibigay ng mahalagang detalye na 

sumusuporta sa mga pangunahing diwa sa tekstong 

napakinggan

2. Nagagamit sa iba't ibang uri ng panlapi sa pagbubuo ng mga 

pandiwa sa iba't ibang  pokus

Pagkakaroon ng pangkatang gawain tungkol sa 

paggamit ng ng iba't ibang uri ng panlapi sa pagbubuo 

ng mga pandiwa sa iba't ibang pokus

3. Naibibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari Pagsasanay sa pagbibigay ng sanhi at bunga

4. Nakasusulat ng sanaysay na nagpapakita ng ugnayang sanhi 

at bunga

Pagsasanay sa pagsulat ng sanaysay na agpapakita ng 

ugnayang sanhi at bunga

5. Nakasusulat ng liham na nagrereklamo sa kinauukulang 

tanggapan
Pagsasanay sa pagsulat ng liham na nagrereklamo

Total 27.14 5.99 67.67

SCIENCE

1.       Identify the parts of the eyes and its functions.

1.       Let the pupils get familiar with the picture  of the 

eyes and its functions of each part using the exposed 

tarpaulin.

2.       Identify the parts of the ears ng its functions.

2.       Let the pupils get familiar with the picture  of the 

ears and its functions of each part using the exposed 

tarpaulin.

3.       Identify the parts of the skin and its functions.

3.       Let the pupils get familiar with the picture  of the 

skin and its functions of each part using the exposed 

tarpaulin.

10III 40 28.79 5.74 68.5484

11

VI 50 32.78 5.43 65.55 6

V 50 34.82 9.01 69.6479

83



4.       Infer body parts used by different  animals for eating  

getting food.

4.       Let the pupils draw the body parts used by animals 

for eating and getting food during lunch break.

5. Explain why there is a need to protect and conserve the 

environment.

5.  Give more situation on how to protect and conserve 

environment.

Classify the functions of the kidneys to the human body and 

its ailments

Give more information regarding the kidney and its 

function. Showing chart in preventive measures to avoid  

Identify the basic parts of human brain and its ailments Memorize the basic parts of human brain and its 

Identify the body parts of animals that live water and land Show more different toys of animals that live on land 

and water. Identifying body parts by pointing the body 

parts.

Determine the stages of animals Make a collage showing the stages of animals and 

development from birth until now. 

Identify specific structures of plants for adaptation. Video clip showing

Describe the effect of stirring materials that are mixed. Showing video presentation about the  effect of stirring 

materials that are mixed.

Describe how certain mixtures can be separated. Video clip viewing/ group activities

Construct an electromagnetic. Remedial teaching

Conduct experiments to test the effect of selected variables 

on the strenght  of electromagnetic. 
During remedial reading, conduct an actual experiment 

for them  to test the effect of these variables. 

Observed that no new material is formed when physical 

change takes place

Experimentation

Show that chemical change may take place in materials Experimentation/ Video clip viewing

Observe that new materialis formed when chemical change 

takes place

Experimentation

Observe that the product of chemical change cannot be 

brought back to its original form

Experimentation

Total 31.17 6.44 68.99

11

VI 50 30.83 8.33 61.67 13

V 50 33.81 7.17 67.6279

83
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IV 50 31.25 4.50 78.13 3

III 40 28.79 5.74 68.5484
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ARALING 

PANLPUNAN

Nakapaghahambing ng mga nakagawiang gawain ng pamilya 

noon at ngayon
Dagdag na mga kasanayan sa paggamit ng organizer

Nahihinuha ang mga alituntunin ng pamilya na tumutugon sa 

iba't ibang sitwasyon ng pang-araw-araw na buhay ng 

pamilya.

Gawing laro o drama ang pangkatang gawain

Naikakategorya ang iba't ibang alituntunin ng pamilya.
Pagtatanong o paggawa ng tseklist ng iba't ibang 

alituntunin ng pamilya.

Napahahalagahan ang pagtupad sa mga alituntunin ng

pamilya.

Pagbibigay ng sitwasyon na magbibigay ng kahalagahan 

sa pagtupad ng alituntunin ng pamilya.

Naipaliliwanagangdahilan at kahalagahanngmgapagdiriwang. Pagbasangisangtalatananagpapahayagngkahalagahanng

mgapagdiriwang,

Nailalarawanangkapaligiran at 

katangiangpisikalngsarilingkomunidad.

Pagguhitnganyonglupa at 

anyongtubignamakikitasasarilingkomunidad.

Naisasalaysayangkuwentongpinagmulanngpangalanngsariling

komunidad.

Pagtanunginangmgabatasamatatandasakomunidad at 

ipasalaysayitosaklase.

Nakabubuongpaglalahadtungkol s pagpapatuloy at 

pagbabagosakomunidad.

Pagbigayinangmgabatangmgabagaynanagbago  at di 

nagbagosakomunidad.

Nasusulatangmaiklingsanaysaytungkolsakomunidadbataysagi

nawangpayaknamapa.

Magpakitangmapangkomunidad at 

isulatangmaiklingsanaysaytungkol ditto.

1.       Naisasalaysay ang mga pagbabago sa sariling lalawigan at 

karatig rehiyon batay sa laki, populasyon, istraktura at iba pa.

1.       Pagbabasa ng aklat tuwing tanghali tungkol sa mga 

pagbabago sa sariling lalawigan at karatig rehiyon.

2.       Nakikilala ang mga simbolo at sagisag ng bawat lalawigan 

at rehiyon.

2.       Pagguhit ng mga simbolo at sagisag ng bawat 

lalawigan.

3.       Nasasabi ang mga pagbabago at nagpapatuloy sa 

lalawigan.

3. Pagbabasa ng aklat at pagsusulat ng mga pagbabago 

at nagpatuloy sa lalawigan

*Nailalarawan ang ibat-ibang pakinabang pang ekonomiko ng 

mga likas na yaman ng bansa

*Pangkatang gawain sa paglalarawan ng ibat-ibang 

pang-ekonomiko sa mga likas na yaman

4

15III 40 28.11 6.46 66.9284

72

12

II 30 19.39 2.98 64.63 5

I 30 19.56 5.13 65.2089

81

IV 40 28.12 4.07 72.8



*Naipaliliwanag ang matalino at di-matalinong mga paraang 

pangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa

*Pagbibigay ng sitwasyon sa pagpapakita ng mga 

paraang pangasiwa ng mga likas na yaman

*Naiuugnay ang kahalagahan ng pagtangkilik ng sariling 

produkto sa pag-unlad at pagsulong ng bansa

*Pagbibigay ng pagsasanay sa pagtangkilik ng sariling 

produkto

*Natatalakay ang kontribusyon ng mga ibat- ibang pangkat sa 

kulturang Pilipino

*Pangkatang gawain.

*Naipakikita ang kaugnayan ng heograpiya, kultura at 

angkabuhayan gawain sa pagbuo ng pagkakinlanlang Pilipino

*Pangkatang gawain na nagpapakita ng kaugnayan sa 

heograpiya at pagbuo ng pagkakinlanlang Pilipino

Naiisa- isa ang mahahalagang probisyon ng Republika ng Biak 

na Bato.
Paglilikom ng datos ng bawat pangkat

Nailalarawan ang pamahalaang diktaturyal at rebolusyunaryo 

na itinatag ni Aguinaldo
Pagdaraos ng Panel Discussion

Natutukoy ang mahahalagang pangyayaring may kinalaman sa 

pagkakaroon ng malayang pamahalaan
Pagdaraos ng panel discussion

Naipapaliwanag ang mga pagbabago sa lipunan noong 

panahon ng Komonwelt
Pangkatang gawain/ buzz session

Natutukoy ang pangyayari tungo sa pagkakatatag ng 

Ikalawang Republika ng Pilipinas
Paglilikom ng datos 

1. Nasasabi ang mga batayang karapatan at kalayaang 

tinatamasa ng mga mamamayang Pilipino ayon sa Saligang 

Batas

Pagkakaroon ng pangkatang gawain

2. Napaghahambing  ang mga pamahalaan ayon sa tunay na 

pinanggalingan ng kapangyarihan

Dagdag na pagsasanay sa paghahambing ng mga 

pamahalaan ayon sa tunay na pinanggalingan ng 

kapangyarihan

3. Natatalakay ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas 

sa ibat-ibang bansa at iba't ibang panahon

Pagkakaroon ng dula-dulaan na nagpapakita ng 

pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibat-ibang bansa

4. Naiisa-isa ang mga samahan ng Panrelihiyon at pandaigdig 

na kinaaaniban ng Pilipinas

Pagbibigay ng pagsasanay /halimbawa ng mga samahan 

ng Panrelihiyon at pandaigdig na kinaaniban ng Pilipinas

10

VI 50 31.37 6.24 64.62 5

V 50 36.62 7.20 73.2479

83

472IV 40 28.12 4.07 72.8



5. Naiisa-isa ang mga karapatang tinamo ng bansa ng ito ay 

magkamit ng kalayaan

Dagdag na pagsasanay tungkol sa mga karapatang 

tinamo ng bansa  mula ng ito ay magkamit ng kalayaan

Total 27.20 5.35 67.90
EDUKASYON SA 

PAGPAPAKATAO

Nakatutukoy ng mga wastong paraan ng pakikitungo sa mga 

kasambahay.

Sa paraang paglalaro maipakikita ang wastong paraan 

ng pakikitungo sa mga kasambahay.

Nakapagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at kapwa sa 

lahat ng pagkakataon lalo na sa oras ng pangangailangan
Dagdag na gawain sa pangkatan

Nakapagpapakita ng paggalang sa pamilya at kapwa sa lahat

ng pagkakataon lalo na sa oras  “ ng panganagilangan.
Pagbibigay ng mga sitwasyon sa pangkatang gawain

Nakapagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa mga

magulang.
Dagdag na gawain sa pangkatan

Nasasabinamahalagaangpaggawangmabutisakapwa Ipasabiangkahalagahanngpaggawangmabutisakapwa.

Nailalagayangsarilisakalagayanngantasngkapwatula

dng:

        - Antasngkabuhayan

        - Pinagmulan

        - Pagkakaroonngkapansanan

Nailalagayangsarilisakalagayanngkapwa. Pagpapakitanglarawanngbatangpulubi

Nakakapagpakita ng malasakit sa mga may kapansanan sa 

pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng tulong sa 

nangangailangan

pagsasadula o pagpapakita ng malasakit sa may 

kapansanan

Naisasaalang alang ang katayuan /kalagayang kinabibiblangan 

ng kapwa bata sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain, 

laruan, damit, gamit

Pagsasadula

Naisasalaysay ang katangian / kalagayan kinabibiblangan ng 

kapwa bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagbabahagi ng 

pagkain, laruan, damit at gamit.

Pagkakaroon ng pagssadula sa loob ng silid aralan 

tungkol sa pagbabahagi ng pagkain, laruan, damit at 

gamit

II 81 30 22.42 3.07 74.73 5

Pagsasagawangdula-

dulaannanagpapakitangantasngkapwa.

5III 30 23.74 4.05 79.1384

10I 30 22.22 4.81 74.0789

VI 50 31.37 6.24 64.62 583



Naisasaalang alang ang pangkat etnikong kinabibiblangan ng 

kapwa bata

Pagbibigay ng mga sitwasyon tungkol sa pagsasaalang 

alang sa mga pangkat etnikong kinabibilangan ng kapwa 

bata

Naisasagawa nang mapanuri ang tunay na kahulugan ng 

pakikipag-kapwa.

Pangkatang Gawain. Pagdadrama na nagpapakita 

ng pakikipag-kapwa tao.
Pagpili ng mga salitang di nakakasakit ng damdamin sa 

pagbibiro.

Pagpapakita  ng mga larawan na nagpapakita ng 

kabutihan sa kapwa.
Nakapagpapakita ng paggalang sa oras ng pagpapahinga 

at sa may sakit

Pagsasagawa ng Gawain na nagpapakita ng 

paggalang sa kapwa.
Pagpapanatili ng tahimik, malinis at kaaya-ayang 

kapaligiran bilang paraan ng pakikipagkapuwa-tao.

Pagbibigay ng mga halimbawa ng pagtatahimik at 

malinis na kapaligiran

Naipapakita ang pagpipigil/ pagtitimpi sa sarili kapag umiiwas 

na gumawa ng marahas na hakbang kapag galit
Dula-dulaan

Naipapakita ang mga karapatang pantao kapag iginagalang 

ang desisyon ng kapwa
Pagbibigay ng mga halimbawa ng mga sitwasyon

Nakapagbibigay / nakahihingi ng tulong para sa 

pangangailangan kung lumalapit sa mga kaibigan upang 

humingi ng tulong para sa biktima

Role playing

Nakalalahok sa kampanya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng 

programa nito gaya ng pag-unawa sa karapatan ng tao
Pagbibigay ng mg asitwasyon

1. Naipapakita ang pagkakawanggawa sa kapwa Pagkakaroon ng dula-dulaan

2. Nakatutulong sa pagpapatupad ng mga tuntunin Pangkatang gawain

3. Nagagamit ang kalayaan ng may pananagutan
Pagbibigay ng mga pagsasanay tungkol sa paggamit ng 

kalayaan ng may pananagutan

4. Naisasaalang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng 

nakararami sa paggamit ng teknolohiya kung naglalagay ng 

mga babala

Pagkakaroon ng dula-dulaan

5. Naibabahagi ang sariling talino/kakayahan sa mga 

nangangailangan
Pangkatang gawain

Total 25.15 3.82 78.25

79 30 26.49 4.29 88.30 2

0

V

83

5

IV 40 30.20 4.05 75.50 0

III 30 23.74 4.05 79.1384

72

VI 30 25.83 2.66 77.75



MOTHER 

TONGUE

Nagagamit ang mga salita na nagsasabi ng  direksyon – ito, 

iyan, iyon.

Pagpapakita ng iba't-ibang larawan para magamit ang 

ito,iyan at iyon.

Nakikilala at natutukoy ang mga salitang kilos. Pagpaparinig ng tula upang makilala at matukoy ang 

salitang kilos na ginamit.

Nababasa ang mga salita, parirala,pangungusap.
Gamit ang tsart ng mga salita ,parirala at pangungusap.

Nasasagot ang mga tanong na ano, sino, saan, bakit at paano 

sa kwentong napakinggan

Paggamit ng graphic organizer sa pagsagot ng mga 

tanong

Nakabubuo ng mga salita, pariralala at payak na pangungusap 

mula sa malaking kahon
Dagdag na gawain sa pangkatan.

Nagagamitangpandiwasapangungusap. Pagbigayinangmgabatangmgagawainnilasaaraw-

araw.Ipagamititosapangungusap.

Nakikilala/Nagagamitangkaantasanng pang-

urisapangungusapgamitang local nawika.

Pagsasanaysapaggawangpangungusapgamitangkaantas

anng pang-uri.

Nakilalaang pang-ukol. Paghanapng pang-ukolsaisangkuwento.

Nagagamitsapangungusapang pang-ukol. Pagsasanaysapaggamitng pang-ukolsapangungusap.

Nakasusunodsapamantayansapagsipi o 

pagsulatngmgapangungusap, talata o kuwentona 

may tamanggamitngmalakingletra, 

espasyongmgasalita, wastongbantas, 

tamangpasokngunangpangungusapngtalata at anyo.

Uses word unlocked during story reading in meaningful text Remedial teaching

identifies theimportant story elements More drills/ exercises

Predicts possible ending of a story Remedial Teaching/ peer teaching

Arrange 8 - 10 words with different beginning letter in 

alphabetical order
Remedial teaching

Total 23.04 4.96 69.16

III 40 27.48 7.0584

874.23

II 30 19.37 3.63 64.57 5

I 30 22.27 4.1989

81

68.69 10



EDUKASYON 

PANTAHANAN AT 

PANGKABUHAYAN

*Nasusunod ang mga iskedyul ng pag-aayos at paglilinis sa 

sarili
*Pangkatang gawain sa pag-aayos at paglilinis sa sarili

*Nasasabi ang kagamitan sa pananahi sa kamay
*Pagpapakita pagpapaliwanag ng mga kagamitan sa 

kamay

*Napapanatiling maayos ang sariling tindig sa pamamagitan 

ng tamang pag-upo
*Pagsasagawa ng maayos sa sariling tindig at pag-upo

*Nasasabi ang kahalagahan ng maayos malinis at ligtas na 

bahay at bakuran

*Pagbibigay ng mga pagsasanay sa maayos at malinis at 

ligtas na bahay

*Nasasabi ang kagandahang asal sa hapag-kainan
 *Pagpapakita ng mga larawan na tumutukoy sa 

kagandahang asal sa hapagkainan

Nakapagkukumpuni ng sira/ punit ng kasuotan sa 

pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng pagtatagpi/ 

tatlong sulok na punit

Pangkatang gawain at pakitang turo

Naisasalaysay ang paggawa ng mga talatakdaan ng mga 

gawain ng mag-anak para sa isang araw at maisagawa ito ngsa 

pagsunod sa panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan

Aktwal na paggawa/ pangkatang gawain

Natatalakay ang mga salik tulad ng " dietary needs" budget at 

household produce na dapat isa alang alang sa pagbabalak ng 

pagkain.

Panunuod ng video clip tungkol sa paksa at Pangkatang 

gawain

Natutukoy ang mga bahagi ng makina at gamit ng bawat isa. Pakitang turo gamit ang tunay na bagay/ makina.

Natutukoy ang wastong pamamaraan, panuntunang 

pangkalusugan at kaligtasan sa pag-aalaga ng sanggol at 

wastong pangangailangan nila

Pagsasadula tungkol sa paksa

Nakapagtutuos ng gastos at kinita mula sa ipinagbiling 

inimbak na pagkain
Karagdagang gawain sa pagtutuos

Nakapipili ng tela at ibang gagamitin sa pananahi
Pagsasanay / Mga larawan/ aktwal ng halimbawa ng 

tela na maaring gamitin sa pananahi

Total 32.37 6.20 69.62

572

VI 50 30.68 6.58 61.36 7

V

83

7.21 74.24 850 37.1279

IV 40 29.3 4.8 73.25



MAPEH

Natutukoy kung paano maiiwasan ang pagkalat ng mikrobyo 

sa katawan.

Gamit ang mga larawan hayaang tukuyin ng mga bata 

kung paano maiiwasan ang pagkalat ng mikrobyo sa 

katawan.

Napapahalagahan ang kalusugan ng katawan. Larawan na nagpapakita ng kahalagahan ng kalusugan 

ng katawan.

Nakikilala ang mga pangalawang kulay. Gamit ang iba't ibang larawan hayaang makilala ang 

mga pangalawang kulay.

Natutukoy ang magkatulad at di-magkatulad na parirala ayon 

sa ritmo at sa himig.

Magpakita ng larawan ng nagpapakita ng pagtukoy ng 

magkatulad at di-magkatulad na parirala sa ritmo at 

himig.

Natutukoy ang iba't ibang uri ng tinig na nagmumula sa babae 

at lalaki.

Magpaparinig ng iba't ibang uri ng tinig ng mga babae at 

lalaki at hayaang tukuyin ang uri nito.

Pagsasagawang melodic contour sapamamagitanng body 

staff, pagsulatng melodic line sahangin at line notation.

Pagpaparinigngisangawitin,hayaangisagawangmgabataa

ng melodic contour sapamamagitanng body staf.

Pagbuongdisenyogamitangdalawa o higit pang linya, kulay at 

hugisngpag-uulitupangmaipakitaangritmo.

Pagguhitngmgabagaynanagpapakitangritmo,

Paglalarawannglokomotorna kilos saisanglokasyon, direksyon, 

lebel, pathway at planes

Pagpapakitangisanglokomotorna kilos 

saisanglokasyon,direksyon,lebel,pathway at planes,

Pag-

uusapsamgaimpormasyonngmgakaraniwangsakitpambatagay

ang:

      - Beke                        - bulutongtubig

      - tigdas                      - primary complex

Pagsusuringkahalagahanngimunisasyon o 

bakunasaprotektangsarilisanakahahawangsakit.

Pagpaparinigngtalatananagpapahayagngkahalagahanng

imunisasyon.

Naaawit ang simula at katapusan ng isang awitin. Pagbibigay pa ng iba pang kanta

Nailalarawan ang so fa si la ba Pagsasagawang so fa si la ba

Naipapakita ang matingkad at madilim na kulay sa 

pamamagitan ng landscapping

Pagpapakita ng iba pang matitingkad at madidilim na 

kulay

Pagpapakitanglarawanngbatang may karaniwangsakit 

nab eke,tigdas,bulutongtubig at primary complex 

upanglubosnamaunawaanangmgasakitnanabanggit,

10I 30 22.17 4.13 73.9089

II 81 30 19.14 2.79

10III 40 27.92 4.81 69.7984

63.8 4



Naisasagawa nang may wastong pag-iingat sa paghahagis at 

pagsalo ng bola

Pagsasagawa o pagpapakita ng wastong pagiingat sa 

paghahagis ng bola

Naipakikita abg value sa pagpinta ng larawan gamit ang water 

color

Pagtalakay sa mga paraan kung paano 

mapahahalagahan ang pagpipinta ng larawan gamit ang 

water color

Naipakikita ang mga pamamaraan kung paano napananatiling 

malusog ang katawan at pagsugpo sa karaniwang 

nakahahawang sakit

Pagbasa ng tsart na nagpapakita ng mga masustansiya 

at mabitaminang pagkain tulad ng 3 pangunahing 

pagkain.

Natutukoy ang pagkakaiba ng lakas at tatag ng kalamnan
Pagbibigay ng iba't ibang pagsubok na may kinalaman 

sa pagpapalakas at pagpapatatag ng ating katawan.

nasasabi ang kahalagahan ng agility (liksi) bilang sangkap ng 

Phyhsical Fitness

Pagbibigay ng iba pang laro na ginagamitan ng bilis 

upang malaman ang maraming kahalagahan sa ating 

katawan at sangkap nito sa Physical Fitness

Natutukoy ang larong Agawan ng Base at natutukoy ang 

kahalagahan ng laro sa pagpapaunlad ng mga sangkap ng 

Physical Fitness

Pagbibigay ng ibang larong may kinalaman o katulad sa 

Larong Agawan ng Base at malaman ang karagdagang 

kahalagahan ng larong Agawan ng Base

Total 26.28 4.26 69.77

MSEP

Natutukoy ang hulwarang panghimig na pahakbang at 

palaktaw na napapaloob sa isang awitin.

Pagkakaroon ng karagdagang pagsasanay  tungkol sa 

aralin.

Natutukoy ang mga pariralang bumubuo sa isang awitin. Pagbibigay ng mga halimbawa at pangkatang gawain.

Natutukoy ang simula at wakas ng seksyon o bahagi ng himig. Pakitang turo  at mga karagdagang pagsasanay.

Naipapakita ang kakayahan sa paggamit ng ibat ibang bagay at 

kagamitan sa paglilimbag. 

Remedial teaching

Nasusunod ang mga pamantayan sa wastong pagsasagawa ng 

gawaing panghimnasyon.

 Pabibigay ng mga karagdagang pagsasanay.

8V 50 34.64 6.64 69.2879

10

IV 50 35.89 5.32 71.60 4

III 40 27.92 4.81 69.7984

71



Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibahan ng 

tunugang mayor sa tunugang menor
Pagpapakinig ng tunog ng dalawang tunugan

Nakikilala ang iba't ibang instrumentong ginagamit sa banda
Pagpapakita ng larawan at pagpapakinig ng tunog ng 

iba't ibang instrumentong ginagamit sa banda

Natutukoy an gmga antigo o sinaunang bagay o gusali na kilala 

sa buong bansa

Pagpapakita ng mga larawan ng sinauna at antigong 

gusali sa bansa

Naipamamalas ng may pagmamalaki ang mga katutubong 

sayaw
Pagpapasayaw ng mga katutubong sayaw

Total 33.43 6.38 66.86

Submitted by:

VI 50 32.22 6.12 64.44 983

NELDA P. BANAYO

Principal


