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GRADE 3 

 

Unang Markahan 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 

Nababasa ang mga salitang may tatlong Pagpapantig  ng  Salita  (Pantig  at 

pantig  pataas;  klaster;  salitang  iisa  ang Klaster) 

baybay  ngunit  magkaiba  ang  bigkas;  

salitang hiram  

Napagsasama  ang  mga  katinig,  patinig  

upang makabuo ng salitang klaster (Hal.  

blusa, gripo, plato)  

Natutukoy ang kahulugan ng mga Kayarian ng Salita 

tambalang salita na nananatili ang  

kahulugan  
Nakasusulat ng talata nang may wastong Gamit ng Malaking Titik, Tuldok at Kuwit 

baybay, bantas at gamit ng Malaki at maliit  

na letra upang maihayag ang ideya,  

damdamin o reaksyon sa isang isyu o paksa  

Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan Alamat ng Makahiya 

Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari  

Nagagamit ang naunang kaalaman o  

karanasan sa pag-unawa ng  

napakinggang teksto  
Nagagamit ang pangngalan sa Pangngalan 

pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at Dalawang Uri ng Pangngalan 

bagay sa paligid  

Natutukoy ang dalawang uri ng  

pangngalan  

Nagagamit ang pangngalan ayon sa Kasarian ng Pangngalan 

kasarian nito  
Nababaybay   nang   wasto  ang  mga Pamantayan sa Pagbabaybay 

salitang natutunan sa aralin, di-kilala batay  

sa bigkas, tatlo o apat na pantig, batayang  

talasalitaan,  mga salitang hiram; salitang  

dinaglat  

Ikalawang Markahan  

  



Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 

Nakapagbibigay  ng  wakas  sa  binasang Ang Matanda sa Dyip 

kuwento  



Nababago ang dating kaalaman base sa     

mga natuklasang kaalaman sa binasang     

teksto        

Nagagamit ang magalang na pananalita Magalang  na  Pananalita sa Pagbati, 

sa angkop na sitwasyon (pagpapaliwanag) Pakikipag-usap at Paghingi ng 

    Paumanhin    

    Magalang na Pananalita sa 

    Panghihiram ng Gamit   

    Magagalang na Pananalita sa 

    Pagpapaliwanag   

Nagagamit sa usapan ang mga salitang Panghalip Panao at ang Panauhan Nito 

pamalit sa ngalan ng tao (ako, ikaw, siya, 
  

Kailanan ng Panghalip Panao  

kami, tayo, kayo, at sila)      

Nakabubuo ng pangungusap gamit ang     

panghalip   panao   na   may   tamang     

kailanan.        
Nagagamit ang panghalip bilang pamalit Panghalip Pamatlig   

sa  pangngalang  may  mga  panandang     

(ito/iyan/iyon/nito/niyan/noon/niyon)     
Nagagamit ang angkop na pagtatanong Panghalip Pananong   

tungkol  sa  mga  tao,  bagay,  lugar  at     

pangyayari (ano, sino, saan, ilan, kalian,     

ano-ano, sino-sino)       
Nagagamit ang tamang salitang Pandiwa    

kilos/pandiwa sa pagsasalaysay ng mga Aspekto ng Pandiwa   

personal na karanasan       
Nagagamit  ang  mga  salitang  kilos  sa     

pag-uusap tungkol sa iba’t ibang gawain     

sa tahanan, paaralan at pamayanan     
 
 
 

 

Ikatlong Markahan 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 
Nakapaglalarawan  ng  mga  tao, hayop, Pang-uri 

bagay at lugar sa pamayanan Uri ng Pang-uri 

Nakabubuo ng pangungusap gamit ang 
 

Kaantasan ng Pang-uri 

pang-uri na may tamang kaantasan  

Nasasabi  ang  sariling  ideya  tungkol  sa Kaibigan Ko Si Jeremy 

tekstong napakinggan  
Napag-uugnay  ang  sanhi  at  bunga  ng  

mga pangyayari sa binasang teksto  
Nailalarawan  ang  mga  elemento  ng Mga Elemento ng Kuwento 

kuwento (tauhan, tagpuan, banghay)  



Nagagamit nang   wasto ang mga Pang-abay  

pang-abay na naglalarawan ng isang kilos Uri ng Pang-abay  

o gawi 
     

   Pagkakaiba ng Pang-uri at Pang-abay  

Nakabubuo ng pangungusap gamit ang   

iba’t ibang uri ng pang-abay     

Nababaybay   nang   wasto   ang  mga Pagsulat ng mga Salitang Dinaglat 

salitang natutunan sa aralin, di-kilala batay  

sa bigkas, tatlo o apat na pantig, batayang  

talasalitaan, mga salitang hiram; salitang  

dinaglat     

Ikaapat na Markahan    

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino  
   

Nagagamit  nang  wasto  ang  pang-ukol Pang-ukol  

(laban sa, ayon sa, para sa, ukol sa, tungkol   

sa)      
Nagagamit   nang   wasto   ang   mga Pangatnig  

pangatnig      

Nagagamit nang wasto ang pang-angkop Pang-angkop  
   

Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan Ang   Pinakamagandang   Bagay   sa  
 

Mundo 
 

Naibibigay ang buod o lagom ng tekstong  

binasa      

Nakasusulat  ng  isang  talata  na  may Dalawang Bahagi ng Pangungusap  

tamang paggamit ng dalawang bahagi ng Dalawang Ayos ng Pangungusap  

pangungusap, dalawang ayos ng   

Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit 
 

pangungusap at mga uri ng pangungusap  

ayon sa gamit      
Nasisipi nang maayos at wasto ang mga Pagsulat ng Liham-Pangkaibigan  

liham    Uri ng Liham-Pangkaibigan  
 

 

Learning Resource:  

Pinagyamang Pluma 3, Phoenix Publishing House 

 

Time Allotment:  

2 synchronous sessions & 3 asynchronous sessions (40 minutes each) per week 

 

Promotion & Retention:  

Short Quizzes - 20%  

Written Outputs - 35%  
Products & Performance Tasks - 45% 


