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GRADE 1 

 

Unang Markahan 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 
Nabibigkas nang wasto ang tunog ng  

bawat letra ng alpabetong Filipino Pagkilala at Pagbigkas sa mga letra sa 

 Alpabeto 
  

Nabibigkas nang wasto ang tunog ng Pagtukoy sa Mga Katinig at Patinig 

patinig at katinig  
Nabibilang ang pantig sa isang salita; 

Pagtukoy at Pagbilang ng Pantig 
Nakikilala ang mga tunog na bumubuo 

-Pagbuo ng Salita Gamit ang Pantig 
sa pantig ng mga salita.  

Napagsusunod-sunod ang mga  

pangyayari sa napakinggang kuwento 

Regalo kay lola 
sa tulong ng mga larawan at  

pamatnubay na tanong  

Nagagamit nang wasto ang  

pangngalan sa pagbibigay ng iba’t 

Pagtukoy at Paggamit ng Pangngalan 
ibang pangalan ng tao, bagay, hayop,  

lugar at pangyayari.  
Natutukoy ang mga uri ng pangngalan  

at ang pagkakaiba ng dalawang uri nito. Uri ng Pangngalan 
  

Nakapagsasalaysay ng orihinal na  

kuwento na kaugnay ng napakinggang 

Pista sa Aming Paaralan 
kuwento.  

Natutukoy ang mga kasarian ng  

pangngalan at pagkakaiba-iba nito. Kasarian ng Pangngalan 
 

  

Ikalawang Markahan  

  

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 

Nalalaman ang tamang gamit ng Paggamit ng Ang at Ang Mga 

pantukoy;  

Nakabubuo ng pangungusap gamit ang  



angkop na pantukoy.  

Nailalarawan ang damdamin ng isang Kapitbahay 

tauhan sa kwentong napakinggan  

Nagagamit ang mga salitang pamalit sa Paggamit ng Panghalip na Ako, Ikaw at 

ngalan ng tao. Siya 

Nasasabi ang sariling ideya tungkol sa Alamat ng Antipolo 

napakinggang Alamat.  

Nakapapaglalarawan ng mga bagay,  

tao, hayop, lugar at pangyayari. Pagtukoy sa Salitang Naglalarawan 

  

  

Nagagamit ang salitang kilos sa Pagkilala sa Salitang Kilos 

pag-uusap tungkol sa iba’t ibang  

Gawain sa tahanan, paaralan at  

pamayanan;  

Nakabubuo ng pangungusap gamit ang  

salitang kilos.  

Natutukoy ang mga aspekto ng Pagtukoy sa Aspekto ng Pandiwa 

pandiwa;  

Nagagamit sa pangungusap ang mga  

pandiwang nagsasaad ng kilos na  

naganap, nagaganap at magaganap  

pa lamang.  

Ikatlong Markahan  

  

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 

Natutukoy ang pang-abay at ang Pagkilala sa Pang-abay 

paraan ng pagsasagawa ng kilos o -Pang-abay na Pamaraan 

gawain sa tahanan, paaralan at  

pamayanan.  

  

Nasasabi ang panahon at lugar ng  

pagsasagawa ng kilos o gawain sa Pang-abay na Pamanahon at Panlunan 

tahanan, paaralan at pamayanan.  

  

  

Naiuugnay sa sariling karanasan ang  

nabasang teksto; Magandang Panaginip 

Napagyayaman ang talasalitaan sa  

  

pamamagitan ng kuwentong binasa.  



Natutukoy ang mga salitang Pagkilala sa mga salitang 

nagpapahayag ng layo ng nagpapahayag ng layo ng 

pinag-uusapan. pinag-uusapan (Panghalip Pamatlig) 

Naipapahayag ang sariling ideya/ Mausok na Bagong Taon 

damdamin o reaksyon tungkol sa kwento.  

Natutukoy ang pagkakasunod-sunod at Ang mga Araw sa Isang Linggo 

tamang baybay ng mga araw sa isang  

Linggo.  

Nalalaman ang tamang baybay, at Mga Buwan sa Isang Taon 

pagkakasunod-sunod ng mga Buwan sa  

Isang taon.  
 
 
 

Ikaapat na Markahan 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 

Nagagamit ng wasto ang mga pang-ukol Paggamit nang wasto sa mga pang-ukol 

Nagagamit ang magagalang na  

pananalita sa angkop na 

Paggamit ng Magagalang na 
sitwasyon(pagbati, paghingi ng 

Pananalita 
pahintulot, pagtatanong ng lokasyon ng  

lugar, pakikipag-usap sa matatanda,  

pagtanggap ng paumanhin;  

pagpapahayag ng sariling karanasan  
Natutukoy ang gamit ng malaki at maliit Paggamit ng Malaki at Maliit na Letra 

na letra.  

  
Nailalarawan ang mga tauhan sa Si Mahalimaw 

napakinggang teksto batay sa kilos sinabi  

o pahayag;  

  
Nakabubuo nang wasto at payak na Pagbuo ng Payak na pangungusap 

pangungusap;  

Nakabubuo ng simpleng pangungusap  

na may tamang gamit ng malaki at maliit  

na letra.  
Nakabubuo nang wasto at payak na Pagbuo ng Pangungusap na May 

pangungusap na may tamang ugnayan tamang Simuno at Panaguri 

ng simuno ay panaguri sa  

pakikipag-usap.  
  



 

Learning Resource:  

Baybayin (Paglalayag sa Wika at Pagbasa), Rex 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% 
 


