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Markahan: Una   Linggo: Una   SSLM No. 1   MELC(s): Natatangap ang mga 

pagbabagong nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata. 

(EsP7PS-Ia-1.2) 

➢ Layunin: Nasusuri ng mag-aaral ang mga pagbabagong naganap sa 

kanyang sarili.  

➢ Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Edukasyon sa Pagpapakatao 7 

(Unang Bahagi) 

➢ Kabanata:1   Pahina: 1-14   Paksa: Mga Angkop at Inaasahang Kakayahan 

at Kilos sa Panahon ng Pagdadalaga/Pagbibinata 

 

 

 

 

 

 

Magandang araw sa iyo! Kamusta ang iyong bakasyon? Alam kong nasasabik kana 

ngayon dahil nasa ika-7 baitang ka na. At alam ko din, iba na ang pakiramdam mo 

dahil isa ka nang dalaga/binata. Ngunit, mula sa araw na ito, masasagot mo na ba 

ang katanungang “isa na nga ba talaga akong dalaga/binata?”.  

  Madalas mo bang tingnan ang iyong sarili sa salamin? Mayroon ka bang mga 

napapansing pagbabago? Napapansin mo ba na marami kang ginagawa noon na 

hindi mo na ginagawa ngayon? Kung ang sagot mo ay oo, marahil ikaw ay 

nakakaranas ng unti-unting pagbabago at tumatahak na sa yugto ng pagdadalaga at 

pagbibinata. Upang lubos mong makilala ang iyong sarili, Tara na, at ating pag-

aralan  ang kabanatang ito.  

 

 

 

 

 

 

Tuklasin Natin 
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Gawain 1: Subukin Mo! 

Panuto: Para sa unang gawain, iguhit ang puso ( ) kung ang pangungusap ay 

tumutukoy   sa pagiging dalaga/binata at ekis ( ) naman kung hindi.  

_____1. Naglalaro ako ng bahay-bahayan sa labas ng aming bahay. 

_____2. Naiilang akong umiyak sa harap ng karamihan.  

_____3. Nilalaanan ko ng mahabang oras ang pakikipag-usap ko sa aking mga 

kaibigan.  

_____4. Mas masaya akong nanood ng “K-Drama” kaysa sa pambatang “Cartoons”. 

_____5. Masaya kong pinupulot ang balot ng “Candy” at ginagawang pera.  

_____6. Natuto na akong maglagay ng palamuti sa mukha.  

_____7. Hindi ko iniinda ang init ng araw sa pagpapalipad ng sarangola.  

_____8. Ako na ang inaasahan ng aking ina sa mga gawaing bahay.  

_____9. Wala akong pakialam kung marumi na ang aking damit dahil sa paglalaro.  

_____10. Nagiging aktibo na ako sa mga programang pangkabataan sa aking 

komunidad.  

 

 

 

 

 

Gawain 2: Gagawin Ko! 

Panuto: Upang mas mapalalim pa ang iyong pag-unawa tungkol sa iyong sarili, 

punan ang tsart sa ibaba. Balikan kung ano ang mga bagay na ginagawa mo noon 

at ang mga ginagawa mo na ngayon.  

 a. Ano ang kaibigan para sa iyo noon at ngayon.  

 b. Ano ang mga tungkulin na ginagampanan mo sa tahanan noon at ngayon.  

 c. Ano ang mga pagbabago sa iyong pansariling kalinisan. 

 

 AKO NOON (Gulang 8-10) AKO NGAYON 

a. Kaibigan 1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

b. Tahanan 

 

1. 1.  

2. 2. 

3. 3. 

c. Pansariling 

Kalinisan 

 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

Subukin Natin 

Isagawa Natin 
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Gawain 3: Pangako Ko! 

PANUTO: Gumawa ng liham para sa iyong sarili. Ang nilalaman nito ay mga 

pangakong gagawin mo hinggil sa pagtanggap sa mga pagbabagong nagaganap sa 

sarili at mga tungkuling gagampanin habang nasa yugto ka ng 

pagdadalaga/pagbibinata. Isulat ang sagot kahon na nasa ilalim.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilapat Natin 

       ___________________ 

Mahal kong ______________,  

 ___________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________ 

       Nagmamahal,  

                          ___________________ 
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Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng awtput mo sa Ilapat Natin: 

Pamantayan sa pagwawasto: 

Pamantayan Deskripsiyon Puntos 

Nilalaman Naipakita ang pasasalamat at 

pagpapahalaga para sa sarili. 

10 

Paggamit ng bantas 

at malaki at maliit na 

titik. 

Tamang pagkagamit ng maliit at malaking 

titik. Nagamit ng wasto ang lahat ng bantas. 

5 

Kalinisan at 

kaayusan  

Wasto at malinis na pagkasulat 5 

Paggamit ng mga 

salita  

Tamang paggamit ng salita 10 

 Kabuuan 30 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

Dy, Manuel B., et. al., (2012) Edukasyon sa Pagpapakatao 7    

Kagamitan ng Mag-aaral, Unang Edisyon 
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