
 

 

 

 

 

 

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 7 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

1                                                                      GSC-CID-LRMS-FSSLM, v.r. 03.00, Effective June 14, 2021 

 
 
 

 

Markahan: Una   Linggo: Pangalawa   SSLM No. 2   MELC(s): Naisasagawa ang 

mga angkop na hakbang sa paglinang ng limang inaasahang kakayahan at kilos 

(developmental tasks) sa panahong ng pagdadalaga at pagbibinata.(EsP7PS-Ib-1.4) 

➢ Layunin: Maisagawa ang mga angkop  na hakbang sa paglinang ng limang 

inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks)sa panahon ng 

pagdadalaga at pagbibinata  

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

➢ Kabanata:1    Pahina: 15-30    Paksa: Mga angkop na hakbang sa paglinang 

ng limang inaasahang kakayahan at kilos(developmental tasks) sa panahon 

ng pagdadalaga at pagbibinata 

 

 

 

 

 

Sa nakaraang aralin ay matagumpay mong nasuri ang mga pagbabago sa 

iyong sarili. Kaakibat ng mga pagbabagong ito ay mga hamon na kailangan mong 

malagpasan. Gaano man kalaki ang hamon sa iyo, kailangan mong harapin ang 

mga ito. Kailangang handa ka at taglay mo ang mga kaalaman na makatutulong sa 

iyo upang maging matatag ka sa iyong pagharap sa hamon ng pagdadalaga at 

pagbibinata. 

Mahalagang kilalanin at maunawaan ang inaasahang kakayahan at 

kilos(developmental tasks) lalo na sa yugto ng maagang pagdadalaga o pagbibinata. 

Dahil ito ay nagsisilbing gabay kung ano ang inaasahan at motibasyon upang gawin 

ang inaasahan. Maari rin itong makatulong upang malinang ang kakayahang 

maiakma ang iyong sarili sa mga bagong sitwasyon 

 Bagamat mayroong walong inaasahang kakayahan at kilos (developmental 

tasks) na dapat malinang  sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata, ang unang 

lima lamang ang bibigyang tuon sa ngayon, dahil nagsisimula ka pa lamang ng 

yugtong ito.   

1. Pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan (more mature relations) sa 

mga kasing edad. Makakatulong ang sumusunod na hakbang upang mas 

Tuklasin Natin 
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maunawaan ang iyong tungkulin sa pagbuo at pagpapanatili ng isang maayos na 

pakikipag-ugnayan 

a. Alamin kung ano talaga ang iyong nais sa isang pakikipagugnayan 

b. Ipakita ang tunay na ikaw 

c. Panatilihing bukas ang komunikasyon 

d. Tanggapin ang kapuwa at kaniyang tunay na pagkatao 

e. Panatilihin ang tiwala 

f. Maglaro at maglibang (recreation) 

g. Mahalin mo ang iyong sarili 

2. Pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae o lalaki. 

3. Pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglapat ng tamang pamamahala 

sa   

    mga ito 

4. Pagnanais at pagtamo ng mapanagutang asal sa pakikipagkapwa 

5.Pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya. 

  

 

 

 

 

 

 

Gawain 1: Sarili Ko, Pauunlarin Ko! 

PANUTO: Sagutan ang graphic organizer sa ibaba. Gabay ang tanong na “Bakit 

kailangang malinang ang mga angkop  na inaasahang kakayahan at kilos 

(developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. 

 

Sa yugto ng… 

 

 

 

 

  Ang paglinang ng 
 

 

 

 

 

 

 

 
  ay makakatulong sa… 
 

 

 

 

Subukin Natin 

_________________________________ 

angkop at inaasahang kilos 
1. _____________________________________________________ 
2. _____________________________________________________ 
3. _____________________________________________________ 
4. _____________________________________________________ 
5. _____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 __________________________________

Ano ang mapauunlad sa sarii? 

__________________________________

Anong klaseng tao? 
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Gawain 2: Sitwasyon-suri! 

Panuto: Basahin ang bawat sitwasyon at isulat sa patlang ang iyong ginawang 
pasya.  
 

Sitwasyon A. 

Inaaya ka ng iyong kaibigan na pumunta sa kanyang kaarawan. Kapag hindi 
ka nagpunta ay magtatampo siya. Ngunit ang paalam mo lamang sa iyong ina ay 
kukuha lamang ng modyul. Bago ka umalis ay pinaalalahanan ka na umuwi agad 
dahil sa banta ng pandemya. Ano ang iyong pasya? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Sitwasyon B.  
 

Paano mo papayuhan ang iyong matalik na kaibigan na hindi disente ang 
kanyang pananamit kung ikinakatwiran niya na siya ay nagpapahayag lamang ng 
sariling pagkakakilanlan? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 3: Tula Ko, Gagawin Ko! 

PANUTO: Bumuo ng isang tula na nagsasaad ng mga hakbang kung paano mas 

malilinang ang mga angkop at  inaasahang kilos sa panahon ng pagdadalaga at 

pagbibinata. 

 

 

 

 

 

 

Ilapat Natin 

Isagawa Natin 
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Pamantayan sa Pagmamarka 5 

 

4 3 2 1 

Malinaw na naisulat ang kaalaman tungkol sa paksa      

Kumpleto at detalyado ang pagkakasulat ng kasagutan      

Wasto ang pagkakasulat ng pangungusap, angkop ang 

paggamit ng mga salita at tama ang pagbabantas 

     

Napakaganda at malinis ang naging gawain      

Kabuuang Puntos 20 
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