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Markahan: Una   Linggo: Ikatlo   SSLM No. 3   MELC(s): Natutukoy ang kanyang 

mga talento at kakayahan.  (EsPS-Ic-2.1) 

⮚ Layunin: Matutukoy ang talento at kakayahan ng mag-aaral. 

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

( Unang Bahagi ) 

⮚ Kabanata: 2   Pahina: 36-54 Paksa: Talento Mo, Tuklasin, Kilalanin at 

Paunlarin 

 

 

 

 

 

 

Ayon kina Thorndike at Barnhart, mga sikolohista, sa kanilang  “Beginning 

Dictionary”, ang TALENTO ay isang pambihirang bagay  tulad ng kakayahan sa 

musika o kakayahan sa sining. Ang  KAKAYAHAN ay likas o tinataglay ng tao dahil 

na rin sa kanyang  intellect o kakayahang mag-isip. 

 “Ang obra ay nasa bato mula pa sa simula, kailangan lamang  ukitin ang  

labis na bahagi nito” tugon ni Michael Angelo na  nangangahulugang ang  ating mga 

kakayahan at talento ay taglay na  natin buhat ng tayo’y isilang,  tayo na ang 

gagawa ng paraan upang  tuklasin sa ano mang sitwasyon at  okasyon na  ating 

haharapin sa  buhay.    

Ayon nga kay Profesor Ericson at kanyang mga kasamahan sa  kanilang pag-

aaral sa mga sikat at matagumpay na personalidad sa  iba’t  ibang larangan 

natuklasan nila ang dalawang mahahalagang  bagay. Una, “Ang pagtatagumpay at 

kahusayan ay bunga ng masusi  at matamang pagsasanay.” Ikalawa, bukod sa 

talento o kakayahan,  mahalaga rin na ito ay  may interes o hilig sa ating larangang  

pinasok.  Ang tiwala sa sarili o self-confidence ay ang paniniwala sa  sariling 

kakayahan nang may kahusayan.   

Ayon kay Covey ang pag-unlad ng mga kakayahan ay  nagsisimula sa  ating 

sarili. Narito ang simple lamang na paggawa  ng Plano sa Pagpapaunlad  ng Sarili.  

Tuklasin Natin 
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Una, dapat mating tukuyin kung nasaan na tayo ngayon: Ano-ano  ang ating  mga 

kalakasan at kahinaan. 

 Ikalawa, tukuyin kung saan natin nais o kailangang tumungo. Anong  aspeto ang 

kailangang paunlarin? Alin ang dapat unahin? 

 Ikatlo, kailangang lapatan ito ng mga paraan kung paano isasagawa  ang mga 

pagbabago .  

  

 

 

 

 

 

 

Gawain 1: Talento Mo, Kilalanin Mo! 

Panuto: Basahin nang mabuti ang sumusunod na maikling anekdota na nagpapakita 

ng kahalagahan ng paglinang ng ating mga talento at kakayahan. 

 

 Madalas nakakarinig tayo ng mga salitang nagpapabago sa ating buhay sa 

hindi inaasahang pagkakataon. Isang labinlimang taong gulang na manlalaro ng 

basketbol ang dumalo sa isang basketball camp na pinamamahalaan ng isang taing 

ang pangalan ay Easy Ed Macaulay. Sa isang bahagi ng pagsasanay ay sinabi niya: 

“Tandaan ninyo, kung hindi ninyo lilinangin ang inyong kakayahan hanggang sa 

kaya ninyong abutin, may isang katulad mo rin ang talento na nagsusumikap na 

maabot ang rurok ng kaniyang kakayahan. At isang araw kayo ay magtatapat sa 

isang laro, at mahihigitan ka niya”. 

 Ang mga katagang ito ay labis na nakaapekto sa isa sa mga manlalaro doon- 

si Bill Bradley. Isinabuhay ni Bradley ang mga tinurang kataga ni Macaulay. 

Nagsanay siyang mabuti at pinagbuti ang paglalaro. Naging sikat itong manlalaro sa 

haiskul at star player ng Princeton University sa kolehiyo. 

 Ang kanyang mga tagumpay ay lalo pang nagpasigla sa kaniyang pagnanais 

na mas mapahusay pa ang kaniyang kakayahan. Dahil dito siya ay naging 

mahalagang manlalaro ng New YorkKnicks”. 

 Hindi pa rin doon nagtapos ang kanyang paghahangad sa kahusayan. Nang 

magretiro ito sa paglalaro ng basketbol ay tumakbo naman siyang pangulo ng 

America. 

Pamprosesong tanong: Sagutin ang mga tanong matapos na mabasa ang 

kuwento. 

1. Anong mga kataga ni Easy Ed Macaulay ang labis na nakatulong kay Bill Bradley 

upang magtagumpay?_________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Ano ang nagtulak upang lalong magtagumpay si Bill Bradley? _____________ 

___________________________________________________________________ 

Subukin Natin 
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3. Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng motibasyon sa pagtatagumpay ng isang 

tao?________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Ano ang iyong motibasyon sa pagsusumikap na mapaunlad at magamit nang 

mahusay ang iyong talento at kakayahan?_________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Gawain 2: Family Collage! 

Panuto: Sa loob ng kahon sa ibaba, gumawa kayo ng “Family Collage” tungkol sa 

 inyong mga talento at kakayahang taglay ng mga kasapi ng iyong pamilya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 3: Talento ko, Pauunlarin ko! 

Panuto: Ipaskil ang larawan ng iyong paboritong artista at sagutin ang mga 

sumusunod na mga katanungan. 

1. Sino sa mga hinahangaan mong artista ang iyong iniidolo? Bakit? 

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 

Isagawa Natin 

Ilapat Natin 
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 2. Naniniwala ka ba sa sarili mong talento at kakayahan ? Sa paanong paraan 

 mo ito magagamit at maibabahagi?_________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Rubrik ng mga gawain 

  

Pamantayan Deskripsiyon Puntos 

Nilalaman Malinaw na nailahad ang saloobin ng mag-aaral. 10 

Organisasyon Malinaw, organisado at simple ang pagkakalahad 
ng ideya. Magkakaugnay ang mga gamit at 
maayos ang pagkakalapat sa mga ito. 

 
15 

Pagkamalikhain Naipakita ang malikhaing paggamit ng iba’t ibang 
materyal sa pagbuo ng panibagong sining. 

 
15 

 Kabuuan 40 puntos 
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