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Markahan: Una  Linggo: Ikaapat  SSLM No. 4   MELC(s): Natutukoy ang mga 

aspekto ng sarili kung saan kulang siya ng tiwala sa sarili at nakikilala ang mga 

paraan kung paano lalampasan ang mga ito. (EsP7PS-Ic- 2.2) 

 

➢ Layunin: Natutukoy ang mga aspekto ng sarili kung saan kulang siya ng 

tiwala sa sarili at nakikilala ang mga paraan kung paano lalampasan ang mga 

ito. 

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

(Unang Bahagi) 

➢ Kabanata: 2 Pahina: 35-41   Paksa: Mga Talento at Kakayahan 
 

 

 

 

 

 

 

Ang iyong pananaw sa sarili ay napakahalaga. Nasa iyo ang pagpili kung 

tatangapin mo o hindi ang mga positibo o negatibong pananaw ng ibang tao tungkol 

sa iyo. Ito ay maaring nakatulong sa pagpapataas o pagpapababa ng iyong 

pananaw sa iyong sarili. Tandaan na ang pananaw ng ibang tao ay may epekto sa 

pananaw tungkol sa sarili. Halimbawa sa pamilya, ang pagkumpara sa iyo ng iyong 

mga magulang sa magaling, matalino o masipag mong kababata. Sa media, 

madalas na patalastas ay ang magiging kapansin-pansin ka kung ikaw ay 

matangkad. Ang ganitong pananaw ay maaring makaapekto sa paningin mo sa 

iyong sarili. Dapat mapanuri ka sa pagtanggap ng mga pananaw ng ibang tao, dahil 

hindi lahat ay makatulong sa paghubog ng iyong pananaw sa sarili. 

Napakahalaga at napakalaki ng tulong ng pagkakaroon ng positibong 
konsepto at tiwala sa sarili. Ang taong may tiwala sa sarili ay madaling makatanggap 
ng mga pagbabagong nagaganap sa sarili. Hindi agad sumusuko sa mga pagsubok 
dahil may tiwala siya na malampasan ang mga ito. 
 

 

Tuklasin Natin 
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Gawain 1: Sitwasyon-suri! 

Panuto: Suriin mo kung gaano ka may tiwala sa iyong sarili sa pamamagitan ng 

mga sitwasyon na nasa ibaba. Lagyan ng tsek (/) sa tapat ng bawat aytem kung 

ikaw ay may tiwala sa iyong sarili at lagyan naman ng ekis (X) kung wala kang tiwala 

sa iyong sarili. 

Mga sitwasyon Ako ito Hindi ako ito 

1. Tutulungan mo ang 
iyong kapatid o kamag-
anak sa kanilang aralin sa 
on-line na asignatura o sa 
pagsagot ng kanilang 
gawain sa modyul.  

  

2. Magpapahayag ka ng 
iyong saloobin sa radyo o 
telebesyon tungkol sa 
iyong karanasan sa 
panahon ng pademya.  

  

3. Magmumungkahi ka 
isang gawain sa iyong 
tahanan.  

  

4. Pangangasiwaan mo 
ang mga gawain sa bahay 
habang nasa trabaho ang 
iyong mga magulang.  

  

5. Sasali ka sa on-line na 
mga gawain o gawain 
kasama ang iyong pamilya 
para sa proyekto sa EsP.  

  

6. Magbahagi ka sa iyong 
mga magulang ng mga 
ninais mong gawin na 
maaring tangihan nila.  

  

7. Sasali ka sa mga 
proyekto ng inyong 
pamayanan na naghikayat 
ng suporta ng kabataan sa 
panahon ng pandemya.  

  

8. Nakibahagi ka ng iyong 
talento sa ibang tao tulad 
ng pagkanta, pagtula at 
iba pa.  

  

 

Subukin Natin 
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Gawain 2: Talento Ko, Kalakasan Ko!  
Panuto: Sagutin ang mga tanong at isulat sa loob ng kahon ang sagot. “Ano ang 

kahulugan ng talino o talento? sa pamamagitan ng pagkumpleto sa tsart sa ibaba. 

Talino at Talento 

Ano ang kahulugan ng talino o talento?  
 

Kailan maituturinnng na ito ay talino at 
talento?  
 

Magbigay ng halimbawa ng talento at 
talino. 
 

Maglista ng dalawang paraan upang 
mapaunlad ang talino at talento? 
 

 

 

 

 

 

 

Gawain 3: Tungkulin Ko, Bilang Ako!  
Panuto: Punan ng sagot ang bawat patlang sa loob ng kahon.  

Ang aking mga tungkulin bilang 
nagdadalaga/nagbibbinata sa aking 
pamilya ______________  

Ang aking mga tungkulin bilang 
nagdadalaga/nagbibbinata sa aking  

Halimbawa:  
Tungkulin kung pagsilbihan ang aking 
mga magulang sa pamamagitan ng 
paghugas ng pinggan pagkatapos 
naming kumain.  

Halimbawa:  
Tungkulin kung manatili sa loob ng 
bahay sa panahon ng pandemic upang 
mapanatili na covid-free ang aming 
komunidad.  

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

 
Gawain 4: Ako ang Bida!  
Panuto: Gumawa ng isang poster o larawan na nagpapakita ng mabuting naidudulot 

ng pagkakaroon ng positibong pananaw sa iyong sarili. 

 

 

 

Isagawa Natin 

Ilapat Natin 
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Gamitin ang rubric na nasa ibaba para sa pagwawasto ng Subukin Natin Gawain 1. 

Paraan ng Pagmamarka  
Bilangin ang kabuuang iskor ng kolumn sa Ako ito at Hindi ako ito. Tingnan sa ibaba 
ang paglalarawan o interpretasyon sa bilang ng iskor upang matukoy ang antas ng 
iyong pagtitiwala sa sarili. 
  
Paglalarawan o Interpretasyon  
0-2- Hindi pa naisasabuhay ang tunay na pagtitiwala sa sarili.  
3-4- Nangangailangan pa ng paglinang sa kakayahan sa pagsasabuhay ng tunay na 
pagtitiwala sa sarili  
5-6- May kasanayan sa pagsasabuhay ng tunay na tiwala sa sarili  
7-8- Napakabuti sa pasasabuhay ng tunay na tiwala sa sarili. 
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