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Markahan: Una      Linggo: Ikalima    SSLM No. 5     MELC(s): Naisasagawa ang 

mga gawaing angkop sa pagpapaunlad ng sariling mga talento at kakayahan. 

(EsP7PS-Id- 2.4) 

 

➢ Layunin: Naisasagawa ang mga gawaing angkop sa pagpapaunlad ng sariling mga 

talento at kakayahan. 

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

(Unang Bahagi) 

➢ Modyul:2   Pahina: 33   Paksa: Talento Mo, Tuklasin, Kilalanin At Paunlarin 

 

 

 

 

 

 

 

“Talentado ka ba?” Lahat yata ngayon ng estasyon sa telebisyon ay may 

programang ang tema ay pagtuklas ng talento. Mapapansin ito sa mga programang 

may pag-awit, pagsasayaw, pag-arte, o mga kakaiba, kakatuwa at 

kamanghamanghang kasanayan o kakayahan. Pero ano nga ba ang talento? Sa 

Webster Dictionary, ang talento ay ginagamit na kasingkahulugan ng biyaya at 

kakayahan. Ito ay isang likas na kakayahan na kailangang tuklasin at paunlarin. 

Tulad ng isang biyaya, dapat itong ibahagi sa iba.  

Magkakaroon tayo ng tiwala sa ating sarili kung hindi tayo umaasa sa opinyon 

o paghuhusga sa atin ng ibang tao. Nawawala ito kung wala tayong matibay na 

kaalaman tungkol sa ating angking mga talento at kakayahan. Kung hindi natin kilala 

ang ating sarili, aasa na lamang tayo sa sinasabi ng iba at sila ang magdidikta sa 

atin ng ating mga kakayahan at limitasyon. Kung nasisiyahan sila sa ating ikinikilos, 

papupurihan nila tayo; kung hindi naman ay maaaring bansagan tayong mahina o 

walang alam. Kung hindi natin kilala ang ating sarili, wala tayong magagawa kundi 

tanggapin na lamang ang kanilang mga tawag o bansag sa atin. 
 

Tuklasin Natin 
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Gawain 1: Pagtutugma  

Panuto: Pagtapatin ang nasa kolum A at kolum B. Tukuyin ang tamang letra sa 

bawat bilang at isulat ang iyong sagot sa patlang. 

A B 

 
________ 1. Ginaya mo ang ginagawa ng batang naglalaro. 

________ 2. Si Anna ang panglaban ng klase sa Matematika. 

________ 3. Marami tayong kababayan ang umaawit sa ibang bansa. 

________ 4. Ang maliliit na bata ay maraming tanong na “bakit”. 

________ 5. Bago ako matulog sa gabi, nagkakaroon ako ng pagsusuri  

                     kung ano ang nagawa ko sa maghapon. 

________ 6. Si Boy ay magaling sumayaw. 

________ 7. Ang aking ama ay parang kaibigan ng bayan, maraming  

                     bumabati sa kanya pag siya ay nakikita. 

________ 8. Ang aking ina ay mahilig mag-alaga ng mga halaman na  

                     namumulaklak. 

________ 9. Ang mga kamag-aral ko na babae ay magaling tumula. 

________ 10. Mahusay magpinta ng kalikasan ang gaming kapitbahay. 

 

a. Visual Spatial 

b. Verbal Linguistic 

c. Mathematical 

Logical 

d. Bodily Kinesthetic 

e. Musical Phytonic 

f. Intrapersonal 

g. Interpersonal 

h. Existential 

i. Naturalist 

 

 

 

 

 

 

Gawain 2: Talento Ko, I-TikTok Ko! (A Video Presentation) 

 

Panuto:  Gumawa ng sariling video gamit ang application ng TikTok na kung saan 

ay naipapakita ang sariling talento o kakayahan. Gamitin ang kraytirya na nasa 

ibaba. Inaasahan na ang video ay maisagawa pagkatapos ng isang linggo. 

Makakatangangap ng mensahe o hudyat mula sa guro para malaman kung kailan 

magsisimula at dapat isumite (submit) ang nasabing video. 

 

Subukin Natin 

Isagawa Natin 
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Gawain 3: Sanaysay 

 

Panuto: Kompletuhin ang pahayag. Isulat sa inyong sagot sa patlang. 

 

Mahalaga ang pagtuklas at pagpapaunlad ng talento sa paglinang ng tiwala sa sarili 

dahil; … 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng awtput mo sa Isagawa Natin: 

 

         

Pamantayan sa Pagwawasto: 

 

 

Kraytirya:  

Makatotohanang pagganap    50%  

Orihinalidad       25%  

Presensya sa Entablado     15%  

Kabuuang Dating      10% 

               ====== 

Kabuuan       100% 

 

 

 

 

 

 

Ilapat Natin 

Rubrik 
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