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Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:

Malugod na pagtanggap sa asignaturang _Filipino Sa Piling Larang (Tech-
Voc) ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Batayan sa
Pagbuo ng Flyer, Leaflets at Promotional Materials !

Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga
edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang
gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang
itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili,
panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.

Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa
mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan,
bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang
mga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga
pangangailangan at kalagayan.

Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang
kahong ito sa pinakakatawan ng modyul:

Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang
mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan
at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang
sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at
gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa
modyul.

Mga Tala para sa Guro
Ito'y naglalaman ng mga paalala,
panulong o estratehiyang magagamit sa
paggabay sa mag-aaral.
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Para sa mag-aaral:

Malugod na pagtanggap sa Filipino sa Piling Larang (Tech-Voc) ng
Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa araling Batayan sa Pagbuo ng
Flyers, Leaflets at Promotional Materials !

Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin.
Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at
magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na
ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga
kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay
nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan.
Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-
aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa
pagkatuto.

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.

Alamin Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga
dapat mong matutuhan sa modyul.

Subikin Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung
ano na ang kaalaman mo sa aralin ng
modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng
tamang sagot (100%), maaari mong
laktawan ang bahaging ito ng modyul.

Balikan Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral
upang matulungan kang maiugnay ang
kasalukuyang aralin sa naunang leksyon.

Tuklasin Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay
ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad
ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas
na suliranin, gawain o isang sitwasyon.

Suriin Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling
pagtalakay sa aralin. Layunin nitong
matulungan kang maunawaan ang bagong
konsepto at mga kasanayan.

Pagyamanin Binubuo ito ng mga gawaing para sa
malayang pagsasanay upang mapagtibay
ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa
paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot
mo sa pagsasanay gamit ang susi sa
pagwawasto sa huling bahagi ng modyul.
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Isaisip Naglalaman ito ng mga katanungan o
pupunan ang patlang ng pangungusap o
talata upang maproseso kung anong
natutuhan mo mula sa aralin.

Isagawa Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong
sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman
o kasanayan sa tunay na sitwasyon o
realidad ng buhay.

Tayahin Ito ay gawain na naglalayong matasa o
masukat ang antas ng pagkatuto sa
pagkamit ng natutuhang kompetensi.

Karagdagang
Gawain

Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong
panibagong gawain upang pagyamanin ang
iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang
aralin.

Susi sa Pagwawasto Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa
lahat ng mga gawain sa modyul.

Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka
o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa
pagsagot sa mga pagsasanay.

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing
napapaloob sa modyul.

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.
4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa

pagwawasto ng mga kasagutan.
5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.
6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang

sagutin lahat ng pagsasanay.

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag
mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi
ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong
mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi
ka nag-iisa.

Umaasa kami na sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng
makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay
na mga kompetensi. Kaya mo ito!

Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa
paglikha o paglinang ng modyul na ito.

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala
sa paggamit ng modyul na ito:
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Alamin

Magandang araw sa iyo, kaibigan!

Tinalakay sa nakaraang aralin ang tungkol sa Iba’t ibang Uri ng Sulating

Teknikal-bokasyunal. Sa modyul na ito, tatalakayin naman ang paksa tungkol sa

Batayan sa Pagbuo ng Flyers, Leaflets at iba pang Promotional Materials.

Sa pag-aaral ng ating aralin ay gagabayan tayo ng ating

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto na: Naiisa-isa ang mga hakbang
sa pagsasagawa ng mga binasang halimbawang sulating teknikal-bokasyunal
(CS_FFTV12PB-0g-i-106)

Mayroon din tayong Mga Tiyak na Layunin na kailangang matamo pagkatapos

ng ating aralin sa modyul.

1. Natutukoy ang mga batayang kaalaman sa pagbuo ng flyers, leaflets at iba

pang promotional materials

2. Nakabubuo ng burador ng flyers, leaflets at iba pang promotional materials

3. Nasusuri at nabibigyang puna ang nabuong promotional material

Kaibigan, sa pagsisimula ng ating aralin ay pinaalalahan kita na isulat sa
sagutang papel ang lahat ng mga sagot mo sa bawat gawain. Tara na!
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Subukin

Bilang pagsisimula sa ating aralin, may inihandang pagsusulit para sa iyo upang

masukat ang iyong dating kaalaman. Kaya umpisahan mo na kaibigan.

I. Panuto: Mula sa pagpipilian sa ibaba, tukuyin ang tamang katawagang
inilalarawan upang mabuo ang bawat pahayag.

makahikayat brochure flyer/leaflet poster promotional materials billboard

1. Ang flyer/leaflet at brochure ay ilang mga halimbawa ng ______________.

2. Ang _______________ ay kadalasang binubuo lamang ng isang pahinang
nagtataglay ng impormasyon tungkol sa isang produkto o serbisyo.

3. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagsulat ng flyer ang _______________
ng mga mamimili.

4. Naglalaman ang ______________ ng mas kakaunting teksto at mas
nakatuon sa larawan o ibig iparating na mensahe sa biswal na paraan.

5. Ang _______________ ay kalimitang mas mahabang uri ng promotional
material at may pagkakahati-hati ng mga impormasyong nakalagay rito.

II. Panuto: Magbigay ng limang bagay na kadalasang matatagpuan sa mga
promotional materials.

6._______________________ 9. __________________________

7._______________________ 10. _________________________

8.________________________

III. Panuto: Isulat ang Tama kung ito ay nagsasaad ng katotohanan, at
Mali naman ang isulat kung ito ay walang katotohanan. Isulat ang sagot
sa sagutang papel.

11. Ang brochure ay nakatupi ayon sa pagkahati-hati ng mga
impormasyon.

12. Higit na detalyado ang nilalaman ng poster kung ihahambing sa
brochure.

13. Mahalaga ang paglalagay ng address at numero ng telepono sa mga
leaflets at flyers.

14. Mabisa ang paglalagay ng mga tagline sa mga promotional materials.

15. Ang pangalan ng produktong nais ipakilala o ikampanya ay nakalagay
sa flyers at hindi na kailangan sa mga poster dahil nakapokus ang huli
sa mga larawan.
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Iwasto ang iyong mga sagot kaibigan. Maging tapat sa iyong sarili.

Balikan

Kumusta? Tama ba ang sagot mo? Kung may mali man huwag kang
mag-aalala. Sa pagkakataong ito nais nating alamin kung gaano katalas
ang iyong memorya at ang pagiging mapagmasid mo sa mga bagay-bagay
sa iyong paligid.. Gawin mo ang hinihingi ng bawat gawain. Kaya mo iyan,
kaibigan.

Gawain 1. Ilista kung saan mo kalimitang nakikita ang mga flyers, leaflets at iba
pang promotional materials?

1.___________________________ 4. ________________________

2. __________________________ 5. ________________________

3. __________________________

Gawain 2. Gamit ang semantic map, itala/ilista ang karaniwang mababasa o ang
alam mo tungkol sa mga flyers, leaflets at iba pang promotional
materials. Maaari kang magtanong o magpatulong sa mga kasama mo
sa bahay.

Tuklasin

Ngayong nasagot mo na ang bahaging Balikan tatalakayin na natin ang mga
mahahalagang impormasyon tungkol sa ating aralin upang malaman mo rin
kung tama ang iyong mga sagot.

Ano ang promotional materials? Ito’y kinabibilangan ng mga materyal na
ipinamumudmud sa publiko upang tangkilikin ang isang produkto o
serbisyo. Ito rin ay nagsisilbing gabay tungkol sa isang produkto o serbisyo.

Flyers,
leaflets ,
brochure
atbp.
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Ang iba pang mga promosyonal na materyal ay kinabibilangan ng brochure
at poster.

Mga Uri ng Promotional Materials:

1. Flyers – ito ay inililimbag sa isang pahinang papel lamang na may larawan at
maikling teksto. Karaniwang ginagamit ito bilang promosyonal na materyal.
kadalasang inililimbag sa isang pahina lamang. Kalimitang ginagamit ang mga
ito bilang handout, ipinamimigay upang maipakilala ang isang produkto o
taong ikinakampanya. Ginagamit din ito bilang pabatid sa mga okasyon o
bilang talaan ng mga impormasyon tungkol sa isang bagong kainan, pasyalan
o produkto, at ibang patalastas.

2. Leaflets – isang buong papel na itinupi sa dalawa o higit pang bahagi na may
iba’t ibang disenyo at impormasyon ayon sa partikular na layunin. Ito rin ay
isa pang uri ng promosyonal na materyal.

3. Brochure – kalimitang mas mahaba sa isang pahina. Madalas nakatupi ang
mga ito na siyang nagtatakda ng pagkakahati-hati ng mga impormasyong
nakasulat dito. Nagsisilbing gabay ang brochure sa mga mamimili dahil
naglalahad ito ng higit na detalyadong paglalarawan sa isang produkto.

4. Poster – kalimitang nasa mas malaking sukat at may higit na kaunting
salitang nakasulat upang mas mapagtuunan ng pansin ang biswal na
paglalarawan

Sa pangkalahatan, nagtataglay ng mga makukulay na larawan ang mga
promotional materials upang higit na makita ang biswal na katangian ng isang
produkto. Makikita rin ang ilang mga detalye tulag ng kontak sa mga taong nasa
likod ng pagbuo ng mga nasabing materyales, gayundin ang kanilang logo. May
mga pagkakataon ding pumapasok ang paglalaro sa mga salita at iba pang
pakulo sa paglikha ng mga flyer/leaflet at promotional material upang lalong
tumatak sa mga mamimili ang pangalan o kaya’y iba pang impormasyon hinggil
sa isang produkto o serbisyo. Makikita ito sa kanilang mga tag line.

Dapat ding isaalang-alang ang disenyo, konsepto, at tekstong nakapaloob sa
gagawing promotional material. Nakakaapekto o nakakaimpluwensiya ito sa
pagpukaw ng atensiyon at sa magiging dating at tatak ng mga ito sa mga
makakakita.

Suriin

Bago tayo magpapatuloy sa ating aralin, balikan muna natin ang ating
tinalakay. Ito’y pagtiyak lamang sa iyong mga natutuhan mula sa araling tinalakay.

Gawain 1. Mula sa mga uri ng promotional materials na tinalakay, pumili ng
tatlong uri (3) na siyang gawing batayan sa pagsagot. Gumawa ng tsart sa iyong
sagutang papel.
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Gawain 2. Magbigay pa ng ilang mga pamamaraan kung paano higit pang maging
mabisa ang pagbuo ng flyers/leaflets at iba pang promotional materials.

1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________

Pagyamanin

Kaibigan, malapit na tayong matapos. Habaan mo pa ang iyong pasensya.
Sa bahaging ito ng aralin, susukatin ang iyong pang-unawa sa aralin.

Panuto: Maghanap ng sampol ng promotional materials sa Internet o di kaya
tumingin ng brochure na ginagamit sa iba’t ibang negosyo (one month to pay na
pautang) sa inyong komunidad o kaya mapanood sa telebisyon. Suriin at itsek
kung pumasa ang naturang promotional material batay sa rubric sa ibaba.

Promotional Materials Katangian Pagbuo

Pamantayan
Madaling basahin at unawain ang mga nilalaman
Naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon ang produkto
Nakasaad ang pangalan ng produkto
Gumamit ng iba’t ibang kaakit-akit na mga kulay
Makatotohanan ang mga larawang ginamit
Kapani-paniwala ang mga nilalaman ng promotional material
Marami o malaki ang larawan kaysa sa mga salita
Kakaiba o bago ang ipinakilalang produkto
Nakatatawag pansin ang tagline
Pormal ang ginamit na wika

KABUOAN
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Gawain 2: Sa kabuuan akma ba ang flyer o leaflet sa target nitong kliyente/
customer/market? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.

Akma ang Promotional material
dahil …

Hindi akma ang Promotional material
dahil …

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Isaisip

Matapos ang pagtalakay sa aralin at nasagot mo na ang mga naunang
gawain, sa puntong ito ay handa ka nang ibahagi ang iyong mga natutuhan.

Gawain 1: Dugtungan ang mga sumusunod na pahayag.

1. Natutuhan ko na ang isang flyer o leaflet ay nararapat na naglalaman ng
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

2. Sa pagtatayo ng negosyong Milk Tea , angkop na gamitin na promotional
material material ang ________________________ dahil ito ay ______________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

3. Sa pagbuo ng poster, mahalagang tandaan na ________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
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Gawain 1:

Pumili ng 3 trabaho/gawain/larangan na maaaring gumamit ng mga
promotional materials. Tukuyin ang epekto at kahalagahan ng paggamit ng
mga promotional material sa mga nabanggit na trabaho ( Maaari ring
magbigay ng iba pang mga trabaho na may kaugnayan sa inyong strand ).

Espesipikong Trabaho Epekto ng Paggamit ng
Promotional Materials

Kahalagahan ng Paggamit ng
Promotional Materials

Gawain 2: Panuto: Bumuo ng Borador ng napiling Promotional materials

Sa bahaging ito, nagkakaroon ka na ng malinaw na ideya kung ano-
ano ang iba’t ibang mga promotional materials na maaaring magamit sa
napiling trabaho, pagbibigay ng serbisyo o sa pagnenegosyo.

Makatutulong ang mga krayterya/pamantayan sa bubuoin mong
promotional material na maaaring nasa anyong flyers, leaflets, brochure o
poster.

Isagawa

Mga Pagpipiliang trabaho:
1. Automotive Servicing 9. Food and Beverages

2. Barbering 10. Food Processing

3. Bartending 11. Electrical Installation

4. Beauty Care Services 12. Massage Therapy

5. Bread and Pastry Production 13. Organic Agri Production

6. Catering 14. Sariling pili

7. Commercial Cooking

8. Driving
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Panuto: Suriin mo ang iyong sariling binuong burador. Lagyan ng tsek ang
kolum na mag-aaral kung makikita sa nabuong burador ang krayterya.

Pamantayan Mag-aaral Guro
Madaling basahin at unawain ang mga nilalaman
Naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon ang
produkto
Nakasaad ang pangalan ng produkto
Gumamit ng iba’t ibang kaakit-akit na mga kulay
Makatotohanan ang mga larawang ginamit
Kapani-paniwala ang mga nilalaman ng promotional material
Marami o malaki ang larawan kaysa sa mga salita
Kakaiba o bago ang ipinakilalang produkto
Nakatatawag pansin ang tagline
Pormal ang ginamit na wika

KABUOAN

Tayahin
Binabati kita kaibigan dahil nagawa mo ang lahat ng mga gawain na

nagbigay sa iyo ng gabay upang matutuhan ang ating leksyon. Ngayon ay handa ka
na sa bahaging ito. Sagutin mo ang hinihingi ng bawat aytem ng pagsusulit.
Galingan mo kaibigan.

I. Panuto: Mula sa pagpipilian sa ibaba, tukuyin ang tamang katawagang
inilalarawan upang mabuo ang bawat pahayag.

makahikayat brochure flyer/leaflet poster promotional materials billboard

1. Ang _______________ ay kalimitang mas mahabang uri ng promotional material at
may pagkakahati-hati ng mga impormasyong nakalagay rito.

2. Ang _______________ ay kadalasang binubuo lamang ng isang pahinang
nagtataglay ng impormasyon tungkol sa isang produkto o serbisyo.

3. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagsulat ng flyer ang _______________ ng
mga mamimili.

4. Naglalaman ang ______________ ng mas kakaunting teksto at mas nakatuon sa
larawan o ibig iparating na mensahe sa biswal na paraan.

5. Ang flyer/leaflet at brochure ay ilang mga halimbawa ng ______________.

II. Panuto: Magbigay ng limang bagay na kadalasang matatagpuan sa mga
promotional materials.

6._______________________ 9. __________________________
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7._______________________ 10. _________________________

8.________________________

III. Panuto: Isulat ang Tama kung ito ay nagsasaad ng katotohanan, at
Mali naman ang isulat kung ito ay walang katotohanan. Isulat ang sagot
sa sagutang papel.

11. Higit na detalyado ang nilalaman ng poster kung ihahambing sa brochure.

12. Ang brochure ay nakatupi ayon sa pagkahati-hati ng mga impormasyon.

13. Ang pangalan ng produktong nais ipakilala o ikampanya ay nakalagay sa
flyers at hindi na kailangan sa mga poster dahil nakapokus ang huli sa mga
larawan.

14. Mahalaga ang paglalagay ng address at numero ng telepono sa mga leaflets
at flyers.

15. Mabisa ang paglalagay ng mga tagline sa mga promotional materials.

Panuto: Gumawa ng promotional material na epektibong makatutulong sa
pagpapakilala ng iyong produkto/serbisyo o negosyong itatayo. Pumili lamang ng
isa sa alinman sa mga sumusunod na sitwasyon/trabaho. Sumangguni sa rubric
para sa pagmamarka ng inyong awtput.

A. Paglalathala ng negosyo o serbisyo na may kinalaman sa encoding, editing, lay-
outing, pagbuo ng animation, visual graphics design atbp.

B. Pagbubukas ng negosyo/serbisyo tulad ng electrical services, laundry shop,
Water refilling station, at iba pa.).

C. Pagbebenta ng mga pagkain at ibang kaugnay nito (gaya ng Milk Tea, Catering,
Food processing at iba pa.)

Pamantayan sa Pagbibigay ng Marka sa Promotional Material 20 15 10

Nilalaman: Nagtataglay ng mga mahahalagang detalye at
impormasyon tungkol sa napiling serbisyo o produkto.

Pagkakabuo: Nakatatawag-pansin at nakapanghihikayat ang
mga larawan, kulay at disenyo.

Angkop ang promotional material sa napiling paksa/produkto.

KABUOAN

Karagdagang Gawain
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Subukin

1.PROMOTIONAL
MATERIALS
2.FLYERS
3.MAKAHIKAYAT
4.POSTER
5.BROCHURE

6-10.SARILINGSAGOT
NGMGAMAG-AARAL

11.TAMA
12.MALI
13.TAMA
14.TAMA
15.MALI

Susi sa Pagwawasto

Tayahin

1.BROCHURE
2.FLYERS
3.MAKAHIKAYAT
4.POSTER
5.PROMOTIONAL
MATERIALS

6-10.SARILINGSAGOT
NGMGAMAG-AARAL

11.MALI
12.TAMA
13.MALI
14.TAMA
15.TAMA
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Sanggunian :

Filipino sa Piling Larang Tech-Voc Patnubay ng Guro
Filipino sa Piling Larang Tech-Voc Kagamitan ng Mag-aaral



For inquiries or feedback, please write or call:

Department of Education – SOCCSKSARGEN
Learning Resource Management System (LRMS)

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal

Telefax No.: (083) 2288825/ (083) 2281893

Email Address: region12@deped.gov.ph

PAHATID-LIHAM
Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng

Kagawaran ng Edukasyon, Rehiyong SOCCSKSARGEN na may
pangunahing layunin na ihanda at tugunan ang pangangailangan sa
bagong normal. Ang nilalaman ng modyul na ito ay batay sa Most
Essential Learning Competencies (MELC) ng Kagawaran ng
Edukasyon. Ito ay pantulong na kagamitan na gagamitin ng bawat
mag-aaral sa pampublikong paaralan ng Rehiyon XII simula sa taong
panuruan 2020-2021. Ang proseso ng paglinang ay sinunod sa
paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming
hinihimok ang pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon.
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