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          Paunang Salita 
 
 
 
Ang Self- Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa 

ating mag- aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na 
gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga 
kasanayang itinakda ng kurikulum. 

 
Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/ Tagapagdaloy na 

naglalaman ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga magulang o 
kung sinumang gagabay at tutulong sa pag- aaral ng mga mag- aaral sa kani- kanilang 
tahanan. 

 
  Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman 
ng mag- aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung 
kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding 
pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May 
susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at 
pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito. 
 
  Pinapaalalahanan din ang mga mag- aaral na ingatan ang SLM na ito 
upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang 
anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga 
pagsasanay. 
 
  Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag- ugnayan agad sa kanilang 
guro kung sila ay makraranas ng suliranin sa pag- unawa sa mga aralin at paggamit ng 
SLM na ito. Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, 
umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan. 
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Alamin 
 

Ang pagtamo ng kapanatagan, pagkilala at paggalang sa dignidad ay bunga ng 
maayos na pakikipagkapwa, sapagkat nasa pakikipagkapwa ang kaganapan ng isang 
tao. Nakasalalay rito ang lawak at lalim ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. 
Natutugunan ang pangangailangan ng bawat isa sa alin mang aspektong intelektwal, 
panlipunan, pangkabuhayan at politikal sa paraang pakikiisa at pagkaroon ng sapat 
na kakayahang maunawaan ang katangian atpag-uugali ng kapwa upang 
makaagapay sa kalagayan ng lipunang kinabibilangan. Maaari ba na mamuhay nang 
mag-isa sa mundo? Paano ang kapwa makatutugon sa indibidwal na 
pangangailangan? 

 

Ito ngayon ang dahilan kung bakit mahalaga sa isang tao ang 
pakikipagkapwa.Kung mayroong pagmamahal at handang maglingkod sa kapwa, 
magiging maayos at mapapanatili ang kapayapaan sa isang lugar. Ang tunay na 
pagmamahal ay nakikita sa pagkikipagkapwa at paglilingkod na walang hinihintay na 
kapalit. Alam mo ba na tayong mga Pilipino ay kilala sa isang masining na mga 
kultura katulad ng bayanihan? Ito ang tawag sa pagtutulungan ng mga tao sa isang 
pamayanan. Ngunit sa paglipas ng panahon ay nabigyan ulit ng panibagong 
kahulugan ang bayanihan at mas lumawak pa ang saklaw nito.Ang tao ay isang likas 
na panlipunang nilalang. Sa kabilang banda, ang pakikipagkapwa- tao ay maaaring 
maging kalakasan o  kahinaan  ng  isang  Pilipino.  Kaya’t  mahalagang  mahubog  ng 
bawat Pilipino ang pagmamahal. Sapagkat, ito ang mag- uudyok sa kanya na 
maglingkod sa kapwa. 

 

Paano magiging makabuluhan ang iyong pakikipag-ugnayan sa kapwa? Paano 
ka makatutugon sa pangangailangan ng mga kapwa mo mag-aaral o kabataan sa 
paaralan o pamayanan? Magtatagumpay ka sa layuning mapaunlad at maging 
makabuluhan ang iyong pakikipagkapwa kung maipamamalas mo ang mga 
inaasahang kasanayang pampagkatuto sa modyul na ito. Sa huli ay inaasahang 
masasagot mo ang mahalagang tanong na: Bakit mahalaga ang pakikipagkapwa at 
paano nagiging ganap ang tao sa pamamamagitan ng pakikipagkapwa? 

 

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang sumusunod na kaalaman, 

kakayahan, at pag-unawa: 

1. Nahihinuha na: 
a. Ang tao ay likas na panlipunang nilalang, kaya’t nakikipag-

ugnayan siya sa kanyang kapwa upang malinang siya sa aspetong 
intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan, at politikal. 

b. Ang birtud ng katarungan (justice) at pagmamahal (charity) ay 
kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa 

c. Ang pagiging ganap niyang tao ay matatamo sa paglilingkod sa kapwa 
ang tunay na indikasyon ng pagmamahal. 

 

2. Naisasagawa ang isang gawaing tutugon sa pangangailangan ng mga mag- 
aaral o kabataan sa paaralan o pamayanan sa aspetong intelektwal, 
panlipunan, pangkabuhayan at pampolitikal 
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Subukin 
 

Paunang Pagtataya (Pre-Test) 

A. Panuto: Maghinuha kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay 
nagpapakita ng pakikipag- ugnayan at pakikipagkapwa na may 

pagmamahal. Lagyan ng tsek                                       kung ito ay nagpapakita ng 

pakikipag- ugnayan at pakikipagkapwa na may  pagmamahal at  ekis          
naman kung hindi. 

 

  1. Pinatuloy ni Ben sa kanilang bahay ang isang matandang nabasa ng ulan. 

  2. Nakikipaglaro si Ana sa kanyang mga kapitbahay tuwing araw ng Sabado. 

  3. Ang pagkulong ni Pedro sa kanilang bahay pagkauwi galing sa paaralan. 
 

  4. Tumutulong si Nena sa pamimigay ng mga damit at pagkain sa mga biktima ng 
pagbaha. 

 

  5. Hinati ni Marko ang kanyang dalang pagkain sa kanyang kaklase na walang 
dalang baon 

  6. Binigyan ni Lea ng pagkain ang batang namamalimos sa lansangan. 
 

  7.Tumalikod at nagkunwaring di nakita ni Michael ang isang matandang may 
maraming dala. 

 

  8. Hindi namimili at sinisino ni Ruben ang nakatatanggap ng kaniyang tulong. 
 

  9. Ang totoong paglilingkod ang ipinakita ng mga opisyales ng barangay lalo na sa 
kinakaharap na pandemya. 

 

      10. Marami ang nakikinabang sa kakayahang angkin gaya na lamang ng mga 
taong kayang gumawa ng bahay, gusali, sementadong kalsada, sasakyan, 
damit at marami pang iba. 

 

B. Panuto:Isagawa ang isang gawaing tutugon sa pangangailangan ng mga 
mag- aaralo kabataan sa paaralan o pamayanan sa aspektong intelektwal, 
panlipunan, pangkabuhayan at pampolitikal sa pamamagitan ng pagsagot 
sa mga sumusunod na katanungan. Basahin at unawaing mabuti ang 
bawat tanong.Piliin ang titik ng pinakatamang sagot. 

 

  11.  Ang pagtulong sa iba sa kanilang pangangailangan ay indikasyon na_  . 
a. Pakikipagkapwa c. Pakikipag-ugnayan 

b. Pakikisalamuha d. Pakikipagkaibigan 

  12.  Ang marapat na pakikitungo sa kapwa ay   

a. Nakabatay sa estado ng tao sa lipunan 
b. Nakasalalay sa kalagayan ng ekonomiya 

c. Naipakikita ang palagiang paggalang sa dignidad nito 
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d. Nagpaplano na magkaroon ng pagkakaisa 

  13. Maipakikita ang makabuluhang pakikipagkapwa maliban sa 
a. Kakayahang umunawa sa mga may kapansanan 
b. Kakayahang sakupin at pangunahan ang mahihina 

c. Kakayahang magmalasakit sa iba 

d. Kakayahang unahin ang pangangailangan ng iba kaysa sarili 

  14. Ang pakikipagkapwa ay nahuhubog ang aspeto ng  maliban sa. 

a. Panlipunan b. pangkabuhayan c. politikal d. propesyon 
 

  15. Nalilinang ang ibat ibang aspeto ng intelektuwal panlipunan, pangkabuhayan 
at politikal sa pakikipagkapwa dahil sa_  . 

a. Pagtutulungan ng bawat isa na ibahagi ang kakayahan 

b. Edukasyong natamo ng bawat kasapi 
c. Pakikiisa ng mga tao sa lipunan 

d. Patuloy na pagmamalasakit sa kapwa tao 
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Aralin 
2 

Ang Pakikipagkapwa 

Sa araling ito ay matututunan mo ang kahalagahan ng pakikipagkapwa at 

pagiging ganap na tao. Malalaman mo rin ang impluwensya ng kapwa sa aspektong 

intelektuwal, panlipunan, pangkabuhayan at politikal na tutugon sa ating 

pangangailangan. 

 
 

Balikan 

 
Susuriin natin ang mga larawan. Ano ang masasabi mo tungkol dito? 

Alin kaya sa dalawang larawan ang kakikitaan ng impluwensya ng 

pakikipagkapwa? 
 

Kapansin-pansin ang pag-iisa ng bata sa unang larawan, naroon ang 

kalungkutan, kawalang tiwala sa sarili at kakulangan ng nararamdaman, 

samantalang sa ikalawang larawan kapuna puna ang pagkakaroon ng interes 

sa ginagawa ng kapwa bata. Nakikipag-ugnayan at nakikipag-alaman sa 

kasanayan ng iba pang kabataan. 

Alin sa mga larawan ang madalas mong nararanasan? Nasa kapwa 

kabataan ba ang ating kaligayahan? Sino ang itinuturing nating kapwa? May 

sapat ba tayong kaalaman tungkol sa pakikipagkapwa? 

Ang pakikipagkapwa ay may mabuting impluwensya sa paghubog ng 

katauhan ng isang tao. Kasama rito ang paghubog sa kakayahang maging 

intelektwal, pisikal o ispiritwal. Ito ngayon ang dahilan kung bakit mahalaga 

sa isang tao ang pakikipagkapwa. 
 

Bilang kabataan handa ba tayo sa hamon ng pakikipag-ugnayan sa kapwa? 
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Sa puntong ito ay nais kong suriin mo ang larawan. Ano- ano ang masasabi mo 

tungkol sa mga larawan? 

Ito ay nagpapakita ng mga 
paglilingkod sa kapwa. Ang pagtulong sa 
mga matatandang naapektuhan ng 
pagbaha. Ang pagpapakita ng pagkalinga 
sa iba ay pagmamahal na hindi 
matatawaran. 

Bilang isang mag- aaral, naranasan 
mo na rin bang maglingkod sa iyong 
kapwa? Ano ang inyong naramdaman 
matapos naisagawa ang mga ito. 
Napapansin ba ninyo na magaan at 
masarap sa pakiramdam sa tuwing tayo 
ay nakatutulong sa iba? 

 

Ang pagtulong sa kapwa na naapektuhan ng kalamidad katulad ng pagbaha ay 
isang pagmamalasakit, maliban sa pagtupad sa tungkuling sinumpaan. Gaano  

kahalaga at ginampanan mo ang paglilingkod na gaya nito? 

 
Kung gayon ay alam mo na kung tungkol saan ang ating pag-aaralan. Ito ay 

tungkol sa pakikipagkapwa kung saan hindi lang ang ating kapwa ang makikinabang 

sa pwede nating maibigay, o magawa datapwat tayo man ay mahuhubog at 

mapapalawak ang bawat aspeto ng ating pagiging tao dulot ng pakikipagkapwa. 

Mga Tala para sa Guro 

Siguraduhing ginagabayan mo ang mga mag- aaral gamit ang anumang midyum 
na mayroon sila. Panatilihin ang komunikasyon mo at ng mga mag- aaral. 
Maging handa sa anumang katanungan mayroon sila. 

Tuklasin 
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Panuto: Markahan ninyo ng tsek (/) kapag ang pahayag ay nagsasaad ng hakbang sa 
pakikipagkapwa at ekis (x) naman kapag ang pahayag ay nagsasaad ng di-tamang hakbang sa 
pakikipagkapwa. 

 
  1. pagtulong sa nangangailangan 
  2. pag-intindi sa pangangailangan ng sarili lamang 
  3. pagsasauli ng mga bagay na napulot lamang 
  4. pakikilahok sa mga seminar o pagtitipon 
  5. pagbibigay ng may katumbas 

Bilang paglilinaw AKO muna ang gagawa sa gawain. Ibigay ang iyong hinuha 

kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng pakikipagkapwa sa 

pamamagitan ng pagtulong sa kapwa na may pagmamahal. 

A. Panuto: Lagyan ng tsek          kung ito ay nagpapakita ng pakikipagkapwa at ekis 

naman kung hindi. 

  1. Pakikilahok sa mga samahan na boluntaryong naglilingkod sa pamayanan at 
tumutulong sa mga kapus- palad. 

  2. Ang palagiang pagkukulong ni Ben sa kanilang bahay. 

  3. Ang paggawa ng usaping di- tiyak tungkol sa pag- aaway ng kabilang bahay. 

  4. Ang pamimigay ni Pia ng mga pagkain sa mga batang namamalimos sa 

lansangan. 

 
Gawain 2: 

 

 
Gawain 3: 

Panuto: Punan ang kahon ng mga hakbang sa pakikipagkapwa na tutugon sa 

pangangailangan ng mag-aaral sa paaralan o pamayanan sa aspetong Intelektwal, 

Panlipunan, Pangkabuhayan, at Politikal. 

Narito ang halimbawa. 

 

Aspeto Mga Hakbang 

INTELEKTWAL Unawain ang prinsipyo ng iba 

PANLIPUNAN Ingatan ang kapakanan ng kapwa 

PANGKABUHAYAN Makibahagi sa angking kakayahan 

POLITIKAL Pagsunod sa mga batas at alituntunin 
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Sagot ng Guro 

Mapaiiral ang pagmamahal sa 
pamilya at naibabahagi ito sa 
pamamagitan ng pagtulong sa kapwa 

na bukal sa kalooban. 

Sagot ng Mag- aaral 

   
   

   

Ilapat sa nararapat na aspeto ang sumusunod na hakbang 

 Magsisilbi nang buong katapatan 

 Tutulong nang walang kapalit 

 Magkaroon ng sapat na kaalaman sa katangian at gawi ng kapwa 

 Maglingkod nang buong puso at husay. 
 
 

Aspeto Mga Hakbang 

INTELEKTWAL  

PANLIPUNAN  

PANGKABUHAYAN  

POLITIKAL  

 
 

 
 

Suriin 

 
 

Gawain 1 

Nais kong paganahin natin ang ating imahinasyon. Isipin natin ang 

isang pamilya na pinahahalagahan ang pakikipagkapwa. Ano kaya ang 

mangyayari sa lipunang kinabibilangan ng ganitong pamilya 
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Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. 

1. Ano- ano ang mga gawain na kakikitaan ng pakikipagkapwa  tao bilang isang 
likas na panlipunang nilalang? 

2. Bakit mahalaga ang pagganap ng tao sa pakikipagkapwa? 
3. Bilang kasapi ng pamilya, paano mo mapapalaganap ang kahalagahan ng 

pakikipagkapwa? 

4. Matutugunan ba ng pakikipagkapwa ang ating pangangailangan? 
5. Paano matutugunan ng paaralan at pamayanan ang pangangailangan ng mag- aaral sa 

Intelektwal, Panlipunan, Pangkabuhayan at Politikal? Isa-isahin ang mga ito 

Gawain 2 
 

 
 

Rubriks 
     

Batayan Higit na 

Inaasahan 
(5) 

Bahagyang Nakamit 

ang Inaasahan 
(3) 

Hindi Nakamit ang 

Inaasahan 
(2) 

Iskor 

Nilalaman Kumpleto at tama Tama subalit kulang Hindi naibigay ang  

 ang naibigay na ang naibigay na tamang 

 pagpapaliwanag at pagpapaliwanag at pagpapaliwanag at 

 paglalahad ng paglalahad ng paglalahad ng 

 impormasyon impormasyon. impormasyon 

Pagpapali Makabuluhan ang May kakulangan sa Hindi nalinang ang  

wanag o bawat pahayag detalye tungkol sa mga pangunahing 

Paglalahad tungkol sa mga kasagutan ng mga ideya at kasagutan 

ng katanungan katanungan tungkol sa mga 

Kaisipan   katanungan 

 

Gawain 3: Basahin at suriin ang flip top 

Tumitingin sa paligid wala namang natanaw 
Puro sarili lamang ang inaaninaw 

Budhi mo’y nangingitim di alintana ang 
kapwa nagangapa na nga niyuyurakan pa. 

 
Inspirasyon ang iba 
Bakit nagagawa nila, ako kaya? 

Pabida ang sabi ng mga inggetera 

Bahala na gawin ko! basta para sa kapwa 
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Panuto. Sagutin ang sumusunod na katanungan. Piliin ang mga titik ng 

tamang sagot 
 

1. Ano ang katangian ng kapwa ang napupuna sa naunang pahayag? 

a. Makasarili at may malasakit c. Madamdamin at maunawain 

b. Madamot at mapagbigay d. Maingat at mapag-imbot 

 
2. Madali bang pakitunguhan ang magkaibang gawi,pag-uugali at kilos ng 

ating kapwa? 

a. Oo kapag may pagmamahal sa sarili 

b. Oo kapag malalim at malawak ang pag-unawa sa kapwa 

c. Hindi sapagkat mahirap ang hindi magpakatotoo sa sarili 

d. Hindi sapagkat pinahihirapan ang mga sarili 

 
3. Ano ang naidudulot ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa? 

a. Kapayapaan b. Paggalang c. Kalinga d. Lahat ng nabanggit 

 
4. Paano mo mapauunlad ang pakikipag-ugnayan sa kapwa? 

a. Pairalin ang paggalang sa lahat 

b. Pag-iingat sa mga bagay na ibinahagi ng kapwa 

c. Pagsisikap na maipadama sa kapwa ang ating malasakit 

d. Lahat ng nabanggit 

 
5. Ano-ano ang pangangailangan ng tao ang natutugunan at nalilinang 

dahil sa pakikipagkapwa. 

 
a. Natutugunan ang lahat ng pangangailangan at nalinang ang 

kakayahan sapagkat may kapwa na magsasagawa nito. 

b. Natutugunan ang bawat mahalagang pangangailangan ng kapwa at 

nalinang ang mga aspeto ng pagkatao sapagkat may kaagapay na 

kapwa 

c. Natutugunan ang bawat pangangailangan at nalinang ang pakikiisa 

sapagkat may katuwang sa pagsasagawa ng mga gampanin 

d. Natutugunan ang mga mahahalagang pangangailangan at nalilinang 

ang mga aspeto na magbubuo sa pagkatao dahil makakamit ang mga 

ito kasama ang kapwa. 

Gawain 2. 

Panuto: Ipaliwanag ang sumusunod 

1. Gaano kahalaga sa iyo ang pakikipagkapwa? 

2. Paano ka makatutugon sa pangangailang intelektuwal, panlipunan, 

pangkabuhayan at politikal ng iyong kapwa? 
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Rubriks 
 

Indikador/ 
Batayan 

Natatangi 
(5) 

Mahusay 
(3) 

Kailangan pang 
paunlarin 

(2) 

Nilalaman Lahat ng 
katanungan ay 
nasagutan nang 
tama. 

Tatlo(3) hanggang 
apat (4) na 
katanungan ang 
nasagutan nang 
tama. 

Isa(1) hanggang 
dalawang (2) 
katanungan ay 
nasagutan nang 
tama. 

Organisasyon 
ng mga Ideya 

Lohikal at 
mahusay ang 
pagkaka-organisa 
ng mga ideya 

Lohikal ang 
pagkakasagot ng 
mga katanungan 
ayon pagkaka- 
organisa ng mga 
ideya. 

Hindi organisado 
ang pagkakasagot 
ng mga katanungan 
suliranin ayon sa 
leyenda. 

 

 
Pagyamanin 

 

Likas na kakayahan ng tao ang sumasalipunan,makipag-ugnayan at 

makibahagi sa buhay ng iba. Samakatuwid hindi tayo nabubuhay para sa sarili 

lamang. Alam mo ba kung bakit? Napupuntahan natin ang ibat ibang lugar, 

nakakain ang maraming uri ng pagkain, naisusuot ang iba’t ibang klase ng damit ito 

ay dahil sa ating kapwa. 

 

Ngayon ay napagtanto mo na ang kahalagahan ng pakikipagkapwa sa 

lipunan. Kailangan natin ang isa’t isa para sa isang  makabuluhang  pamumuhay. 

Kung ang bawat isa ay naghahangad nga ng kabutihan tiyak na magkakaroon nang 

maayos, matiwasay at maunlad na lipunan. 

 
Ang pagmamahal at paglilingkod sa kapwa ay maituturing na kaganapan 

ng ating pagkatao. Naipapakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng 

pagkikipagkapwa, paglilingkod na walang hinihintay na kapalit, namimigay sa mga 

nangangailangan at nagmamalasakit sa mga napektuhan ng alin mang sakuna o 

kalamidad. 

 

Maaangkin ang tunay nakapanatagan, pagkilala at paggalang sa ating 

dignidad ay resulta ng maayos na pakikipagkapwa at natutugunan ang 

pangangailangan ng mag-aaral o kabataan sa paaralan at pamayanan sa aspektong 

intelektwal, Panlipunan, pangkabuhayan at politikal sa paraang pakikiisa at 

pagkakaroon ng sapat na kakayahang maunawaan ang katangian, pag-uugali ng 
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kapwa. Makaagapay sa kalagayan ng lipunan. Mamuhay  naaabot ang mga 

pangarap habang tinatamasa ng isang maayos at tapat na serbisyo. 

 

Mahalaga ang komunikasyon at bukas sa diyalogo, pakikipag-ugnayan, 

pakikilahok sa anumang samahan, at paglilingkod upang maging makabuluhan at 

may patutunguhan ang ating pamumuhay sa mundo. Sa pamamagitan nito 

naisasagawa natin ang nararapat at matatamo rin natin ang dapat na para sa atin. 

 
Higit sa lahat kapwa maunlad ang bawat indibidwal sa alin mang aspeto 

sa isang malusog at maayos na pakikipagkapwa. 

 
Isang malaking hamon sa atin ang maramdaman tayo ng ating kapwa, 

sa paano at hanggang kailan o maging pangmatagalan, ikaw lang ang makatutupad 

nito. 

 
Gawain 1 Pagpapayaman sa kaalaman 

Panuto: Ipaliwanag ang sumusunod 

 

1. Ano ang kahalagahan ng katarungan at pagmamahal sa 

pakikipagkapwa? 

2. Bilang mag- aaral, paano mo maipapakita ang pakikipagkapwa sa iyong 

mga kaklase, guro at maging sa iyong sariling pamilya? 
 

Rubriks 

Batayan Higit na 

Inaasahan 
(5) 

Bahagyang Nakamit 
ang Inaasahan 

(3) 

Hindi Nakamit 

ang Inaasahan 
(2) 

Iskor 

Nilalaman Lahat ng sagot na 

Sinulat tungkol sa 

sitwasyon ay tama 

at makabuluhan. 

Dalawa (2) sasagot 

na sinulat tungkol sa 

sitwasyon ay tama at 

makabuluhan. 

Isa(1)lamangang 

tama at 

makabuluhang 

sagot. 

 

Pagpapali 

wanag o 

Paglalahad 

ng Kaisipan 

Makabuluhan ang 

bawat pangungu- 

sap dahil sa husay 

na pagpapaliwa- 

nag at pagtalakay 

sa mga papel na 

panlipunan at 

pampolitikal ng 

pamilya. 

May kakulangan sa 

detalye ng 

impormasyon 

tungkol sa mga 

papel na panlipunan 

at pampolitikal ng 

pamilya. 

Hindi nalinang 

ang mga panguna- 

hing ideya tungkol 

sa mga papel na 

panlipunan at 

pampolitikal ng 

pamilya. 

 

Organisasyon 
ng mga Ideya 

Lohikal at 
mahusay ang 

pagkakasunud- 

sunod ng mga 

ideya 

Lohikal ang 
pagkakaayos subalit 

ang mga ideya ay 

hindi ganap na 

nalinang. 

Hindi organisado 
ang pagkakalahad 

ng sagot. 
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Gawain 2 

Panuto. Magtala ng limang (5) mga gawaing tutugon sa pangangailangan ng mga 

mag-aaral at kabataan sa paaralan o pamayanan sa aspektong intelektwal, 

panlipunan, pangkabuhayan at politikal. 

1Pagtataguyod ng boluntaryong samahan (gaya ng SSG) 

2    

3    

4    

5    

6    

 
 

Isaisip 

 
 

Ang pakikipagkapwa ay hindi mahirap na magampanan, sapagkat likas na sa 

atin ang marunong makisama at makipag-ugnayan sa iba. Nararapat lamang nahindi 

namimili at sinisino ang makatatanggap ng ating paggalang, malasakit, kalinga at 

pagmamahal kundi naroon ang pagkakapantay-pantay ano man ang estado nito sa 

lipunan. Ang kapwa ay ituring mong parang sarili mo na rin, anuman ang 

nagagawang kabutihan para sa sarili ay siya ring ibahagi sa iba. 

Ang angking kakayahan ay huwag ipagdamot. Ibahagi ito sa iba gayong ako, 

ikaw tayo ang nakikinabang sa kakayahan ng iba. Gaya na lamang ng mga taong 

kayang gumawa ng bahay, na nasisilungan natin, tulay na nadadaanan ng walang 

kahirap hirapsasakyan na nagpapabilis ng ating transportasyon at marami pang iba 

na nagpapagaan ng ating mga buhay. Ang mga ganitong kakayahan ay gamitin na 

makatutulong sa iba 

Patunay lamang na ang mga aspetong intelektuwal, panlipunan, 

pangkabuhayan at politikal ay nalilinang sa patuloy nating pakikipag-ugnayan sa 

kapwa, pagbuo at pagsali sa mga samahan, pagkakaroon ng komunikasyon, pakiki- 

isa at pagtulong. 

Kinakailangang ang patuloy na pagsasabuhay ng paggalang, katarungan at 

pagmamamahal sa kapwa. Kaya mo itong gawin at maipakita sa pamamagitan ng 

totoong paglilingkod. Patuloy pa nating pagsumikapang paunlarin pa ang mga 

kailangang kasanayan sa pakikipagkapwa. 
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Gawain 1 

Mga tanong: 

1 Ikaw, bilang isang kasapi ng lipunan, magtala ng tatlong (3) mga hakbang 

na iyong ginagawa kasama ang buong pamilya na nagpapakita ng 

pakikipagkapwa? 

 
2 Ano- ano ang inyong natutunan na magagamit mo sa iyong pang-araw- 

araw na gawain? 

 
3 Ano ang mahalagang aral ang nakuha ninyo mula sa aralin? 

 

4 Bakit mahalagang matutunan ang tungkol sa pakikipagkapwa? 

 

5 Ano - ano ang gawaing tutugon sa pangangailangan ng mag-aaral sa 

pamayanan o paaralan sa aspetong Intelektwal, Panlipunan, 

Pangkabuhayan at Politikal? 

 
 

Rubriks 
 

Batayan Higit na 

Inaasahan 

(5) 

Bahagyang Nakamit 

ang Inaasahan 

(3) 

Hindi Nakamit 

ang Inaasahan 

(2) 

Iskor 

Nilalaman Lahat ng sagot na 

sinulat tungkol sa 

sitwasyon ay tama 

at makabuluhan. 

Dalawa (2) sasagot 

na sinulat tungkol 

sa sitwasyon ay 

tama at 

makabuluhan. 

Isa(1)lamangang 

tama at 

makabuluhang 

sagot. 

 

Pagpapali 

wanag o 

Paglalahad 

ng Kaisipan 

Makabuluhan ang 

bawat pangungu- 

sap dahil sa husay 

na pagpapaliwa- 

nag. 

May kakulangan sa 

detalye ng 

impormasyon 

tungkol sa mga 

impluwensya ng 

pakikipagkapwa 

Hindi nalinang 

ang mga panguna- 

hing ideya tungkol 

sa apekto ng 

pakikipagkapuwa. 

 

Organisasyon 

ng mga Ideya 

Lohikal at 
mahusay ang 

pagkakasunud- 

sunod ng mga 

ideya 

Lohikal ang 
pagkakaayos subalit 

ang mga ideya ay 

hindi ganap na 

nalinang. 

Hindi organisado 

ang pagkakalahad 
ng sagot. 
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Isagawa 
 

Madalas naiisip ng tao ang sarili muna bago ang iba, tama nga naman  

paano ka makatutulong kung kulang sa kakayahan at nakakaranas ng  kakulangan 

at kawalan sa buhay na sa tingin mo ay di ka makagagawa ng anuman sa kapwa,  

ngunit ang mga ito ay hindi hadlang upang tayo ay makatutugon sa pangangailangan 

ng iba gaya ng 3t’s (time, talent, treasure) na laging ipinaalala sa atin  na hindi na  

natin kailangan pang magkaroon ng madami bago makalikha at makagawa ng 

kabutihan sa kapwa. 

Gawin natin ang pagtulong na walang hinihinging kapalit, ipakita 

pagmamalasakit, paglilingkod, pag-iingat sa mga ibinahagi ng kapwa, makiisa sa 

sinalihang samahan, pagsasagawa ng gawaing panlipunan at pagpapahalaga sa 

kabutihang panlahat. 

Gawain 1 

Panuto: Kapanayamin ang iyong kaibigan o kapatid kung ano ang kanilang 

mga pamamaraan ng pakikipagkapwa. Isulat ang naging panayam sa iyong 

kuwaderno. 

 
Rubriks 

 
Batayan 5 3 2 

Nilalaman Mahusay na 

naipahayag ang 

panayam tungkol 

sa pamamaraan 

ng 

pakikipagkapwa 

Di-gaanong 

mahusay na 

naipahayag ang 

panayam tungkol 

sa pamamaraan ng 

pakikipagkapwa 

Hindi naipahayag 

ang sariling 

panayam tungkol 

sa pamamaraan ng 

pakikipagkapwa 

 
 

Pagkakabuo 

Angkop at wasto 

ang mga salitang 

ginamit sa 

pakikipanayam 

tungkol sa 

pamamaraan ng 

pakikipagkapwa 

May iilang salitang 

ginamit na hindi 

angkop at hindi 

wasto sa 

pakikipanayam 

tungkol sa 

pamamaraan ng 

pakikipagkapwa 

Walang kaugnayan 

at hindi wasto ang 

mga salitang 

ginamit sa 

pakikipanayam 

tungkol sa 

pamamaraan ng 

pakikipagkapwa 
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Tayahin 
 

 

Panapos na Pagtataya (Post Test) 

A. Panuto: Maghinuha kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay 

nagpapakita ng pakikipag- ugnayan at pakikipagkapwa na may 

pagmamahal. Lagyan ng tsek   kung ito ay nagpapakita ng pakikipag- 

ugnayan at pakikipagkapwa na may pagmamahal at ekis naman kung hindi. 
 

  1. Pinatuloy ni Ben sa kanilang bahay ang isang matandang nabasa ng ulan. 
 

  2. Nakikipaglaro si Ana sa kanyang mga kapitbahay tuwing araw ng Sabado. 
 

  3. Ang pagkulong ni Pedro sa kanilang bahay kapag umuwi galing sa paaralan. 
 

  4. Tumutulong si Nena sa pamimigay ng mga damit at pagkain sa mga biktima ng 

pagbaha. 
 

  5. Hinati ni Marko ang kanyang dalang pagkain sa kanyang kaklase na walang 

dalang baon. 
 

  6. Binigyan ni Lea ng pagkain ang batang namamalimos sa lansangan. 
 

  7. Tumalikod at nagkunwaring di nakita ni Michael ang isang matandang may 

maraming dala. 
 

  8. Hindi namimili at sinisino ni Ruben ang nakatatanggap ng kaniyang tulong. 
 

  9. Ang totoong paglilingkod ang ipinakita ng mga opisyales ng barangay lalo na sa 

kinakaharap na pandemya. 
 

      10. Marami ang nakikinabang sa kakayahang angkin gaya na lamang ng mga 

taong kayang gumawa ng bahay at gusali, sementadong kalsada, sasakyan, 

damit at marami pang iba. 

 

B. Panuto: Isagawa ang isang gawaing tutugon sa pangaingailangan ng mga 

mag- aaralo kabataan sa paaralan o pamayanan sa  aspektong  

intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan at pampolitikal sa 

pamamagitan ng  pagsagot sa mga sumusunod na 

katanungan. Basahin at unawaing mabuti ang bawat 

tanong.Piliin ang titik ngpinakatamang sagot. 
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  11.  Ang pagtulong sa iba sa kanilang pangangailangan ay indikasyon ng_  . 

a. Pakikipagkapwa c. Pakikipag-ugnayan 

b. Pakikisalamuha d. Pakikipagkaibigan 
 

  12.  Ang marapat na pakikitungo sa kapwa ay   

a. Nakabatay sa estado ng tao sa lipunan 

b. Nakasalalay sa kalagayan ng ekonomiya 

c. Naipapakita ang palagiang paggalang sa dignidad nito 

d. Nagpaplano na magkaroon ng pagkakaisa 
 

  13. Maipapakita ang makabuluhang pakikipagkapwa MALIBAN SA. 

a. Kakayahang umunawa sa mga may kapansanan 

b. Kakayahang sakupin at pangunahan ang mahihina 

c. Kakayahang magmalasakit sa iba 

d. Kakayahang unahin ang pangangailangan ng iba kaysa sarili 
 

  14. Ang pakikipagkapwa ay nahuhubog ang aspeto ng  maliban sa. 

a. Panlipunan b. pangkabuhayan c. politikal d. propesyon 
 

 

  15. Nalilinang ang iba’t ibang aspeto ng intelektuwal panlipunan, 

pangkabuhayan at politikal sa pakikipagkapwa dahil sa_  . 

a. Pagtutulungan ng bawat isa na ibahagi ang kakayahan 

b. Edukasyon natamo ng bawat kasapi 

c. Pakikiisa ng mga tao sa lipunan 

d. Patuloy na pagmamalasakit sa kapwa tao 
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Karagdagang Gawain 
 

 

Panuto: Gawain 2 

Panuto: Gumawa ng isang simpleng “Flip Top” para sa kapwa 
 

 

 
Pamantayan 2 3 5 

Pagkamalikhain Hindi naging 
malikhain sa 
pagbuo ng flip top 

Naging malikhain 
sa pagbuo ng flip 
top 

Lubusang 
nagpamalas ng 
pagiging malikhain 
sa pagbuo ng flip 
top 

Kaangkupan sa 
paksa 

Hindi angkop ang 
nabuong flip top 

Angkop ang ilang 
bahagi ng flip top 

Lubusang 
napakaangkop sa 
paksa ang 
nabuong flip top 

Kahusayan at 
kaugnayan 

Di mahusay at 
walang kaugnayan 
ang pagkakabuo 
ng flip top 

Naging mahusay 
at may kaugnayan 
ang pagkakabuo 
ng flip top 

Napakahusay at 
maayos ang 
pagkakaugnay ng 
pagkakabuo ng flip 
top 
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Susi sa Pagwawasto 

   Sanggunian 
 

Edukasyon sa Pagpapakatao 8, Modyul ng Mag-aaral, pahina 97 
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PAHATID-LIHAM 

Ang Sariling Pagkatutong Modyulnaito ay nilinang ng Kagawaran ng 
Edukasyon, Rehiyon Dose, na may pangunahing layunin naihanda 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 ng SOCCSKSARGEN Region simula sa taong panuruan 
2020-2021. Ang proseso ngpaglinang ay sinunod sa paglimbag ng modyul 
na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming hinihimok ang pagbibigay ng 
puna, komento at rekomendasyon. 

 
 

Para samgakatanungan o puna, sumulat o tumawagsa: 

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

 

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 

Telefax No.: (083) 228 8825 / (083) 228 1893 

Email Address: region12@deped.gov.ph 

mailto:region12@deped.gov.ph



