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Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon 

ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, 
kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng 

akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya 
o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. 

 
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o 

brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa 
modyulna ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton 

ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin 
ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit 

maliban samodyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-

akda ng mga ito. 
 

Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang 
paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. 

 

Inilathala ng Kagawaran ng 

Edukasyon Kalihim: Leonor 

Magtolis Briones 
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio 

 

Inilimbag sa Pilipinas ng Kagawaran ng Edukasyon- Rehiyon ng 
SOCCSKSARGEN Kagawaran ng Edukasyon – Rehiyon XII 
Office Address: Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 
Telefax: (083) 2288825/ (083) 2281893 

               E-mail Address:     region12@deped.gov.ph 
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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



1  

  Alamin 
 
 
 

“Walang himala! ang himala ay nasa puso ng tao.” (Mula sa 

pelikulang Himala, 1982),” You’re nothing but asecond-rate trying hard copy 

cat.” (Mula sa pelikulang Bituing Walang Ningning, 1985),"Huwag mo 

akong mahalin dahil mahal kita. Mahalin mo ako dahil mahal mo ako 

because that is what I deserve."(Mula sa pelikulang Barcelona: A Love 

Untold, 2016). 

Iilan lamang ito sa mga popular at di malilimutang linya sa mga 

pelikula na tumagos sa puso ng bawat isa. Pero kung susuriin ng mas 

malalim, sa likod ng bawat pahayag ay may kaakibat na emosyong dala. 

Ito ay mga halimbawa lamang ng mga pagkakataong nagpapahayag tayo 

ng ating nararamdaman o emosyon. Ikaw, paano mo ipinapahayag ang 

iyong emosyon sa mga bagay-bagay o maging sa kapwa? Napamahalaan 

mo ba ito ng maayos? Mabuti ba o masama ang epekto nito sa iyong sarili 

at kapwa? 

 
Sa nakaraang aralin ay tinalakay at natutunan mo ang halaga ng 

pakikipagkaibigan tungo sa matatag na pagkakakilanlan at kaganapan ng 
pagkatao. Tiyak na naunawaan mo na likas sa isang tao ang pagkakaroon 

ng kaibigan o pakikipagkapwa upang magkaroon ng kabuluhan ang 

buhay. Sa puntong ito, aalamin natin kung paano naiimpluwensiyahan ng 
emosyon ang ating pagpapasya o kilos at kung bakit nararapat na 

mapamahalaanan nang mabuti ang ating emosyon. 

 

Sa modyul na ito ay inaasahan na mas yumabong pa ang pag-unawa 
sa emosyon at maimulat sa bawat kabataan na gaya mo ang kahalagahan 

ng pamamahala ng tama sa bawat pagpapahayag ng emosyon tungo sa 
pakikipagkapwa. Sa huli ay inaasahang masasagot mo ang mahalagang 

tanong na: Ano ang kabutihang naidudulot ng pamamahala ng 
emosyon? Bakit mahalaga ang katatagan (fortitude) at kahinahunan 

(prudence)? 

 

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang sumusunod na 
kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 

 
1. Natutukoy ang magiging epekto sa kilos at pagpapasya nang 

wasto at hindi wastong pamamahala ng mga pangunahing 

emosyon 

 
2. Nasusuri kung paano naiimpluwensiyahan ng isang 

emosyon ang pagpapasya sa isang sitwasyon na may krisis, 
suliranin o pagkalito 
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Subukin 
 

 

Paunang Pagtataya (Pre- Test) 

A. Panuto:Tukuyin ang magiging epekto sa kilos at pagpapasya dala ng 

mga pangunahing emosyong ipinapahayag. Isulat ang 
POSITIBO kung ito ay may mabuting maidudulot sa kilos at 

pagpapasya at NEGATIBO kung hindi. 

 

1.   Nabalitaan mo na positibo sa COVID-19 ang iyong kaibigan. 
2.   Dahil sa pandemya, nagmukmok sa bahay ang iyong 

tatay dahil sa pagsasara ng kompanyang kaniyang 

pinagtrabahoan. 

3.   Lumundag sa tuwa si Gabriel ng malamang uuwi ang 

kaniyang ina mula sa Amerika. 

4.   Ikaw ay nagalit sa iyong matalik na kaibigan dahil 

narinig mong sinisiraan ka niya. 

5.   Sa kabila ng sitwasyong kinakaharap ni Cassy siya ay 

nananatiling matatag sa buhay. 

6.   Hindi ka tinanggap sa isang organisasyon dahil mahirap   

      ka lamang.  

7. Masaya si Ruben dahil nakapasa siya sa isang  

                 scholarship program. 

8. Walang magawa kundi umiyak na lamang si Kara dahil  

                namatay ang kanyang alagang aso. 

9. Sinorpresa si Kimpoy ng kanyang mga kaibigan sa kanyang  

                 kaarawan. 

10. Nalungkot si Mitch dahil nalaman niyang may ibang pamilya  

                pala ang kanyang ama. 

 

B. Panuto: Suriing mabuti ang sumusunod na sitwasyon na may 

kaugnayan  sa krisis, suliranin o pagkalito sa buhay at ibigay 

ang angkop na pagpapasya ukol dito.  Isulat ang titik ng 

tamang sagot sa patlang bago ang bilang. 

 
  11. Naguguluhan si Kaye kung saan siya mag-aaral sa kolehiyo.   

                 Pag-aaralin kasi siya ng kanyang tiyuhin sa Maynila ngunit 
                 iniisip parin niya ang kalagayan ng kanyang mga magulang  

            lalo pa at matanda na ang mga ito. Ano ang pinakamainam 
                  niyang gawin? 

A. Huwag ng isipin pa ang kalagayan ng magulang 
B. Huwag munang mag-aral at tulungan ang magulang 
C. Mag-aral sa Manila dahil ito ay mahalaga 
D. Pag-isipang mabuti ang pagpapasiyang gagawin upang 

walang pagsisisihan 
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  12. Nagalit ang ina ng iyong kaklase dahil gabi na nang makauwi sa 
bahay galing sa praktis at ito’y labis na naiinis nang hindi man 
lang nag-text o tumawag sa kanya. Gustuhin sana niyang 

sigawan ang kanyang ina datapuwa’t siya ay nagtimpi at 
pinakikinggan ang ina. Ano ang kabutihang idudulot ng 

kanyang ginawa? 

 

A. Nakaiiwas sa gulong mangyayari 

B. Pagiging duwag sa sarili 
C. Pagiging sunod-sunuran na lamang 

D. Walang pakialam sa ina 
 

  13. Umiyak sa lungkot si Enzo nang iniwan at hiniwalayan siya ng   

                 kanyang kasintahan nang hindi niya alam ang dahilan ng 
                kanyang paglisan. Halos hindi siya makatulog at makakain ng   

                maayos dahil sa lungkot at poot na nararamdaman. Ano ang 
                mabisang paraan upang makaiiwas siya sa taong dahilan ng  

             kaniyang lungkot? 

A. Suntukin na lamang siya pag nakita 

B. Huwag ng kausapin 

C. Maging positibo na lamang at isiping pagsubok lamang ang lahat 

D. Magmukmok na lamang sa tabi 
 

  14. Dahil sa matinding selos ay sinugod ni Cathy ang babaeng  
                pinaghihinalaan niyang karelasyon ng kaniyang boyfriend. Tama 

                ba ang kaniyang ginawa? 

A. Oo, dahil nararapat lamang gawin sa kanya na sugurin ito. 

B. Oo, dahil ginawa ni Cathy ang nararapat sa kanya. 

C. Hindi, dahil mali ang kanyang ginawa. 

D. Hindi, dahil dapat may sapat siyang basehan bago gawin ang 
bagay. 

 

  _15. Hindi mapalagay si Miggy dahil nag-aalala siya sa kanyang   
                asawa na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang Nurse dahil sa 

                pandemyang COVID-19. Ano ang dapat niyang gawin? 

A. Mamasyal sa mall 

B. Matulog upang hindi mag-alala 

C. Mag-relax upang makapag-isip ng tama 
D. Kumain ng marami 
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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. 

Aralin 
7 

 Emosyon 

 
 

Sa araling ito ay matutunan mo ang kahalagahan ng malalim na pag-

unawa sa emosyon at kung paano mapamahalaan ng wasto ang mga ito. 

Malalaman mo rin ang impluwensya ng emosyon sa pagpapasya sa mga 

sitwasyong kinakaharap. 

 
 

Balikan 

 

A. Susuriin natin ang larawan. Ano ang mahihinuha mo tungkol dito? 

 
Ito ay nagsasaad ng konseptong 

“pakikipagkaibigan”. Ito ay likas na bahagi ng 

ating buhay ang pagkakaroon ng kaibigan mula 

sa ating kabataan hanggang sa pagtanda. Sila 

ang taong  nagiging karamay natin sa mga 

panahong tayo ay naguguluhan  at  

nakararamdam  ng  pighati  sa  buhay at naging 

sandalan sa pagkakataong sinubok tayo ng 

panahon. Sila rin ang kasama natin sa 

pagkakataong tayo ay nagtagumpay o naging 

masaya sa ating pakikibaka. Sila ang 

itinuturing nating pangalawang pamilya sa 

buhay. 

 

 
 Ano ang papel ng isang kaibigan? 

 Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kaibigan? 

 Paano mo mailalarawan ang isang tunay na kaibigan? 
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Nakaugalian na ni Jose ang paglalakad pauwi sa kanilang bahay galing sa 

eskwela. Masaya siyang umuwi dahil nasasabik na siyang ibalita sa kanyang mga 

magulang na siya ay napabilang sa honor list. Habang siya ay naglalakad biglang 

may tumahol na aso at biglang namang napasigaw si Jose. Dahil sa takot tumakbo 

siya ng mabilis sa pag-aakalang baka makagat siya nito.  Nagpapasalamat naman 

siya dahil walang masamang nangyari sa kanya. 

 

Tuklasin 
 
 

 

Sa puntong ito ay nais kong suriin mo ang larawan. Ano ang 

masasabi mo sa larawan? 

 
 

Ito ay nagpapahiwatig ng iba’t ibang 

emosyong nararamdaman sa mga 

bagay- bagay na nakapaligid sa atin. 

Sa mga pagkakataong tayo ay masaya 

sa bagay na napanalunan, o nagulat 

sa mga pangyayaring hindi natin 

inaasahan o di naman kaya ay 

umiinit ang ulo sa galit sa taong 

mapang-api sa kapwa. 

 
Likas na sa atin ang 

pagkakaroon ng iba’t-ibang emosyon 

at kung paano natin ito ipinapahayag 

ay nakabatay sa kung anong uri ng 

sitwasyon o pagkakataong 

hinaharap. Anuman ang emosyong ating ipinapakita ay may kaakibat na 

paraan kung paano natin ito haharapin. Ano ang magiging epekto ng 

emosyon sa iyong kilos at pagpapasya? 

Ang tamang pamamahala sa ating emosyon ay napakahalaga 

sapagkat ito ay nakakaapekto sa ating kilos o pagpapasya. 

Kung gayon ay meron ka ng ideya kung tungkol saan ang ating pag-

aaralan. Ito ay may kinalaman sa emosyon kung saan nararapat nating  

paglaanan  ng  pansin upang mas lalo pang mauunawaan natin at 

mapaunlad pa ang ating aspektong emosyunal nang sa ganon mahubog 

natin ang ating sarili at magiging  makabuluhan ang pakikipagkapwa-tao. 

Upang mas lalo pang lumawak ang inyong kaalaman, AKO muna 

ang gagawa para magkaroon kayo ng gabay. 

Gawain 1: Sitwasyon-Suri 

Panuto: Basahin at unawain ang bawat sitwasyon sa ibaba na may kinalaman 

sa pagpapahayag ng emosyon at kung paano ito nakaiimpluwensiya sa 

ating pagpapasya. 
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Sariwa pa rin sa alaala ni Jessa ang trahedyang nangyari sa kanyang mga 
magulang ng minsang humagupit ang malakas na bagyo sa kanilang lugar at tinangay 
ang mga ito na siyang dahilan ng kanilang pagkasawi. Hindi niya maiwasang 
makaramdam ng lungkot sa tuwing naalalala niya ang pangyayari. Minsan ay 
nawawalan siya ng pag-asa sa buhay dahil siya na  lamang  ang  tumataguyod  sa 
kanyang sarili. Ngunit ganunpaman natutuwa parin si Jessa dahil marami ang 
tumutulong sa kanya lalong-lalo na sa kanyang pag-aaral kaya’t nagpapasalamat siya 
rito. 

 
 

Emosyong Nararamdaman Bakit umiiral ang 

Emosyon? 

Ano ang naging epekto sa kilos 

at Pagpapasya? 

Pagkasabik/Pagiging 

masaya 

Dahil napabilang siya sa 

honor list 

Magpapasalamat sa Panginoon 

at magulang dahil sa biyayang 

natanggap 

Pagkatakot Dahil may asong 

tumatahol sa daan 

Tumakbo ng mabilis Si Jose 

upang hindi makagat 
 

Handa na ba kayo? Ngayon, KAYO na naman ang gagawa at 

gawing huwaran ang aking ginawa. 
 

 
Emosyong Nararamdaman Bakit umiiral ang Emosyon? Ano ang naging epekto sa 

kilos at Pagpapasya? 

1.   

2.   

 
Rubriks para sa Gawain 

 
 
 

Batayan Higitna Mahusay 
(5) 

Mahusay 
(3) 

Kailangan pang 
Paunlarin(2) 

Iskor 

Nilalaman Napakalinaw ang 
ideyang inilahad 

tungkol sa 
pangunahing 

emosyon, ang bunga 
at epekto nito sa 

pagpapasya 

Malinaw ang 
ideyang inilahad 

tungkol sa 
pangunahing 
emosyon, ang 

bunga at epekto 
nito sa 

pagpapasya 

Di gaanong malinaw 
ang ideyang 

inilahad tungkol sa 
pangunahing 

emosyon,  ang 
bunga at  epekto 

nito sa pagpapasya 

 

Talakayan Makabuluhan ang 
bawat detalye 

tungkol sa paksa 

May sapat na 
detalye tungkol 

sa paksa 

May kakulanagan 
sa detalye tungkol 

sa paksa 
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Panuto: Markahan ninyo ng Tsek (/) kapag ang pahayag ay inyong 

nararanasan o nararamdaman at Ekis (x) kapag ang pahayag ay 
hindi naranasan o naramdaman. 

 
  1 Mahirap akong magpatawad sa taong nananakit sa akin. 

 

  2. Ako ay prangka sa aking nararamdaman sa iba. 
 

  3. Hindi ko agad-agad nararamdaman ang stress sa buhay. 

 
  4. Binibigyan ko ng pansin ang aking nararamdaman sa 

tuwing gumagawa ng pasya. 
  5. Kaya kong kumimkim ng galit sa tuwing ako ay binu- 

               bully. 

 

Gawain 2: Naranasan mo na ba? 
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Ang pagkakaroon ng 

malawak na pag- 

unawa sa emosyon at 

pamamahala ng wasto 

ang susi sa 

pagkakaroon ng 

magandang ugnayan 

sa kapwa. 

 Suriin 
 

Basahin at unawaing mabuti ang talataan. 
 
 
 

Ang buhay ng tao ay sadyang nababalot ng 

kahiwagaan at makukulay na karanasan. Ang bawat 

karanasan ng tao ang 

siyang pinagmumulan at pinaghuhugutan ng iba’t-ibang 

emosyon at damdamin. Ang emosyon ng tao ay kusang 

nadaramabataysa mga pangyayari o pagkakataong 

hinaharap.Ang aspektong emosyonal ng tao ay nakabatay 

sa kung ano ang kanyang pinapahalagahan na naaayon 

sa kanyang damdamin o nadarama. 

 
 

Ayon kay Feldman (2005, ph.346), sa pamamagitan ng emosyon ay: 

              A. Nababatid ng tao ang nangyayari sa kanyang paligid at  

                 nabibigyan ito ng katuturan ng kanyang isip, 

              B. Nakatutukoy ng higit na angkop na kilos kung sakaling   

                maramdaman muli ang damdamin at 

              C. Nagagamit sa pakikipagkomunikasyon at pakikipag-ugnayan sa kapwa 

 
Ang mga emosyon ay nangangailangan ng wastong pamamahala 

sapagkat ito ay nakakaapekto sa ating kiloso pagpapasiyang gagawin. 

Maaaring ito ay magdudulot ng mabuti o masamang epekto hindi lamang sa 

ating sarili kundi maging sa ating pakikipagkapwa tao. Kung kaya ay 

nararapat na pag-isipang maigi ang bawat hakbang na gagawin lalo na sa 

mga pagkakataon o panahong tayo ay nabibigatan sa isang sitwasyon o may 

krisis na kinakaharap sa buhay. Hindi agad nakokontrol ang silakbo ng ating 

damdamin kung kaya’t nararapat tayo ay magkaroon ng sapat na kakayahan 

at katatagan ng loob (fortitude) at kahinahunan (prudence) na alamin at 

unawain ang emosyong ipinapakita upang matukoy ang angkop o akmang 

pagpapasya sa sitwasyong kinakaharap. 

 
Higit sa lahat, dapat nating taglayin ang pagkakaroon ng matalinong 

paghuhusga upang mangibabaw ang positibong resulta sa likod ng 

pagpapasiyang gagawin sa kabila ng iba’t ibang emosyong ating ipinapakita. 
Nasa atin nakasalalay ang pagpili ng tamang hakbang na gagawin kung 

kaya ay piliin ang ikabubuti sa sarili at maging sa kapwaupang magkaroon 
ng saysay ang ating buhay. 

 

Naging malinaw na ba sa inyo ang konsepto ng aralin? Tiyak mas lalong 
lumawak ang iyong kaalaman at kakayahan sa mga panibagong gawain. 

Ihanda ang iyong sarili. 

Ang damdamin ang 

pinakamahalagang 

larangan ng pag-iral 

ng tao. (Pilosopiya 

ni Scheler) 
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1. Tungkol saan ang usapan sa larawan? 
2. Anong emosyon ang nangingibabaw rito? 
3. Paano mo ipinapahayag ang iyong emosyon kung ikaw ang nasa sitwasyon? 
4. Nakakaapekto ba ito sa iyong kilos o pagpapasya? Bakit? 

 

                          Pagyamanin 
 
 
 

Gawain 1 Diyalogo-Komento! 
 

Panuto: Basahain at unawaing mabuti ang pinag-uusapan ng nasa larawan. 

 

Totoo po ba yan Ma’am? 

Hindi ako makapaniwala. 

Tiyak matutuwa ang aking 

mga magulang nito. 

Ibabalita ko ito sa kanila. 

Salamat po. 

Wag kang mabibigla Gab, 

Binabati kita! Napili ka ng 

sports committee bilang kasapi 

ng Varsity program ng ating 

paaralan. Good job! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagutan ang mga tanong: 
 

 
 

Pamantayan sa Pagbibigay Puntos 
 

Pamantayan                        Deskripsyon Puntos 

Paglalahad ng 
Kaalaman 

Naibibigay ang kaalaman na may 

kaugnayan sa tekstong binasa 

4 

Organisasyon Maayos na inilahad ang mga 

pagpapaliwanag at ideya. 

3 

Pagpapahayag Malinaw at maayos ang pagpapahayag

 at pagpapaliwanag ng kaisipan 

3 

Kabuuan: 10 
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Gawain 2: Karanasan Mo – I-share Mo! 

 

Alalahanin ang mga personal na karanasan sa buhay na  nagdulot  

sa  iyo  ng iba’t ibang emosyon o damdamin. Maging matapat at 

makatotohanan sa iyong sagot. 

 
AKO muna ang gagawa upang magsilbing halimbawa: 

 
 

Personal na 

Pangyayari 

Nararamdamang 

Emosyon 

Paano 

pinagtakpan 

ang pangyayari? 

Dahilan kung 

bakit ginawa? 

Aral na 

Natutunan 

Halimbawa: 

 

Nawala 

ang 

cellphone 

na binili 

ng 

magulang 

 

 
Pagkatakot 

 

 
Hindi ipinagsabi 

sa magulang ang 

nangyari 

 

 
Upang hindi 

mapagalitan 

ng magulang 

 

 
Maging 

maingat sa 

mga gamit 

na ibinigay 

TAYO na.. Gawin natin ito! 

 
Personal na 

Pangyayari 

Nararamdamang 

emosyon 

Paano 

pinagtakpan 

ang pangyayari? 

Dahilan kung 

bakit ginawa? 

Aral na 

Natutunan 

1.     

2.     

3.     

 

Rubriks para sa gawaing Karanasan MO – I-share Mo! 
 
 

Batayan Higit na 

Mahusay 

(5) 

Mahusay 

(3) 

Kailangan pang 

Paunlarin(2) 

Iskor 

Nilalaman Napakalinaw 

ang ideyang 

inilahad tungkol 
sa mga 

karanasan na 

nagdulot ng 
iba’t ibang 

emosyon at 

damdamin 

Malinaw ang 

ideyang inilahad 

tungkol sa mga 
karanasan na 

nagdulot ng 

iba’t ibang 
emosyon at 

damdamin 

Di gaanong malinaw 

ang ideyang inilahad 

tungkol sa mga  
karanasan na 

nagdulot ng iba’t 

ibang emosyon at 

damdamin 

 

Diskusyon Makabuluhan 

ang 

bawat detalye 

tungkol sa 

paksa 

May sapat na 

detalye 

tungkol sa 

paksa 

May kakulanagan 

sa detalye tungkol 

sa paksa 
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                        Isaisip 

Matapos mapag-alaman ang pag-unawa sa emosyon, kung paano ito 

nakakaapekto sa ating kilos o pagpapasya at kung bakit mahalagang 
mapamahalaan ito ng wasto, Ngayon IKAW naman ang magbibigay ng 

mahalagang punto tungkol sa usaping emosyon. 

 
Gawain 1 Punto Mo-Ibigay mo! 

Panito: Punan ng angkop na salita ang mga talata upang mabuo 
ang pangkalahatang konsepto na may kaugnayan sa aralin. 

Piliin ang mga kasagutan sa loob ng kahon at isulat ito sa 

patlang. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ang tamang ng   ay napakahalaga upang 

magkaroon ng ______ang iyong  at    tao. Huwag hayaang 

lunirin ka ng iyong   emosyon   upang    maiiwasan   ang   

 at    di  na siyang nakakaapekto    sa    iyong __.   

Ngunit   hindi   makakaila    na    mayroong mga   na   tayo   

ay   nagkaroon   ng     sa buhay sa kabila ng 

sitwasyong      hinaharap.      Ang      nararapat      gawin      ay      

magkaroon      lamang ng  pagpapasya   at    na 

kaisipan upang mapaunlad ang  sarili at kapwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emosyon gulo kabuluhan pagkakaintindihan  pagkalito 
 

Bukas  sarili  pakikipagkapuwa  pamamahala 
  

Pagkakataon  matalinong 
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   Isagawa 

Matapos mong nabasa ang mahalagang kaalaman tungkol sa 

emosyon. Nasisiguro kong maisasabuhay MO rin ang mga 

pagpapahalaga na nais nitong iparating sa mga kabataang kagaya 

mo. 

 
Ngayon, IKAW ay gagawa ng pagsusuri hinggil sa kabutihang 

maidudulot kung napamahalaanan ng wasto ang emosyon at ang magiging 

suliranin naman kung ito ay hindi napamahalaanan ng wasto. Gamiting 

gabay ang Timbangin Mo dayagram sa ibaba 
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EMOSYON 

Magiging suliranin kung 

hindi napamahalaan nang 

wasto ang emosyon 

1.   

2.   

3.    

Magandang maidudulot 

kung napamahalaanan nang 

wasto ang emosyon 

1.   

2.   

3.    

Gawin Mo! Timbangin Mo! 
 

 

 

Rubrik para sa Sitwasyon-Suri 
 
 

Batayan Napakahusay 
(5) 

Nalilinang 
(3) 

Nagsisimula 
(2) 

Iskor 

 
Organisasyon 
ng mgaIdeya 

 
Angkop at wasto ang 
ibinigay na ideya 

Di-gaanong angkop 
at wasto ang 
ibinigay na ideya 

Malayo sa 
hinihinging 
impormasyon 
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Tayahin 

 

Panapos na Pagtataya (Post Test) 

A. Panuto: Tukuyin ang magiging epekto sa kilos at pagpapasya dala ng 

mga pangunahing emosyong ipinapahayag. Isulat ang POSITIBO kung 

ito ay may mabuting maidudulot sa kilos at pagpapasya at NEGATIBO 

kung hindi. 

 
1.   Nabalitaan mo na positibo sa COVID-19 ang iyong kaibigan. 

2.   Dahil sa pandemya, nagmukmok sa bahay ang iyong 

tatay dahil sa pagsasara ng kompanyang kanyang 

pinagtrabahoan. 

3. _____________ Lumundag sa tuwa si Gabriel ng malamang uuwi ang 

kanyang ina mula sa Amerika. 

4.   Ikaw ay nagalit sa iyong matalik na kaibigan dahil 

narinig mong sinisiraan ka niya. 

5.   Sa kabila ng sitwasyong kinakaharap ni Cassy siya ay 

nananatiling matatag sa buhay. 

6.   Hindi ka tinanggap sa isang organisasyon dahil mahirap   

                 ka lamang. 

7. Masaya si Ruben dahil nakapasa siya sa isang scholarship  

                  program. 

8. Walang magawa kundi umiyak na lamang si Kara dahil  

                namatay ang kanyang alagang aso. 

9. Sinorpresa si Kimpoy ng kanyang mga kaibigan sa kanyang  

                 kaarawan.  

10. Nalungkot si Mitch dahil nalaman niyang may ibang pamilya  

               pala ang kanyang ama. 

 
B. Panuto: Suriing mabuti ang sumusunod na sitwasyon kung paano 

naiimpluwensiyahan ng isang emosyon ang pagpapasya sa isang 

sitwasyon na may krisis, suliranin o pagkalito. Isulat ang titik ng 

tamang sagot sa patlang bago ang bilang. 

 
  11. Naguguluhan si Kaye kung saan siya mag-aaral sa kolehiyo.  

                 Pag-aaralin kasi siya ng kanyang tiyuhin sa Manila ngunit    

                 iniisip pa rin niya ang kalagayan ng kanyang mga magulang   

           lalo pa at matanda na ang mgaito. Ano ang pinakamainam 
                  niyang gawin? 

A. Huwag ng isipin pa ang kalagayan ng magulang at isipin ang sarili 

B. Huwag munang mag-aral at tulungan ang magulang 

C. Mag-aral sa Manila dahil ito ay mahalaga higit sa anu paman 
D. Pag-isipang mabuti ang pagpapasiyang gagawin upang walang 

pagsisisihan 
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  12. Nagalit ang ina ni May dahil gabi na nang makauwi sa bahay  
                 galing sa praktis at ito’y labis na naiinis nang hindi man lang   

                 nag-text o tumawag sa kanya. Gustuhin sana niyang sigawan o 

                 sumbatan ang ina datapwa’t siya ay nagtimpi at pinakikinggan   
                 ang ina. Ano ang kabutihang idudulot ng kanyang ginawa? 

A. Nakaiiwas sa gulong mangyari 
B. Pagiging duwag sa sarili 
C. Pagiging sunod-sunuran na lamang 

D. Walang pakialam sa ina 
 

  13. Umiyak sa lungkot si Enzo nang iniwan at hiniwalayan siya ng  

                 kaniyang kasintahan nang hindi niya alam ang dahilan ng 
                 kanyang paglisan.  Halos hindi siya makatulog at makakain ng   

                 maayos dahil sa lungkot at poot na nararamdaman. Ano ang 
                 mabisang paraan upang makaiiwas siya sa taong dahilan ng   

              kanyang lungkot? 

A. Suntukin nalamang siya pag nakita 
B. Huwag ng kausapin 

C. Maging positibo na lamang at isiping pagsubok lamang ang lahat 

D. Magmukmok na lamang sa tabi 

 
_________14. Dahil sa matinding selos ay sinugod ni Cathy ang babaeng  

                    pinaghihinalaan niyang karelasyon ng kaniyang boyfriend.  
                    Tama ba ang ginawa ni Cathy? 

A. Oo, dahil nararapat lamang gawin sa kanya na sugurin ito 

B. Oo, dahil ipinagtanggol ni Cathy kung ano ang sa kanya 

C. Hindi, dahil mali ang kanyang ginawa 
D. Hindi, dahil dapat may sapat siyang basehan bago gawin ang bagay 

 

  15. Hindi mapalagay si Cristine dahil nag-aalala siya sa kaniyang  

                asawa na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang Nurse ngayong 

                lumalaganap sa buong mundo ang COVID-19. Ano ang dapat  

             niyang gawin? 

A. Mamasyal sa mall 
B. Matulog upang hindi mag-alala 

C. Mag-relax upang makapag-isip ng tama sa sitwasyong kinakaharap 
D. Kumain ng marami upang malimutan ang problema 
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Karagdagang Gawain 

 
Panuto. Bilang panghuling gawain sa ating aralin, gumawa ng isang 

sanaysay tungkol sa sarili mong karanasan nang wasto at di wastong 

pamamahala ng emosyon sa iyong sarili at pakikipagkapwa ngayong 

kinakaharap mo ang pandemyang COVID-19. 

 

 

Batayan 
Higitna Mahusay 

(5) 

Mahusay 

(3) 

Kailangan pang 

Paunlarin(2) 

Iskor 

Nilalaman Napakalinaw ang 

ideyang inilahad 

tungkol sa sariling 

karanasan ng wasto 

at di wastong 

pamamahala ng 

emosyon sa sarili at 

kapwa sa kabila ng 

pandemyang 

naranasan 

Malinaw ang 

ideyang inilahad 

tungkol sa mga 

karanasan ng 

wasto at di 

wastong 

pamamahala ng 

emosyon sa sarili 

at kapwa sa 

kabila ng 

pandemyang 

naranasan 

Di  gaanong 

malinaw ang 

ideyang inilahad 

tungkol samga 

karanasan ng wasto 

at di wastong 

pamamahala ng 

emosyon sa sarili at 

kapwa sa kabila ng 

pandemyang 

naranasan 

 

Pagtalakay Makabuluhan ang 

bawat detalye 

tungkol sa paksa 

May sapat na 

detalye tungkol 

sa paksa 

May kakulanagan 

sa detalye tungkol 

sa paksa 
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Susi sa Pagwawasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanggunian 

 

 
ESP 8 Modyul para sa mga mag-aaral 

ESP 8 Gabay sa Pagtuturo 
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PAHATID-LIHAM 

Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito 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 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. 

 
 

Para sa mga katanungan 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



