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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 
 

 
 

Sa      nakaraang      aralin      ay      iyong      natukoy      at      nasuri      kung      

paano nakaimpluwensiya  ang  isang  emosyon  sa  isang  sitwasyon  na  may  krisis,  

suliranin  o pagkalito. 

 

Ang  emosyon  ang  nagbibigay  kulay  sa  buhay  ng  tao.  Mabuti man  o  hindi  

ang iyong  mga  karanasan  ay  nagmamarka  sa  iyong  nakaraan  ang  damdaming  

hindi  mo mapigilan.    Sa    paglipas    ng    oras    ay    hindi    mo    namamalayan    

ang    iyong pag-iyak, pagtawa,  pagiging  malungkot,  pagkapahiya  at  iba  pang  bugso  

ng  damdaming  dala  ng iba’t ibang  sitwasyon.  Ikaw,  sa  puntong  ito,  ano  ang  

nararamdaman  mo?  Marahil  ay masaya  ka,  O  baka  naman  naiinis  ka  sa  dami  

ng  pinag-uutos  ni  Nanay.  Ngayong kasagsagan    ng    pandemyang    COVID    19    ay    

hindi    na    tayo    pinahintulutan    pang pumunta    sa    paaralan    upang    siguraduhin    

ang    kaligtasan    ng    ating    kalusugan. Nananatili  tayo  sa  ating  mga  tahanan.   

Ang  kalagayang  ito’y  pansamantala  lamang gawing  makabuluhan  ang  bawat  oras,  

tiyaking  masigla,  palaging  masaya  at  huwag padala sa negatibong emosyon. 

 

Lubusang  makakamit  ang  lalim  na  pag-unawa  ng  kahalagahan  ng 
pagtataglay ng   iba’t   ibang   birtud   upang   mapamahalaan   nang   wasto   tungo   sa   
mapanagutang pakikipagkapwa,   ang   modyul   na   ito   ay   makatutulong   sa   mga   
kabataang   kagaya mo upang   magabayan   ka   sa   kung   paano  pamamahalaan   ng   
iyong   emosyon. Siguraduhing ituon ang iyong pag-unawa sa modyul na ito. 
 

Gawing      gabay      ang      mahalagang      tanong      na      ito:      Bakit      

mahalagang mapamahalaan   nang   wasto   ang   emosyon?   At   gaano   kahalaga   ang   

katatagan (fortitude) at  kahinahunan  (prudence)  sa  matinding  krisis  sa  iyong  buhay  

(gaya ng  pagkamuhi,  kalungkutan,  takot  at  galit? 
 

 
Sa    modyul    na    ito,    inaasahang    malilinang    sa    iyo    ang    sumusunod    

na kaalaman,  kakayahan,  at  pag-unawa: 

 
1.   Napangangatwiranan na: 

 Ang pamamahala ng emosyon sa pamamagitan ng pagtataglay  ng 
birtud ay  nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili at  pakikipagkapwa. 

Ang katatagan (fortitude) at kahinahunan ( prudence) ay  nakatutulong 
upang harapin ang matinding kalungkutan,  takot at galit. 

2.   Naisasagawa  ang  mga  angkop  na  kilos  upang  mapamahalaan  nang   
      wasto ang emosyon. 
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                        Subukin 
 
 

Paunang  Pagtataya  (Pre-Test) 
 

A. Panuto: Suriin  ang  mga  pahayag  na  may  kaugnayan  sa  emosyon.  Piliin ang  

TITIK ng pinakaangkop na sagot.  Isulat sa patlang na nakalaan bago ang bilang. 
 

  1.  Nalilito  si  Roel  kung  anong  kurso  ang  kukunin  niya  sa  kolehiyo  bagama’t 

nakapasa    siya    sa    pagsusulit    para    sa    iba’t    ibang    kurso.    Sa    

ganitong pagkakataon,  ano  ang  pinakamainam  niyang  gawin  upang  mapili  

niya  ang angkop na kurso para sa kanya? 

A.  Magtanong at humingi ng payo sa mga nakatatanda 

B.  Pumili alinman sa mga kurso dahil naipasa naman niya ang pagsusulit 
C.  Huwag     munang     mag-aral     sa     kolehiyo     upang     makapaglaan 

     ng mahabangpanahon sa pag-iisip 
D.  Pag-isipan  at  pag-aralang  mabuti  ang  desisyon  na  gagawin  upang 

     hindi magsisi sa huli 
 

  2.  Nagalit  ka  sa  iyong  kaibigan  dahil  nalaman  mo  na  nililigawan  niya  ang  

iyong kasintahan.   Pakiramdam   mo   ikaw   ay   nainsulto   sa   kanyang   

ginawa. Isang araw  nakasalubong  mo  sila  na  masayang  magkasama.  

Pinigilan  mo  ang  iyong sarili   upang  kausapin  sila.   Umiwas  ka  na  muna  

dahil  sa  iyong  palagay  ay hindi  angkop  ang  oras  na  iyon  para  sa  pag-

uusap  dahil  matindi  pa  rin  ang iyong galit sa kaibigan mo. 

Ano ang kabutihang idudulot  ng ginawang pagtitimpi (temperance)?       

A.  Nakaiiwas  sa pananakit sa sarili at sa kapwa 
B.  Napatutunayan ang kabutihan ng sarili sa iba 
C.  Nahaharap ang matinding pagsubok sa buhay 

D.  Nakaiiwas sa pag-iisip ng solusyon sa suliranin 
 

  3.   Gabi   na   nang   makauwi   si   Ana   mula   sa   praktis   nila   para   sa   

gagawing pagtatanghal  sa  paaralan.  Habang  siya  ay  naglalakad  sa  madilim  

na  kalsada nakarinig  siya  ng  kaluskos  sa  kung  saan.  Siya  ay  nagulat  at  

nakaramdam  ng takot.   Tinalasan   ni   Ana   ang   kanyang   pandinig   at   

binilisan   ang   kanyang paglalakad  upang  mas  madali  siyang  makarating  

sa  kanilang  bahay.  Ano  ang idudulot nito  sakaling maranasan niya muli ang 

ganitong sitwasyon? 

A.  Makapag-iingat si Ana 

B.  Mapoprotektahan na ni Ana ang sarili 

C.  Hindi na muling dadaan si Ana  sa madidilim  na kalsada 
D.  Makaiiwas sa mga nakatatakot na sitwasyong maaaring maranasan muli 

 

          4.   Pangarap   ni   Joey   na   maging   katulad   ang   kanyang  hinahangaang    

                  guro. Ngunit  sinasabi  ng  kanyang  magulang  kung  siya  ay  magiging   
                  Accountant  ay madali   siyang   aasenso   gaya   ng   kanyang   pinsan   na    

                  ngayon   ay   nasa   ibang bansa.  Malungkot  si  Joey  sa  di  pagsang-ayon  ng 
        kanyang  magulang  sa  nais niya.  Ngayon  na  siya  ay  nasa  unang  taon  sa 

  kolehiyo  sa  kursong  Accountancy nakita  niya  na  angkop  ang  kanyang 

  kakayahan  sa  kursong  ito.  Komportable siya   sa   kanyang mga   ginagawa. 
  Ano ang   nakapagpabago   sa   kalagayan   ng kanyang emosyon? 
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A.  Ang kanyang mood
 B. Ang naparaming nararamdaman  

 C. Ang mga pagsubok na nanaranasan 
D. Ang dikta ng kanyang isip 

 
  5.  Kinausap  ng  kanyang  guro  si  Hilda  na  kailangan  niyang  dagdagan  pa  ang 

kanyang   pagsisikap   upang   makakuha   ng   mataas   na   marka   sa   susunod   

na markahan.    Ito    ay    dahil    hindi    naging    kasiya-siya    ang    kanyang    

grado    sa nakaraan.  Nag-aalala  ng  lubos  si  Hilda  dahil  baka  hindi  siya  

makapasa.   Sa ganitong    pagkakataon,    anong    pagpapahalaga    ang    dapat    

patibayin    upang mapagtagumpayan ang pagsubok na ito? 

A.  Sumuko at umulit na lamang sa susunod na taon 

B.  Tanggapin na lamang na sadyang may  pangyayaring gaya nito 
C.  Magkaroon ng katatagan ng loob  at maniwala na kakayanin niya ito 

D.  Humingi ng paumanhin sa guro sa naging pagkukulang sa klase 

 

B.  Panuto:  Isagawa  ang mga  angkop  na  kilos  upang  mapamahalaan  nang  wasto   
      ang emosyon.   Isulat   ang   TAMA   kung   ito   ay   nagpapakita   ng    angkop  na 

kilos   at MALI  naman kung hindi. 
 

  6. Pagmamahal at may paggalang ang ipinaiiral sa loob ng tahanan ng pamilyang 

Santiago kaya kahit anong pagsubok ang dumating sa kanila ay hindi ito  

natitibag. 

          7. Kinaiinggitan ni Larah si Josefina dahil sa bukod na maganda ito magaling  
      pa sa klase. 

  8. Kilala si Ivy na isang mabait,  matulungin  at masunurin sa magulang kaya 

marami ang humahanga sa kanya. 

  9. Masayang nakikilahok si Martin sa mga gawain layunin nitong 

mapanatiling malinis  at kaaya-ayang pagmasdan ang purok na 

kinabibilangan. 

         10. Habang bumibiyahe ang sinasakyang bus  ni Marlon may isang matandang 
       babae ang nahihirapan dahil wala na itong mauupuan.  Sa halip na ibigay sa 
       matanda ang upuan,  tinitigan niya  lamang ito  na  para bang walang 
       pakialam. 

 
C.  Pagbibigay  katwiran (5puntos) Bilang 11-15 
Panuto:  Basahin at unawaing mabuti  ang  tanong. Pagkatapos  pangatwiranan ito. 
 

 Gaano     kahalaga     ang     katatagan   (fortitude)     at     kahinahunan (prudence)  
sa  gitna  ng  mga  hamon  sa  buhay?  Nakatutulong  ba  ito sa pagpapaunlad ng ating 
sarili? 

 
Rubriks sa Pagbibigay katwiran 

Batayan  Napakahusay  
(5) 

Mahusay 
(3) 

Kailangan pang 
paunlarin 

(2) 

Iskor 
 

 

Nilalaman Napakahusay     
at napakalinaw 
ng ideyang 
inilahad tungkol 
sa emosyon 
                        

Mahusay     at 
malinaw ang 
ideyang inilahad 
tungkol sa 
emosyon 
 

Di-gaanong 
mahusay     at 
malinaw ang 
ideyang inilahad 
tungkol sa 
emosyon 
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Aralin 
7 

 

  Emosyon

 

 

Sa  nakaraang  modyul,  natukoy  mo  ang  naging   epekto  sa  kilos  at 
pagpapasya nang  wasto  at  hindi  wastong  pamamahala  ng  pangunahing  emosyon.  
Sa  pagkakataong ito  ay  pag-uusapan  natin  ang  pamamahala  ng  emosyon  sa  

pamamagitan  ng pagtataglay  ng  birtud  na  nakatutulong  sa  pagpapaunlad  ng  sarili  

at  pakikipagkapwa; ang  katatagan  (fortitude)  at  kahinahunan  (prudence)  na  
nakatutulong  upang  harapin ang   matinding    kalungkutan,   takot    at   galit;    at    

ang   mga   angkop   na    kilos   upang mapamahalaan nang wasto ang emosyon. 
 

Bawat indibidwal ay  may  kani-kaniyang damdamin.  Pilitin mo mang tumawa 

ay ayaw  nitong  magawa sapagkat nababalot  ng  sakit o  galit  ang  kanyang  kalooban.  

Kung minsan  pa  nga  nagkakalabuan  kayo  na  wala  namang  malalim  na  

kadahilanan.  Basta na lamang lumayo ang loob ninyo sa isa’t isa.  Paano ba ito 

nangyayari? 
 

Ang    hindi    maayos    na    pamamahala    ng    emosyon    ay    walang    

magandang idinudulot.  Ang  pagtataglay  ng  birtud  (virtue)  ay  makatutulong  sa  

pagpapaunlad  ng sarili  at  pakikipagkapwa.  Anomang  sitwasyong  kinakaharap  ay  

nararapat  lamang  na magiging  mahinahon  tayo.  Tatagan  natin  ang  ating  sarili  

upang  mapagtagumpayan ang anomang suliranin. 
 

Kaya,  hamon sa iyo bilang kabataan.  Huwag kang padadala sa bugso ng 

damdamin.  Isangguni sa mga magulang ang mga plano upang magabayan ka sa tamang 

pagdedesisyon.  Ang bawat pintig ng damdamin o anomang emosyong nangingibabaw,  

kapag hindi napapamahalaan nang maayos  ay hahantong sa kabiguan o kalungkutan. 

 
 
 

 

 

Balikan 
 

 

 

Panuto:  Batay  sa  nakaraang  aralin,  piliin  sa  mgalarawan  kung  ano  ang  nais 
ipahiwatig  ngpahayag  sa  ibaba  na  may  kaugnayan  sa  pamamahala  ng 

emosyon. Isulat ang titik ng inyong napiling sagot. 
 
 

      A                                                          B                                                    C 
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           1.  Dapat maging kalmado sa  anomang sitwasyong kinakaharap. 

           2.  Pag-isipang mabuti ang bawat pagpapasyang gagawin. 

  _______3.  Makinig  sa  payo  ng  nakatatanda  at  sundin  kung  ito  ay  may 

      mabuting ibubunga. 
 
 

 
 

 

 
 

Tuklasin 

 
Gawain  1 

 

Panuto: Ibigay kung anong emosyon ang nais ipahiwatig ng sumusunod na mga 

larawan. Isulat ang sagot sa  patlang na nakalaan. 
 
 

 
 

A.                        ____      

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
B.   

 

 
 
 

 C.                                   D. _____________________ 

 
 

 
 
 Tanong: 

1. Bakit mo ito naramdaman? 

2. Alin sa mga mukha ng emosyon ang iyong nararamdaman ngayon? 

 

Gawain  2 
 

Panuto: Ngayon   ay   nais   kong   matukoy   ninyo   ang   emosyong   nangingibabaw   

at maibibigay   ninyo   ang   angkop   na   mga   kilos   na   nagpapakita   ng   katatagan   

at kahinahunan na tutugon sa bawat sitwasyon gamit ang estilong  face- to -face. 
 

AKO  muna ang magbibigay  ng tugon sa unang sitwasyon. 
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HALIMBAWA: 

 

Uri  ng 

Emosyon 
 

Sitwasyon                                                Tugon  sa  sitwasyon 

Nagtatampo Hindi        na        mautusan        
at palaging     nakasimangot     
ang nakababatang    kapatid    

dahil may     bagong     cellphone     
na binili     ang     kanilang     
nanay para     sa     kanyang     
ate.     Sa emosyong        

ipinapakita        ng 
nakababatang     kapatid,     ano 
ang       gagawin       mo       
bilang nakatatandang kapatid? 

Bilang  ate  at  nakatatandang  kapatid, 
ang  gagawin  ko  po  ay  kakausapin  ko 
sa    mahinahong    paraan    ang    

aking kapatid       ng       walang       
nakaririnig. Ipapadama   ko   sa   kanya   
ang   aking pagmamahal    at    
ipapahiram    ko    sa kanya    ang    

aking    bagong    cellphone nang    sa    
gayon    ay    mapanatag    ang kanyang   
kalooban.   Pagsasabihan   ko siya  na  
aalisin  ang  inggit  o  selos  na siyang 

nagpapabigat sa kalooban. 

 

Ngayon, TAYO       na   naman   ang   magbibigay   ng   positibong   tugon   sa   bawat 

sitwasyon. Gamiting huwaran ang ibinigay  kong halimbawa. 

 

Uri  ng 

Emosyon 
 

Sitwasyon                                                Tugon  sa  sitwasyon 

Sagot ng guro: Nag-

aalala 

 

1.  Nabigong  maipasa  ng  kaibigan  

mong si Seth ang asignatura sa  

Mathematics  kung kaya  nawalan  na  

siya  ng  ganang  pumasok pa.   Paano   

mo   matutulungan   ang   kaibigan sa 

kinakaharap niyang sitwasyon? 

Sagot: 
 
Kakausapin at hihikayatin 
siyang pumasok muli. 

 
 

 2. Dumating   ang   iyong   ama   

galing   sa ibang    bansa. Sa    
sobrang    saya    ay nakalimutan   

mong   patayin   ang   gas   range na    

siyang    dahilan    ng    sunog.    

Paano    mo haharapin ang hamong ito  
sa iyong buhay? 

 

 3.  Palagi  kang  naging  tampulan  ng   
tukso dahil      sa      kakaibang      
estilo      ng      iyong pananamit  kaya  
umuuwi  kang  may  luha  sa pisngi.    
Ano     ang    iyong    gagawin     upang 
tigilan ka sa panunuksong ito? 
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Rubriks para sa gawain  2 

 
Batayan Pinakamahusay 

(5) 

 

Mahusay 

(3) 

 

Kailangan  pang 

Paunlarin 
(2) 

Iskor 

Nilalaman Napakahusay  at 

napakalinaw ng 

ideyang inilahad 
tungkol sa 

sitwasyon 

 

Mahusay  at 

malinaw ang 
ideyang inilahad 

tungkol sa 
sitwasyon 

 

Di- gaanong 
mahusay  at 

malinaw ang 
ideyang inilahad 

tungkol sa 
sitwasyon 

 

 

Suriin 
 
 
 
 

 

Ang tao ay  naiiba sa lahat ng nilikha  ng Diyos. May  isip at puso tayo na wala 

sa iba    pa    Niyang    nilikha.    Nakadarama    tayo    nang    naaayon    sa    ating    

nakikita    at nararamdaman.       Sa    bawat    karanasan    natin    ay    may    kaakibat    

na    emosyon    at damdamin.  Sa  pilosopiya  ni  Scheler  (Dy,2007)  ang  damdamin  

ang  pinaka  mahalagang larangan   ng   pag-iral   ng   tao.   May   apat   na   uri   ng   

damdamin.   Ito   ay   ang   mga sumusunod: 
 

1.  Pandama  (sensory  feelings).  Tumutukoy  ito  sa  limang  karamdamang  pisikal  o  

mga panlabas     na     pandama     na     nakapagdudulot     ng     panandaliang     

kasiyahan     o paghihirap  sa  tao.  Halimbawa  nito  ay  ang  pagkagutom,  

pagkauhaw,  kalasingan, halimuyak  panlasa,  kiliti,  kasiyahan,  at  sakit.  Sa  

katotohanan,  ang  kasiya-  siya  ay higit     na     naiibigan.     Ang     ilan     ay     

hinaharap     ang     hindi     kasiya-siya     bilang pagsasakripisyo tungo sa pagtatamo 

ng mas mataas  na halaga. 
 

2.  Kalagayan  ng  damdamin  (feeling  state).   Ito  ay  may  kinalaman  sa  kasalukuyang 

kalagayan  na  nararamdaman  ng  tao.  Halimbawa  nito  ay  kasiglahan,  

katamlayan, may  gana,  walang gana. 
 

3.  Sikikong   damdamin   (psychical  feelings).   Ang   pagtugon   ng   tao   sa   mga   

bagay   sa kanyang  paligid  ay  naiimpluwensyahan  ng  kasalukuyang  kalagayan  

ng  kanyang damdamin.   Dahil   ang   tao   ay   may   likas   na   kagalingan   o   

kahusayan,   at   may paghahalaga  sa  mabuti,  ang  kanyang  dagliang  tugon  ay  

maaring  mapagbago  ng kanyang    kalooban    at    pag-iisip    tungo    sa    positibong    

panlipunang    pakikipag- ugnayan.  Halimbawa  nito  ay  sobrang  tuwa,  

kaligayahan,  kalungkutan,  kasiyahan, pagdamay, mapagmahal,  poot. 
 

4.  Ispiritwal na damdamin (spiritual feelings). Ayon kay  Dr.  Manuel B.  Dy  Jr., ang 

mga ispiritwal  na  damdamin  ay  nakatuon  sa  paghubog  ng  pagpapahalaga  sa  

kabanalan tulad ng pag-asa at pananampalataya
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Mga  pangunahing  emosyon  hango  sa  aklat  ni  Esther  Esteban  na  
Education  in Values:  What,  Why and for Whom:  (1990,  ph.51). 

 
 
 

                                         Mga  Pangunahing  Emosyon 
 

Pagmamahal (love)                             Pagkamuhi (hatred) 
 

Paghahangad (desire)                         Pag-iwas  (aversion) 
 

Pagkatuwa (joy)                                  Pagdadalamhati (sorrow) 
 

Pag-asa (hope)                                    Kawalan ng pag-asa (despair) 
 

Pagiging matatag (courage)                 Pagkatakot (fear) 
 

 Pagkagalit (anger) 
 
 
 

Ang  mga  emosyon  sa  unang  hanay  ay  nakasisiya  ngunit  nangangailangan  
ng wastong  pamamahala.   Ang  mga  emosyon  sa  ikalawang  hanay  ay   nagpapahirap  

sa damdamin    dahil    ito    ay    nakatatakot,    nakalulungkot    at    nagdudulot    ng    

sakit    sa kalooban   ng   tao.   Sa   ganitong   pagkakataon   ay   kailangang   ang   
katatagan   ng   loob (fortitude)   upang   malampasan   ang   hirap   at   takot   na   

nararamdaman.   Ang   birtud (virtue)  na  ito  ay  nagbibigay  ng  kakayahan  sa  tao  na  
malampasan  ang  kahirapan, labanan  ang  mga  tukso  at  pagtagumpayan  ang  mga  

balakid  tungo  sa  higit  na  maayos na   pamumuhay.   Napakahalaga   na   pinag-
iisipang   maigi   ang   gagawin   lalo   na   sa panahon  na  nawawalan  ka  na  ng  pag-

asa  at  pilit  na  iniiiwasan  ang  pangyayari  dala nang bigat ng sulirarnin   at hindi 

alam  kung ano ang gagawin. 
 

May  mga  pagkakataon  na  hindi  napapamahalaan  nang  maayos  ang  emosyon 
kung    kaya’t    nagbubunga    ito    ng    mga    reaksyong    hindi    maganda    sa    

sarili    at pakikipagkapwa.   Ito   ang   dahilan   kung   bakit   kailangan   ng   tao   ng   
literasiya   sa kanyang     emosyon.     Ayon     kay     Seeburger,     F.     (1997,     ph.30) 

ang     literasiyang pandamdamin ay  tumutukoy  sa dalawang bagay. 

 
Una    ang    kakayahang    alamin    at    unawain    ang    mga    sariling    

emosyon;    at pangalawa,  matukoy  at  mararamdaman  ang  damdamin  na  angkop  

o  akma  lamang  sa sitwasyon na kinakaharap. 
 

Kailangan  lamang  na  mapagtagumpayan  ng  tao  ang  pamamahala  ng  
kanyang emosyon.  Kapag  nagawa  niya  ito  nangangahulugan  lamang  na  mataas  

ang  kanyang EQ o Emotional Quotient na kilala rin  sa tawag  na Emotional Intelligence. 

 
Paano napauunlad ng EQ ang tao? Narito  ang limang pangunahing elemento  
ng EQ (Golman,  D.,  1998): 

 

1.   Pagkilala sa sariling emosyon. 
2.   Pamamahala sa sariling emosyon. 
3.   Motibasyon 
4.   Pagkilala at pag-unawa sa damdamin ng iba. 
5.   Pamamahala ng ugnayan.
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Anomang   emosyon   ay  mahalaga.   Ang   pamamahala   natin   dito   ay   
maaaring makabubuti   o   makasasama   sa   ating   pakikipagkapwa.   Ngunit   mas   

mainam   na mamuhay   tayo   nang   matiwasay   at   may   maayos   na   pakikipag-
ugnayan   sa   ating kapwa. 

 
Anomang    damdamin  o  emosyon  ang  mararamdaman  ay  nararapat  lamang  

na mapamamahalaan  ito  nang  maayos  upang     maisagawa  o  matukoy  ang  angkop  
na kilos  ng mga sitwasyong kinakaharap. 

 
Sa  pagkakataong  ito,  tukuyin  kung  anong  angkop  na  kilos  ang  ipinamalas  

sa larawan upang mapamahalaan nang wasto  ang emosyon at magbigay ng paliwanag. 
 

 

 
 

1.                   2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Pagyamanin 

 
 

 
Gawain  1 
 

Panuto:  Matapos  mong  mabasa  ang    mahalagang  kaalaman  tungkol  sa    emosyon 

at    mga    uri    nito.    Natitiyak    kong    maisasabuhay    mo rin     ang    

mga panuntunan na nais  nitong iparating sa mga kabataang kagaya mo.
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Gawin  mo  ito! 
 
 
 

Ang    
 

       pamamahala  ng 
 

 

                                                       

                                                      Sa pamamagitan ng  pagtataglay ng 
 
 
 
 
 
  

                                                                    

                                                                    ay  nakatutulong sa 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Rubriks para sa pagsagot sa    graphic organizer 

 
 

 

Batayan              Pinakahusay                         
(10) 

 

 
Nilalaman Napakalinaw ng 

impormasyong iyong 
ibinigay batay sa 

nilalaman ng 

sanaysay tungkol sa 
emosyon 

Mahusay 
(8) 

 

 
Malinaw ang 

impormasyong iyong 
ibinigay batay sa 

nilalaman ng 

sanaysay tungkol sa 
emosyon 

Kailangan  pang 
Paunlarin 

(6) 

Di-gaanong malinaw 

ang impormasyong 

iyong ibinigay batay 

sa nilalaman ng 
sanaysay tungkol sa 

emosyon 

Iskor

 
 

Sagutin ang mahalagang tanong: 

 

Ano   ang   kabutihang   naidudulot   ng   pamamahala   ng   emosyon?   Bakit mahalaga ang 

katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence)? 
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Gawain  2 
 

Panuto:  Basahin  nang  mabuti  at  suriin  ang  nais  ipahiwatig  ng  isang  komiks  istrip.  

       Pagkatapos, sagutin ninyo ang mga katanungan. 
 

 
Napansin  ni   Donna  na   nilalayuan   na  siya  ng  kanyang  mga  kaibigan dahil 

hindi na siya sumasabay  tuwing lumalabas  ang mga ito. 
 
 
 

Hala! Bakit ayaw na ng 

mga kaibigan ko sa 

akin? 

 

 

Ituon ko  na lamang ang 

aking  oras  sapag-aaral 

kaysa pagliliwaliw.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tanong: 
 

1.   Ano ang mensaheng nais iparating ng komiks istrip? 
2.   Paano napayapa ni Donna ang kanyang damdamin? 

 
 
 
 
 

 

               Isaisip 
 
 
 

 
Isaisip  natin  na  ang  emosyon  ay  nagbibigay  kulay  sa  bawat  tao.  Ang  anomang 

namumutawi sa ating mga labi ay siya ring nilalaman ng ating budhi. Kaya gawing 

simple  ang  lahat  ng  bagay.Huwag  maghangad  ng  hindi  makakaya  upang  hindi 

sasapitin  ang kabiguan.  Manatiling mapagkumbaba upang  kalulugdan ka ng  iyong 

kapwa.   Panatilihin   din   ang   pagiging   matatag   at   mahinahon   upang   sa   

kahit anumang hamon magiging panatag ang damdamin at emosyon.
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Gawain 

Panuto:   Ngayon,  upang  lalo  mo  pang  maintindihan  ang  mahalagang  konsepto ng    aralin,    

samahan    mo    akong    suriin    ang    mga    katanungan. Pagkatapos 

pangatwiranan ang mga ito. 
 

1.  Gaano kahalaga ang katatagan (fortitude) at kahinahunan sa gitna ng 
mga hamon sa buhay? Nakatutulong ba ito sa pagpapaunlad ng ating sarili? 

2. Masasabi  mo  bang  maayos  ang  pakikitungo  ng  isang  tao  sa  kanyang  kapwa kung 

puro positibong emosyon ang ipinapakita nito? Bakit? 

3. Ano ang kabuluhan ng birtud sa wastong pamamahala ng emosyon? Napapaunlad ba 

nito ang ating pakikipagkapwa? 
 

Rubriks para sa Gawain 

 

Batayan                  Pinakamahusay 
(5) 

 
Nilalaman          Napakahusay  at 

napakalinaw ng 
ideyang inilahad 
tungkol sa emosyon 

 

Diskusyon      Napakadetalyado at 
napakaorganisado ang 
pagbibigay  ng 
pangangatwiran 

 
    

Isagawa 
 

 

Gawain  1 

 

Mahusay 
(3) 

 
Mahusay  at malinaw 
ang ideyang  inilahad 
tungkol sa emosyon 
 
 

Detalyado at 
organisado ang 
pagbibigay  ng 
pangangatwiran 

 

Kailangan  pang             Iskor 
     Paunlarin 

(2)  
Di- gaanong mahusay  
at malinaw ang ideyang 
inilahad tungkol sa 
emosyon 
 

Di gaanong maayos 
ang paglalahad ng 
katwiran

 

Handa  ka  na  ba  na  maisabuhay  ang  natutunan  sa  ating  aralin?  Alam  

kong kayang-kaya    mo    ang    ating    gawain.    Sa    bahaging    ito    inaasahan    na    

IKAW    ay magpapamalas  ng galing sa pagpapaliwanag. 

 

Panuto:  Isulat ang angkop na kilos  batay  sa sitwasyon na makikita sa unang kulom 
 

                                              Sitwasyon                                                              Angkop  na  kilos 
 

1.    Isang    araw    sa    loob    ng    silid-aralan. 

Pinagbintangan   kang   ikaw   ang   kumuha sa   

nawawalang pera ng iyong kaklase. 

2.  Nagulantang ang lahat nang sumiklab ang isang 

napakalaking sunog sa inyong lugar na malapit sa 

inyong baha
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                                    Rubrika para sa angkop na kilos 

 

Bantayan Napakahusay 

(5) 

Mahusay 

(3) 

Kailangan pang 
Paunlarin 

(2) 

Iskor 

Organisasyon 
ng mga ideya. 

Angkop at 
wasto ang 

ibibigay na 
ideya. 

di-angkop at 
wasto ang 

ibinibigay na 
ideya. 

Malayo sa 
hinihinging 

impormasyon. 

 

 

Gawain  2 

 
Panuto:   Magkakaroon  tayo  ng  gawain.   Ito  ay  pagsusuri  sa  Kalakasan,     

Kahinaan, Opurtunidad   at   Banta   tungkol   sa    epekto   ng    wastong   

pamamahala   ng emosyon sa   pagpapatupad ng sarili at ng pakikipagkapwa. 

 
Para    hindi    kayo    mahirapan    sa    ating    gawain,    hayaan    ninyo    na    
AKO    muna anggagawa upang lubusang maintindihan ang gawain. 

 
 

MGA 
PANGUNAHING 

EMOSYON 

 

 
KALAKASAN 

 
KAHINAAN 

 
OPORTUNIDAD 

 
BANTA 

Ako  muna: 
 

    

Pagkatakot              Nakapag-iingat 
at 

nakapaghahanda 

sa nakaambang 
panganib. 

 

Hindi 
napagtagumpa- 
yan ang mga 

pangarap sa 
buhay. 

 

Naikikintal sa 
ating kalooban 

ang pagiging 
matatag at 

nakagagawa ng 
paraan upang 

malagpasan 
ang takot na 

nararamdaman 

 

Hindi 
uunlad ang 

ating 
pakikipag- 

ugnayan sa 
sarili at sa 

kapwa 

 

Ngayon TAYO na naman ang gagawa. Sundan mo ang ginawa ko sa bahaging 
KALAKASAN. 

 

MGA 
PANGUNAHING 

EMOSYON 
 

 

KALAKASAN 

 

KAHINAAN 

 

OPORTUNIDAD 

 

BANTA 

Ako  muna:     

     Pagiging 

matatag 
 

Nalalampasan 

at nabibigyang 
solusyon ang 

anumang 
pagsubok sa 

buhay. 
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Rubriks  para sa Isagawa,  Gawain 2 
 

 
 

Batayan 

          
Pinakamahusay 

(5) 

 
Mahusay 

(3) 
 

 

Kailangan pang 
Paunlarin 

(2) 
 

 
 

Iskor 

Nilalaman            Napakahusay  at 

napakalinaw ng 

ideyang inilahad 
 

Maahusay  at 
malinaw ang 
ideyang inilahad 
 

Di- gaanong 
mahusay  at 
malinaw ang 
ideyang inilahad  

 

Diskusyon  Napakadetalyado at 

napakaorganisado ang 

pagbibigay  ng 

pangangatwiran 

 

detalyado at 
organisado ang 
pagbibigay  ng 
pangangatwiran 

Di-gaanong 
maayos ang 
paglalahad ng 
katwiranan 

 

 

Tanong: 

 
Bilang kabataan,  alin ang dapat mangibabaw ang  kahinaan o kalakasan? 

Patunayan. 

 
Binabati   kita   sa   matiyaga   mong   pagbasa   at   pagsagot   sa   modyul   na   

ito. Talagang  ipinakita  mo  ang  iyong birtud     bilang  isang  kabataan.  Ngayon,  

nasisiguro kong maisabuhay  mo kung paano mapamahalaan nang maayos  ang iyong 

emosyon. 
 

Batay   sa   mahalagang   tanong   na:   Bakit   mahalagang   pamahalaan   nang 

husto  ang  emosyon?  Gaano  kahalaga  ang  katatagan  (fortitude)  at  kahinahunan 

(prudence)  sa  matinding  krisis  sa  iyong  buhay  (gaya  ng  pagkamuhi,  kalungkutan, 

takot  at  galit?  Sana  ay  nasagot mo  ito  at  naisapuso ang  mensaheng  nais  iparating  

sa mga    kabataang    kagaya    mo.Nawa’y   babaunin    mo    ito    at    gawing    gabay    

para    sa katatagan ng iyong sarili at sa maayos  na pakikipagkapwa. 

Mabuhay  ka! 
 

 
 

     

 

                                    Tayahin 
 

 

 
Panapos  na  Pagtataya  (Post  Test) 

 

 

A.  Panuto: Suriin  ang  mga  pahayag  na  may  kaugnayan  sa  emosyon.   Piliin  ang    

     TITIK ng pinakaangkop na sagot.  Isulat sa patlang na nakalaan bago ang bilang. 
 

  1.  Nalilito  si  Roel  kung  anong  kurso  ang  kukunin  niya  sa  kolehiyo  bagama’t 

nakapasa    siya    sa    pagsusulit    para    sa    iba’t    ibang    kurso.    Sa    
ganitong pagkakataon,  ano  ang  pinakamainam  niyang  gawin  upang  mapili  

niya  ang angkop na kurso para sa kanya? 
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A.  Magtanong at humingi ng payo sa mga nakatatanda 

B.  Pumili alinman sa mga kurso dahil naipasa naman niya ang pagsusulit 

C.  Huwag  munang  mag-aral  sa  kolehiyo  upang  makapaglaan  ng  
mahabang panahon sa pag-iisip 

D.  Pag-isipan  at  pag-aralang  mabuti  ang  desisyon  na  gagawin  upang  

hindi magsisi sa huli 
 

  2.  Nagalit  ka  sa  iyong  kaibigan  dahil  nalaman  mo  na  nililigawan  niya  ang  

iyong kasintahan.   Pakiramdam   mo   ikaw   ay   nainsulto   sa   kanyang   
ginawa.   Isang araw  nakasalubong  mo  sila  na  masayang  magkasama.  

Pinigilan  mo  ang  iyong sarili   upang  kausapin  sila.   Umiwas  ka  na  muna  
dahil  sa  iyong  palagay  ay hindi  angkop  ang  oras  na  iyon  para  sa  pag-

uusap  dahil  matindi  pa  rin  ang iyong galit sa kaibigan mo. 
 

Ano ang kabutihang idudulot ng ginawang pagtitimpi (temperance)? 

A.  Nakaiiwas  sa pananakit sa sarili at sa kapwa 

B.  Napatutunayan ang kabutihan ng sarili sa iba  
C.  Nahaharap ang matinding pagsubok sa buhay  

D.  Nakaiiwas sa pag-iisip ng solusyon sa suliranin               
 

             3.   Gabi   na   nang   makauwi   si   Ana   mula   sa   praktis   nila   para   sa    
                gagawing pagtatanghal  sa  paaralan.  Habang  siya  ay  naglalakad  sa   
                madilim  na  kalsada nakarinig  siya  ng  kaluskos  sa  kung  saan.  Siya  ay   
                nagulat  at  nakaramdam  ng takot.   Tinalasan   ni   Ana   ang   kanyang    
                pandinig   at binilisan   ang   kanyang paglalakad  upang  mas  madali   
                siyang makarating  sa  kanilang  bahay.  Ano  ang idudulot nito  sakaling  
                maranasan niya muli ang ganitong sitwasyon? 

 

A.  Makapag-iingat si Ana 
B. Mapoprotektahan na ni Ana ang sarili 

C.  Hindi na muling dadaan si Ana sa madidilim  na kalsada 

D.  Makaiiwas sa mga nakatatakot na sitwasyong maaaring maranasan muli 
 

             4.   Pangarap   ni   Joey   na   maging   katulad   ang   kanyang   hinahangaang    

                  guro. Ngunit  sinasabi  ng  kanyang  magulang  kung  siya  ay  magiging   
                  Accountant  ay madali   siyang   aasenso   gaya   ng   kanyang   pinsan   na    

                  ngayon  ay   nasa   ibang bansa.  Malungkot  si  Joey  sa  di  pagsang-ayon   
                  ng  kanyang  magulang  sa  nais niya.  Ngayon  na  siya  ay  nasa  unang   

                  taon  sa  kolehiyo  sa  kursong  Accountancy nakita  niya  na  angkop  ang   

                  kanyang  kakayahan  sa  kursong  ito.  Komportable siya   sa   kanyang 
                  mga   ginagawa.   Ano   ang   nakapagpabago   sa   kalagayan   ng kanyang  

                  emosyon? 
    

A. Ang kanyang mood 

B. Ang naparaming nararamdaman 
C.Ang mga pagsubok naranasan 

D. Ang dikta ng kanyang isip 

 

  5.  Kinausap  ng  kanyang  guro  si  Hilda  na  kailangan  niyang  dagdagan  
pa  ang kanyang  pagsisikap  upang  makakuha  ng  mataas  na  marka  sa  

susunod  na markahan.   Ito   ay   dahil   hindi   naging   kasiya-siya   ang   

kanyang   grado   sa nakaraan.  Nag-aalala  ng  lubos  si  Hilda  dahil  baka  
hindi  siya  makapasa.  Sa ganitong   pagkakataon,   anong   pagpapahalaga   

ang   dapat   patibayin    upang mapagtagumpayan ang pagsubok na ito? 
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A.  Sumuko at umulit na lamang sa susunod na taon 
B.  Tanggapin na lamang na sadyang may  pangyayaring gaya nito 

C. Magkaroon ng katatagan ng loob at maniwala na kakayanin niya ito 
D.  Humingi ng paumanhin sa guro sa naging pagkukulang sa klase 

 

 

B.  Panuto:  Isagawa  ang mga  angkop  na  kilos  upang  mapamahalaan  nang  wasto    

     ang emosyon.   Isulat   ang   TAMA   kung   ito   ay   nagpapakita   ng   angkop  na 

kilos   at MALI  naman kung hindi. 

 

  6.   Kilala si Ivy na isang mabait,  matulungin,  at masunurin sa magulang 

kaya marami ang humahanga sa kanya. 

          7.   Masayang nakikilahok si Martin sa mga  gawain layunin nitong 

mapanatiling malinis  at kaaya-ayang pagmasdan ang puro na 

kinabibilangan. 

      8.   Pagmamahal at may  paggalang ang ipinaiiral sa loob ng tahanan ng 

pamilyang Santiago kaya kahit anong pagsubok ang dumating sa kanila 

ay hindi ito  natitibag. 

  9.   Kinaiinggitan ni Larah si Josefina dahil sa bukod na maganda 

ito magalingpa sa klase. 

         10.  Habang  bumibiyahe  ang  sinasakyang  bus  ni  Marlon  may  isang   
  matandang babae  ang  nahihirapan  dahil  wala  na  itong  mauupuan.  Sa   
  halip  na  ibigay sa   matanda   ang   upuan,   tinitigan   niya   lamang   ito    
  na   para   bang   walang pakialam. 

 

 

C.  Pagbibigay  katwiran (5puntos) 

Bilang 11-15 

Panuto: Basahin at unawaing mabuti  ang tanong.  Pagkatapos  pangatwiranan ito. 
 

 Gaano kahalaga  ang  katatagan (fortitude)  at  kahinahunan (prudence) sa    
gitna    ng    mga    hamon    sa    buhay?    Nakatutulong    ba    ito    sa 

pagpapaunlad ng ating sarili? 

 
 

 
Bantayan 

 
Pinakamahusay 

(5) 

 
Mahusay 

(3) 

 
Kailangan pang 
Paunlarin (2) 

 
Iskor 

 
Nilalaman                   

 
Napakahusay 
at napakalinaw 
ng ideyang 
inilahad 
tungkol sa 
emosyon 

 
Mahusay at 
malinaw ang 
ideyang 
inilahad 
tungkol sa 
emosyon 

 
Di- gaanong 
mahusay at 
malinaw ang 
ideyang inilahd 
tungkol sa 
emosyon 
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Karagdagang  Gawain 
 

 

Panuto:  Para  sa  huling  gawain  bumuo  ng  tula  tungkol  sa  sarili  mong  

karanasan  sa epekto  nang  wasto  at  hindi  wastong  pamamahala  ng  emosyon  sa  
iyong  sarili  at pakikipagkapwa.  Malaya kayong gumawa ng pamagat. 
 
 
 

Rubriks para sa  pagbuo ng tula 
 

 

Kraytirya/ 

Batayan 

 

 

3                                                  2                                                   1

Nilalaman         Mabisang 

naipahayag  ang 

mensahe ng tula. 
 

 

 

Pagkakabuo    Angkop at wasto 

ang mga salitang 

ginamit sa pagbuo 

ng tula. 

Di-gaanong 

naipahayag  nang 

mabisa ang mensahe 

ng tula. 

 

May  iilang salitang 

ginamit na hindi 

angkop at di-wastong 

pagbuo ng tula. 

 

Hindi naipahayag 

nang mabisa ang 

nilalaman ng tula. 

 

 

Walang kaugnayan 

at hindi wasto  ang 

mga salitang 

ginamit sa pagbuo 

ng tula
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Susi  sa  Pagwawasto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanggunian 
 
 

 

 

ESP 8 Modyul para sa mga mag-aaral 
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                                                            PAHATID-LIHAM 
 

Ang  Sariling  Pagkatutong  Modyul  na  ito  ay  nilinang  ng  

Kagawaran ng Edukasyon, Rehiyong  Dose,  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   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 tumawag sa: 
 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 




