
 
 

Mataas na Paaralan ng Ateneo de Davao 
Daang Acacia, Lungsod ng Davao 

 
                    SAKLAW NG  PAGKASUNOD-SUNOD NG MGA ARALIN SA SFC 4 

    Ikatlong Markahan 
 

Linggo 1 -  Araw 1 Araw 2 Araw 3 Araw 4 
  

Pang-uri: 
Paglalarawan 

 
Pang-uri: Pamilang 

 
Formative na Gawain 
para sa Pang-uring 

Paglalarawan at 
Pamilang 

 
D.E.A.R Session (20 

minuto) 
 

Summative na 
Gawain sa Pang-

uring Paglalarawan 
at Pamilang 

Linggo 2 Paglalarawan: Ang 
Aking Pamilya 

 
Formative na 

gawain 

Paglalarawan: Ang 
Aking Matalik na 

Kaibigan 
 

Formative na gawain 

Pagbabahagi sa klase 
ng ginawang 

paglalarawan sa 
pamilya at matalik na 

kaibigan 
 

Summative na gawain 
 

 
D.E.A.R Session (20 

minuto) 
 
 

Linggo 3  
Maikling Kwento: 
“Ang Kalapati at 
ang Langgam” 
 

• Pagbasa 
• Talasalitaan 
• Banghay ng 

Kwento 

 
Maikling Kwento: 
“Ang Kalapati at ang 
Langgam” 
 

• Pagtatala ng 
limang 
mahahalagang 
pangyayari mula 
sa kwento 

• Pagsagot ng 
mga 
katanungan 
mula sakwento 

 
  

 
Pananaliksik ng 

Kwento 
 

 
Pagtatala sa mga 

sumusunod: 
• Talasalitaan (10) 

kasingkahulugan 
• Limang 

mahahalagang 
pangyayari 

• Banghay ng 
kwento 

• Aral na napulot 
mula sa kwento 

 
 

 
 

 
D.E.A.R Session (20 

minuto) 
 

Formative na Gawain 
Pananaliksik ng 

Kwento 
(Pagpapatuloy) 

 
 

Pagtatala sa mga 
sumusunod: 

• Talasalitaan (10) 
kasingkahulugan 

• Limang 
mahahalagang 
pangyayari 

• Banghay ng 
kwento 

• Aral na napulot 
mula sa kwento 

 
 

 
Linggo 4  Pag-uulat ng 

kwentong 
nasaliksik kalakip 

ang mga 

     Pag-uulat ng 
kwentong nasaliksik 
kalakip ang mga 
sumusunod: 

      Pag-uulat ng 
kwentong nasaliksik 
kalakip ang mga 
sumusunod: 

 
Unang Mahabang 

Pagsubok 



sumusunod: 
 

• Talasalitaan 
(10) 
kasingkahulug
an 

• Limang 
mahahalagang 
pangyayari 

• Banghay ng 
kwento 

• Aral na napulot 
mula sa 
kwento 

 

 
• Talasalitaan (10) 

kasingkahulugan 
• Limang 

mahahalagang 
pangyayari 

• Banghay ng 
kwento 

• Aral na napulot 
mula sa kwento 

 

 
• Talasalitaan (10) 

kasingkahulugan 
• Limang 

mahahalagang 
pangyayari 

• Banghay ng 
kwento 

• Aral na napulot 
mula sa kwento 

 
 

Linggo 5    Pag-uulat ng 
kwentong 

nasaliksik kalakip 
ang mga 

sumusunod: 
 

• Talasalitaan 
(10) 
kasingkahulug
an 

• Limang 
mahahalagang 
pangyayari 

• Banghay ng 
kwento 

• Aral na napulot 
mula sa 
kwento 

 
 

Pag-uulat ng 
kwentong nasaliksik 

kalakip ang mga 
sumusunod: 

 
• Talasalitaan (10) 

kasingkahulugan 
• Limang 

mahahalagang 
pangyayari 

• Banghay ng 
kwento 

• Aral na napulot 
mula sa kwento 

 
 

Pag-uulat ng kwentong 
nasaliksik kalakip ang 

mga sumusunod: 
 

• Talasalitaan (10) 
kasingkahulugan 

• Limang 
mahahalagang 
pangyayari 

• Banghay ng 
kwento 

• Aral na napulot 
mula sa kwento 

 
 

 
D.E.A.R Session (20 

minuto) 
 

Pagsusulit para sa 
mga iniulat na 

kwento 

Linggo 6 
 

IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT 

Linggo 7 
 

PERFORMANCE TASK 

 
Inihanda ni Gng. Elvira L. Tabamo 
                       Guro sa SFC – 4 
 
 
Sa kabatiran ni: Gng. Evangeline Algabre
                               SAC - Filipino 


