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   DLA <Unang Hakbang>” 

Balangkas ng DLA <Unang Hakbang> 

(1) Layunin 

・Ang DLA <Unang Hakbang> ay isasagawa upang makakuha ng mga kaalaman na gagawing sanggunian sa 

pagpapasiya kung paano ipagpapatuly ang DLA sa pamamagitan ng “Panimulang Pag-uusap” na may pagbati at 
mga katanungan ukol sa bata mismo tulad ng pangalan at baitang at “Pagsusuri ng Kakayahan sa Bokabularyo” na 
may 55 batayang bokabularyo. 

・At kasabay nito, malalaman din nang mas mabuti ang ginagalawang kapaligiran, pamumuhay at wika ng bata. 

・At gagawin na may pagtitiwala sa pagitan ng bata at ng tagasuri at sa kondisyong ang bata ay kusang-loob na 

makakasali sa DLA. 

 

(2) Sino ang Maaaring Sumali Rito 

・Ang lahat ng mga bata ay maaaring sumali rito. Gagamitin itong panimula bago isagawa ang pagsusuri ng DLA 

<Mag-usap>, DLA <Magbasa>, DLA <Magsulat> at DLA <Makinig> para sa mga bata na ang kanilang kakayahan 
sa wikang Hapon ay hindi masusuri nang tiyak. 

・Maaaring laktawan ang <Unang Hakbang> na ito para sa mga batang alam na ang kanilang kakayahang mag-usap 

at antas sa bokabularyo base sa pang-araw-araw na pakikipagkita o pagmamasid o sa mga batang nasuri na sa 
DLA. 

 

(3) Pamamaraan 

・Ang DLA <Unang Hakbang> ay isasagawa batay sa “Patnubay para sa Pagsasagawa” (pahina 18-19) ayon sa 

pagkakasunod-sunod na “Panimulang Pag-uusap” at “Pagsusuri ng Kakayahan sa Bokabularyo”. 

・Sa “Pagsusuri ng Antas sa Bokabularyo”, gagamitin ang “Vocabulary card para sa DLA <Unang Hakbang>” sa 

Kagamitan 1 na nasa huling pahina ng polyetong ito at pasasagutin ang bata sa bawa’t salita (word) ng ipinapakita 
sa larawan. 

・Ang ”Vocabulary card” ay kailangang gupitin at idikit sa makapal na papel upang maipakita isa isa. Ang magandang 

laki ng makapal na papel ay humigit-kumulang sa 7.5cm pahaba×12.5cm pahalang. 

・Kung ipapasiya ng tagasuri na mahirap ipagpatuloy ang DLA <Unang Hakbang>” dahil hindi pa marunong ang bata 

ng batayang kakayahang pag-uusap sa wikang Hapon, kailangang huminto agad kahit habang isinasagawa ang 
“Panimulang Pag-uusap” o “Pagsusuri ng Antas sa Bokabularyo”. 

・Kung itinigil, ang maaaring gawing kapalit dito ay pagsusuri ng kakayahan sa sariling wika ng bata. Kahit na walang 

makakapagsuri sa sariling wika ng bata, susuriin na lamang ang kakayahan sa bokabularyo sa sariling wika sa 
paggamit ng ”Vocabulary card” para sa “Pagsusuri ng Antas sa Bokabularyo”. Sa pagtingin ng kalagayan ng bata 
pagsagot, maaaring ipapalagay ang kakayahan sa kanyang sariling wika. Kung kailangang suriin nang mas mabuti, 
maaari ring pakinggan ng na-rekord na mga sagot ng bata habang nagsasalita sa sariling wika ng bata at iyon ang 
bigyan ng marka. 

・Hindi kasama sa pagtatasa o analysis ang kabuuan ng mga nilalaman o impormasyon na nakuha sa “ Panimulang 

Pag-uusap “ at “ Pagsusuri ng Kakayahan Sa Bokabularyo 

 

(4) Bago Isagawa 

Mga kailangang ihanda 

・Ang mga nakasulat sa ibaba ang gagamitin sa pagsasagawa ng DLA <Unang Hakbang>. 

・Patnubay para sa Pagsasagawa ng DLA <Unang Hakbang> (pahina 18-19) 

・”Vocabulary card” 

・Recording device (IC recorder, MD, tape recorder atbp.) 

・Papel na susulatan ng tagasuri (Papel na susulatan ng mga mahahalagang bagay habang nagsusuri tulad ng 

pangalan ng bata, pangalan ng kanyang mga kaibigan atbp.) 

 

JSPS(B)21H00538 Tumanggap ng subsidiya mula sa 「Itinatag na balangkas ng sanggunian tungo sa 

pangkalahatang layunin ng kakayahan sa wika para sa edukasyon ng mga multilingual at multicultural na mga bata 」 

Tagapagsalin ng wika：Kimi Yamoto 
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Paghahanda Bago Isagawa 

・Ayusin ang vocabulary card ayon sa pagkakasunod-sunod sa numero at bigkisin gamit ang ring atbp. upang hindi 

kumalat. 

・Magsanay sa pagpapalit ng vocabulary card sa sumusunod nang maayos at sa isang tiyak na bilis. 

 

(5) Pamamaraan ng Pagsasagawa 

Pag-upo 

・Hindi mauupo ang tagasuri sa harap ng bata kundi siya ay mauupo sa tabi sa may gilid ng desk sa pagitan ng bata 

at tagasuri upang matingnan ang card galing sa magkapantay na tingin. At hindi masyadong makakaramdam ang 
bata ng takot sa pagsusuri kung ganito ang paraan ng pag-upo. 

Paandarin ang recording device 

・Tiyakin na umaandar nang maayos ang “recording device”, buksan ito at simulan ang DLA <Unang Hakbang>. 

Pagsasagawa ng pag-uusap 

・Ipagpatuloy ang pag-uusap tulad ng “Mga salita ng tagasuri” (mark) na nakasulat sa Patnubay para sa 

Pagsasagawa ng DLA <Unang Hakbang>. 

 

(6) Mga Kailangang Ingatan sa Pagsasagawa 

<Pahalagahan ang daloy> 

・Ipagpatuloy ang pag-uusap sa natural na bilis ayon sa kalagayan ng bata. Mahalaga na mag-usap sa angkop na 

bilis upang maging interesado ang bata at makuha ang kanyang loob hangga’t maaari. 

・Kung hindi kailangan ang “bati sa unang pagkikilala” (pagpapakilala ng sarili) sa unang bahagi dahil kilala na ng 

bata ang tagasuri, maaaring laktawan ito. 

・Huwag gambalain, tanggihan o ayusin ang pagsasalita ng bata habang nakikipag-usap. 

・Kung nahihirapan ang bata na sumagot o sabihin na hindi niya alam sa “Panimulang Pag-uusap”, ulitin na lamang 

ang tanong. Sa ganitong pagkakataon, huwag idagdag ang paliwanag o huwag ding palitan ang paraan ng 
pagtatanong. Kahit na 3 beses na inulit ang tanong at hindi siya nakasagot, huwag itigil ang daloy doon at 
ipagpatuloy sa susunod na hakbang. 

・Kung nahihirapan ang bata na sumagot o nagkamali siya sa “Pagsusuri ng Kakayahan sa Bokabularyo”, huwag 

ituro ang tamang sagot o baguhin ang kanyang sagot at ipagpatuloy agad sa susunod na card. 

 

<Gawin ang magandang kalagayan> 

・Kahit na marunong na marunong magsalita ang bata, maaari siyang kabahan o maaaring ipakita ang pagtanggi 

kung malaman niya na pagsusulit ito. Kailangang ingatan na gawin ang magiliw na kalagayan. 

・Tumugon sa mga sagot ng bata, gaya ng pagtango. 

・Ang DLA <Unang Hakbang> ay mahalagang gawain din para sa tagasuri bilang warming-up. Laging tandaan na 

may kusang magsalita ang bata habang isinasagawa ang pagsusuri. Mahalagang tandaan na ang tagasuri ay hindi 
guro kundi isang facilitator. 

 

< Hindi mamarkahan habang nag-uusap> 

・Huwag markahan gamit ang Check Sheet sa harap ng bata. Dahil isasagawa ang DLA <Unang Hakbang> kasama 

ang iba pang mga pangkaraniwang DLA, magbigay ng marka pagkatapos ng pagsusulit. 

・I-rekord ang lahat para sa wastong pagmamarka at pag-uulat. 

 

<Purihin ang bata bago matapos ang pagsusuri> 

・Markahan nang mataas at positibo dahil nagsikap na “makapagsalita” ang bata sa wikang Hapon bago tapusin 

kahit gaano man kataas o kababa ang kanyang kakayahan sa wikang Hapon. 
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(7) Mga paalala para sa susunod na hakbang 

・Tingnan nang mabuti ang kalagayan ng bata habang isinasagawa ang DLA <Unang Hakbang> at pag-isipan kung 

anong hakbang ang kailangan sa pagsusuri ng DLA <Mag-usap>, DLA <Magbasa>, DLA <Magsulat> at DLA 
<Makinig>. 

・Kung ipapasiya na humigit-kumulang sa 70%～80% ang kayang sagutin ng bata na mga katanungan sa 

“Panimulang Pag-uusap” at “Pagsusuri ng Kakayahan sa Bokabularyo”, maaaring ipagpatuloy sa susunod. Kung 

kulang sa 20%～30% lamang, maaari namang tapusin ang pagsusuri rito. Kung nasa pagitan ang porsiyento at 

mahirap maipasiya, ipagpatuloy nang kaunti at ipasiya na lamang. 

・Tulad ng nabanggit sa bilang (3) ng chapter na ito, maaaring itigil ang DLA <Unang Hakbang> bago tapusin ang 

lahat depende sa kung hanggang saan ang natutuhan ng bata sa wikang Hapon. 

 

(8) Kailan at paano mamarkahan 

・Tatasahan nang opisyal ng DLA (Unang Hakbang) habang nakikinig sa iba pang nai-rekord na mga sagot ng 

tuloy-tuloy at saka pa lamang magbibigay ng kabuuan. 

・Itsek kung tama o mali ang sagot gamit ang bawa’t kahon sa Check Sheet ng DLA <Unang Hakbang> (pahina 

20-21). 

・Tingnan na lamang ang Talaan ng tamang / maling sagot (pahina 22) para sa “Pagsusuri ng Kakayahan sa 

Bokabularyo” 

・Sa DLA <Unang Hakbang>, hindi titingnan kung tama o mali ang balarila (grammar), bigkas (pronunciation) at 

intonation kundi kung nauunawaan ng bata ang kahulugan at buod (nilalaman). Halimbawa sa pandiwa (verb) 
“lumangoy / mag-swimming” sa “Pagsusuri ng Kakayahan sa Bokabularyo”, maaaring may batang hindi makasagot 
ng “lumalangoy / nag-suswimming” ngunit sasagot ng “paglangoy / pag-suswimming”. Sa ganitong pagkakataon, 
ipapasiya na nauunawaan niya ang buod (nilalaman) at ituturing na tama ang kanyang sagot. 

・Hindi mamarkahan bilang kabuuan ayon sa “Balangkas ng Sanggunian (Framework of Reference) para sa Pagtasa 

ng JSL” ngunit makabubuti kung itatago ang nasulatang Check Sheet bilang patnubay na ulat sa hinaharap. 
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 Patnubay para sa Pagsasagawa “Panimulang Pag-uusap” 

 

Panimulang Pag-uusap 

①Bati sa unang pagkikita: 

Magandang araw. Ako si --- (Ipakilala ang sarili). 

②Paliwanag: Ipaliwanag nang masaya ang gagawin mula ngayon upang ganahan ang bata sa pagsagot. 

“Mula ngayon, gusto kong malaman kung kaya mong makipag-usap sa wikang Hapon. Sumagot 

ka lamang kung kaya mo. Kung hindi mo alam ang sagot, sabihin mo “hindi ko alam”. Naintindihan 

mo ba? (Okey lang ba ito sa iyo?) 

③Mga katanungan: 

・Itanong ang mga sumusunod ayon sa bilang ng pagkakasunod-sunod. 

①”Ano ang pangalan mo?” 

②”Nasa anong baitang ka na ba?” 

③”Ilang taon ka na?” 

④”Kailan ang kaarawan / bertdey mo?” 

⑤”Mayroon ka bang nakatatandang kapatid na lalaki / nakatatandang kapatid na babae 

(nakababatang kapatid na lalaki / nakababatang kapatid na babae)?” 

・Ukol sa kapatid, piliin ang tanong na nababagay sa kalagayan at miyembro ng pamilya ng bawa’t bata. 

⑥”Mayroon ka bang kaibigan?” 

⑦”Ano ang pangalan ng kaibigan mo?” 

⑧”Anong klaseng laro ang ginagawa ninyo ng kaibigan mo?” (“Ano ang nilalaro ninyo ng kaibigan 

mo?”) 

・Kailangang pakinggan nang mabuti ang pangalan ng kaibigan dahil kailangan iyon sa <task conversation>. 

 (Maaari ring isulat.) 

⑨”Masaya ka ba sa paaralan? / Mahilig ka bang pumasok sa paaralan?” 

⑩”Bakit masaya / mahilig ka?” 

・Kung masasagot ang dahilan nang wasto o hindi ay ang magiging batayane sa pagpapasiya kung maisasagawa 

ang DLA <Magbasa>, <Magsulat> at <Makinig>. 

⑪”Ano ang gusto mo sa paaralan ng bansang Hapon?” 

⑫”Ano ang ayaw mo sa paaralan ng bansang Hapon?” 

・Maaaring idagdag ang mga tanong na naibabagay sa bawa’t bata pagkatapos ng mga tanong bilang ⑪ at ⑫. 

⑬”Gumagamit ka ba ng wikang Filipino sa bahay mo?” 

 

⑭”Marunong ka bang bumasa ng hiragana? Marunong ka bang sumulat ng hiragana?” 

⑮”Marunong ka bang bumasa ng katakana? Marunong ka bang sumulat ng katakana?” 

・Ang tanong ⑭ at ⑮ ay magiging batayan kung ipagpapatuloy sa DLA <Magbasa> o DLA <Magsulat>. 

⑯”Marunong ka bang bumasa ng wikang Filipino? Marunong ka bang sumulat ng wikang 

Filipino?” 
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Patnubay para sa Pagsasagawa “Pagsusuri ng Kakayahan sa Bokabularyo” 

 

Pagsusuri ng Kakayahan sa Bokabularyo 

①<Kung panggalan (noun) ang nakasulat sa vocabulary card> (1～42) 

Ano ito? Oo, mata ito. Kung sasabihin ko “1”, sabihin mo “mata”. “Kung sasabihin ko “2”, sabihin 
mo kung ano ito (habang itinuturo ang larawan 2). Kung hindi mo alam, sabihin mo “hindi ko 
alam”. Naintindihan mo ba? Sige, “1”. 

②<Kung pandiwa (verb) ang nakasulat sa vocabulary card> (43～50) 

・Pagdating sa numero 43 (mag-swimming / lumangoy), ganito ang sasabihin. 

Ano ang gagawin (niya)? / Ano ang ginagawa (niya)? 

③<Kung pang-uri (adjective) ang nakasulat sa vocabulary card> (51～55) 

・Pagdating sa numero 51 (maikli), ganito ang sasabihin. 

Anong uring palda ito? 

・Kung hindi naintindihan ng bata ang tanong na “anong uri”, ganito ang sasabihin. 

Ito ay “mahaba” di ba? At ito (ituro ang larawan ng “maikli”) naman ay? 

 

Ipagpatuloy ang Pagsusuri… 

◯Kung humigit-kumulang sa 20% o 30% lamang ang kayang sagutin ng bata ang mga katanungan sa Panimulang 

Pag-uusap at sa Pagsusuri ng Kakayahan sa Bokabularyo, maaari namang itigil ang pagsusuri rito. 

Hanggang dito na lang. Maraming salamat. 

◯Kung mahigit sa 50% ang kayang sagutin ng bata ang mga katanungan sa Panimulang Pag-uusap at sa 

Pagsusuri ng Kakayahan sa Bokabularyo, ipagpatuloy sa “Conversation Task”. 

◯Kung mataas ang kakayahan sa Panimulang Pag-uusap at nalaman na mayroong kakayahan sa pagbasa at 

pagsulat ng titik / letra ang bata, ipagpatuloy sa DLA <Magbasa> o DLA <Magsulat>. Kung talagang mataas ang 
kakayahan sa Panimulang Pag-uusap, maaari namang ipagpatuloy sa DLA <Makinig>. 

Susuriin ang kakayahan ng sariling wika ng bata (opsyon) 

◯Kung hindi nakasagot sa wikang Hapon sa karamihan ng mga katanungan sa Panimulang Pag-uusap at sa 

Pagsusuri ng Kakayahan sa Bokabularyo, o kung kailangang malaman ang kakayahan sa sariling wika ng bata, 
maaaring suriin ang kakayahan sa bokabularyo sa kanyang sariling wika gamit ang parehong mga vocabulary 
card. (Ganito ang sasabihin: “Subukan din natin sa wikang Filipino (sariling wika) sa susunod.” 

Pansin: 

・Ginagamit ang vocabulary card upang malaman ang kakayahan sa bokabularyo sa sariling wika ng bata. Halos 

pareho ang pamamaraan ng pagsusuri kaya ipakita ang card at pasagutin ang bata sa kanyang sariling wika. Sa 
pamamagitan ng pagtingin kung gaano kalaking pagtitiwala ang mayroon ang bata sa pagsagot at kung gaano 
karaming bokabularyo ang nasagot ng bata, ipapalagay ang kakayahan sa kanyang sariling wika. Kung kailangang 
suriin nang madetalye, pakinggan ang nai-rekord na mga sagot ng bata sa sariling wika ng bata at markahan. 

・Ayon sa maraming pananaliksik, nalaman na ang kakayahan sa bokabularyo ay may malaking kaugnayan sa 

kakayahan ng pag-uusap at pagbabasa. Ibig-sabihin ay pag nalaman kung gaano kataas ang kakayahan sa 
bokabularyo sa sariling wika, maaaring ipalagay na kung gaano kataas ang kakayahan sa pag-uusap at pagbabasa 
sa sariling wika. 

・Dahil ang kakayahan sa bokabularyo at pagbabasa sa sariling wika ay may malaking kaugnayan sa kakayahan sa 

bokabularyo at pagbabasa sa wikang Hapon, talagang mahalaga ang pagsusuri ng kakayahan sa bokabularyo sa 
sariling wika upang ipasiya kung paano ituturo ang wikang Hapon sa bata at kung gaano kalaking pagkatuto ng 
wikang Hapon ang maaasahan. 
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 Check Sheet “Panimulang Pag-uusap” 

 

Pangalan              (Lalaki / Babae)   Baitang (Pangkat)     ____   Taon    Buwan     Araw ___ 

 

 Tamang sagot Walang sagot 

①”Ano ang pangalan mo?” □ □ 

②”Nasa anong baitang ka na ba?” □ □ 

③”Ilang taon ka na?” □ □ 

④”Kailan ang kaarawan / bertdey mo?” □ □ 

⑤”Mayroon ka bang nakatatandang kapatid na lalaki / nakatatandang kapatid na babae 

(nakababatang kapatid na lalaki / nakababatang kapatid na babae)?” 
□ □ 

⑥”Mayroon ka bang kaibigan?” □ □ 

⑦”Ano ang pangalan ng kaibigan mo?” □ □ 

⑧”Anong klaseng laro ang ginagawa ninyo ng kaibigan mo?” “Ano ang nilalaro ninyo ng 

kaibigan mo?” 
□ □ 

⑨”Masaya ka ba sa paaralan? / Mahilig ka bang pumasok sa paaralan?” □ □ 

⑩”Bakit masaya / mahilig ka?” □ □ 

⑪”Ano ang gusto mo sa paaralan ng bansang Hapon?” □ □ 

⑫”Ano ang ayaw mo sa paaralan ng bansang Hapon?” □ □ 

⑬”Gumagamit ka ba ng wikang Filipino sa bahay mo?” □ □ 

⑭”Marunong ka bang bumasa ng hiragana? Marunong ka bang sumulat ng hiragana?” □ □ 

⑮”Marunong ka bang bumasa ng katakana? Marunong ka bang sumulat ng katakana?” □ □ 

⑯”Marunong ka bang bumasa ng wikang Filipino? Marunong ka bang sumulat ng wikang 

Filipino?” 
□ □ 

Bilang ng tamang sagot / Bilang ng tanong ／16 

Porsiyento ng tamang sagot ⇒     ％ 
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Check Sheet “Pagsusuri ng Kakayahan sa Bokabularyo” 

 

Pangalan              (Lalaki / Babae)   Baitang (Pangkat)     ____   Taon    Buwan     Araw ___ 

 

■Pagsusuri ng Kakayahan sa Bokabularyo■ 

No. Bokabularyo Tama Mali Pansin 

 

No. Bokabularyo Tama Mali Pansin 

1 mata □ □  31 drawer / kahon (ng mesa) □ □  

2 pilik-mata □ □  32 pisara □ □  

3 bibig □ □  33 pambura ng pisara □ □  

4 labi □ □  34 map / mapa □ □  

5 kamay □ □  35 gunting □ □  

6 hinlalaki □ □  36 notbuk / kuwaderno □ □  

7 kuko □ □  37 drayber / tsuper □ □  

8 ilong □ □  38 doktor, doktora □ □  

9 grape / ubas □ □  39 
bumbero / mamamatay-sunog 
/ bantay-sunog □ □  

10 itlog □ □  40 bus □ □  

11 hipon □ □  41 eroplano □ □  

12 gatas □ □  42 pakpak □ □  

13 baka □ □  43 nag-suswimming / lumalangoy □ □  

14 sungay (ng baka) □ □  44 sumusulat ng titik / letra □ □  

15 buntot (ng aso) □ □  45 nagsisipilyo □ □  

16 manok □ □  46 magsuot / isuot □ □  

17 kabayo □ □  47 magising / gumising □ □  

18 elepante □ □  48 maupo / umupo □ □  

19 daga □ □  49 maglinis / linisin □ □  

20 balbas / bigote (ng pusa) □ □  

 

50 magalit □ □  

21 punong-kahoy / puno □ □  51 maikli / maigsi □ □  

22 dahon □ □  52 pino □ □  

23 sanga □ □  53 magaan □ □  

24 fan / bentilador □ □  54 malamig □ □  

25 telepono □ □  55 matangkad □ □  

26 pinto □ □  
Kabuuan 

Bilang ng 
tamang sagot 

／55   ％ 
27 bubong / bubungan □ □  

28 hagdan / hagdanan □ □   

29 bintana □ □  

30 desk / lamesa □ □  
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 Talahanayan ng tamang / maling sagot sa “Pagsusuri ng Kakayahan sa Bokabularyo” 
 
 

No. Kaurian Tamang sagot Sagot na maaaring ituring na tama Halimbawa ng mali 

1 I Bahagi ng katawan mata ／ --- 

2 I Bahagi ng katawan pilik-mata --- ／ 

3 I Bahagi ng katawan bibig lip stick --- 

4 I Bahagi ng katawan labi --- --- 

5 I Bahagi ng katawan kamay palad --- 

6 I Bahagi ng katawan hinlalaki daliri, dulo ng daliri daliri at kamay 

7 I Bahagi ng katawan kuko --- --- 

8 I Bahagi ng katawan ilong --- --- 

9 II Pagkain grape / ubas --- ／ 

10 II Pagkain itlog itlog ng manok --- 

11 II Pagkain hipon ulang / crawfish, lobster --- 

12 II Pagkain gatas --- milk cow 

13 III Hayop at halaman baka --- --- 

14 III Hayop at halaman sungay (ng baka) --- baka 

15 III Hayop at halaman buntot (ng aso) --- aso 

16 III Hayop at halaman manok ibon ／ 

17 III Hayop at halaman kabayo donkey / asno / buriko --- 

18 III Hayop at halaman elepante ／ --- 

19 III Hayop at halaman daga --- --- 

20 III Hayop at halaman balbas / bigote (ng pusa) --- balahibo ng pusa 

21 III Hayop at halaman punong-kahoy / puno --- --- 

22 III Hayop at halaman dahon ／ hippopotamus 

23 III Hayop at halaman sanga sanga ng puno kahoy 

24 IV 
Makina / Kagamitan 
/ Kasangkapan 

fan / bentilador --- --- 

25 IV 
Makina / Kagamitan 
/ Kasangkapan 

telepono --- cellphone 

26 V Bahagi ng bahay pinto ／ tarangkahan / pultahan 

27 V Bahagi ng bahay bubong / bubungan tisa 
bahay, ulo ng bahay, ibabaw 
ng bahay 

28 V Bahagi ng bahay hagdan / hagdanan --- koridor / pasilyo 

29 V Bahagi ng bahay bintana --- --- 

30 VI Bagay na nasa paaralan desk / lamesa table, desk para sa pag-aaral --- 

31 VI Bagay na nasa paaralan drawer / kahon (ng mesa) --- loob ng desk 

32 VI Bagay na nasa paaralan pisara --- silid-aralan 

33 VI Bagay na nasa paaralan pambura ng pisara 
bagay para burahin ang nakasulat sa 
pisara, pampunas ng pisara, eraser 

／ 

34 VI Bagay na nasa paaralan map / mapa daigdig / mundo, globo ／ 

35 VI Bagay na nasa paaralan gunting --- ／ 

36 VI Bagay na nasa paaralan notbuk / kuwaderno aklat-aralin, libro / aklat --- 

37 VII Hanapbuhay / Trabaho drayber / tsuper --- --- 

38 VII Hanapbuhay / Trabaho doktor, doktora ／ 
tao sa ospital, guro sa ospital, 
taong gumagamot sa ospital 

39 VII Hanapbuhay / Trabaho 
bumbero / 

mamamatay-sunog / 
bantay-sunog 

tao sa trak pamatay-sunog / fire engine, 
miyembro ng bumbero, kuya sa trak 
pamatay-sunog / fire engine 

fire station / taong pumapatay 
ng apoy sa fire station 

40 VIII Sasakyan bus --- sakayan ng bus, kotse 

41 VIII Sasakyan eroplano jet plane, jumbo jet --- 

42 VIII Sasakyan pakpak pakpak ng eroplano, punong pakpak --- 

43 IX 
Kilos sa pamumuhay 
sa paaralan 

nag-suswimming / 
lumalangoy 

mag-swimming / lumangoy, 
pag-suswimming / paglangoy / 
paglalangoy, crawl, pool 

--- 

44 IX 
Kilos sa pamumuhay 
sa paaralan 

sumusulat ng titik / letra 
nagsusulat ng titik / letra 

sumulat / magsulat, sumulat / magsulat 
ng titiki / letra, mag-aral, gumawa ng 
takdang-aralin 

lapis, maigsing pen, 
calligraphy, mag-drawing, 
pag-dadrawing 

45 X 
Kilos sa pang-araw-araw 
na pamumuhay 

nagsisipilyo magsipilyo, pagsisipilyo 
post card / tarheta postal, 
sipilyo, naghuhugas ng ngipin, 
maghugas ng ngipin 

46 X 
Kilos sa pang-araw-araw 
na pamumuhay 

magsuot / isuot 
nagsusuot / isinusuot, nakasuot ng 
damit, pagbibihis, nagpapalit ng damit 

--- 

47 X 
Kilos sa pang-araw-araw 
na pamumuhay 

magising / gumising 
magigising / gigising, nakagising, 
nagising / gumising 

natutulog, hindi natutulog, 
inaantok 

48 X 
Kilos sa pang-araw-araw 
na pamumuhay 

maupo / umupo 
mauupo / uupo, nakaupo, nakaupo sa 
upuan, maupo / umupo sa upuan 

maupo ka, maupo kayo 

49 XI Kilos sa trabaho maglinis / linisin magpaganda, paglilinis --- 

50 XII Damdamin magalit nagagalit, nagalit, masama ang loob masama, nakakatakot 

51 XIII Hugis maikli / maigsi --- maliit 

52 XIII Hugis pino --- colored pencil 

53 XIII Hugis magaan --- 
bagahe, bag, kulay-kahel, 
magdala ng bag, malaking 
bag 

54 XIII Hugis malamig --- --- 

55 XIII Hugis matangkad --- --- 
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“DLA <Mag-usap>” 

Balangkas ng DLA <Mag-usap> 

(1) Layunin 

・Kakayahang pag-uusap / pangkomunikatibo ang unang matututuhan ng mga dayuhang estudyanteng ipinanganak 

sa bansang Hapon at mga batang dumating sa bansang Hapon na nasa edad na sa pagpasok sa paaralan sa 
pamamagitan ng buhay-eskwela. Mauunlad ang batayan ng kakayahang pangkomunikatibo dahil sinusubukan 
nilang magkaroon ng komuikasyon sa mga guro at mga kasamang nakikihalubilo araw-araw, at base sa 
kakayahang pangkomunikatibong ito mauunlad din ang kakayahang magbasa at kakayahang magsulat.  
Susukatin sa DLA<mag-usap> sa iba’t-ibang anggulo ang mahalagang kakayahang pangkomunikatibo na maging 
batayan sa kakayahan ng salitang pang-akademiko. 

・Maunawaan sa DLA<mag-usap> ang kakayahang mag-usap sa tatlong anggulo.  Ang tatlong anggulo ay basic 

communication / conversation (pag-uusap) / recognition (pagkilala). 

・Susukatin ang panig ng basic communication sa pamamagitan ng <<basic task>> na sasagutin gamit ang mga 

basic sentence structure (ayos at kayarian ng pangungusap) at bokabularyo, ang panig ng conversation 
(pag-uusap) sa pamamagitan ng <<conversation task>> na sasagutin sa conversation one-on-one, at ang panig ng 
recognition (pagkilala) sa pamamagitan ng <<recognition task>> na ihanay at sabihin ang sariling kaisipan at 
opinyon. Ipapalagay ang antas ng kabuuang “kakayahang pag-uusap / pangkomunikatibo” sa pamamagitan ng 
tatlong anggulong ito. 

・Susubukang suriin sa DLA<mag-usap> ang malawak na kakayahang pangkomunikatibo mula sa kakayahang 

pangwika na masanay sa bawa’t kalagayan hanggang sa kakayahang pangwika na kinakailangan ang pagkilala. 

 

(2) Sino ang Maaaring Sumali Rito 

・Ang DLA<mag-usap> ay para sa mga bata na iba’t-iba ang kanilang antas (level), mula sa batang makakasagot 

gamit ang kaunting bokabularyo hanggang sa batang mahusay nang magsalita. 

・Hindi magagamit para sa batang hindi makakasagot sa halos lahat ng tanong sa DLA<Unang Hakbang>. 

 

(3) Pamamaraan 

・Alinsunod sa Patnubay para sa Pagsasagawa ng DLA<mag-usap> (pahina 28-30), isagawa ang <<basic task>>, 

<<conversation task>>, at <<recognition task>> ayon sa pagkasunud-sunod. 

・Bawal pilitin ang bata kaya marahil ay maititigil sa <<basic task>>, maititigil din sa <<conversation task>>, o 

maititigil sa <<recognition task>> depende sa antas (level) sa wikang Hapon ng bawa’t bata. 

・Sa DLA<mag-usap>, gamitin ang tatlong uri ng card na may larawan (picture card). Sa loob ng mga card na may 

larawan na nasa pinakawakas ng polyetong ito, ang card na nasa kulay rosas na kahon ay basic card para sa 
<<basic task>>, kulay dilaw na kuwadro ay conversation card para sa <<conversation task>>, at kulay bughaw 
(asul) na kuwadro ay recognition card para sa <<recognition task>>. Maaaring gupitin at gumawa ng card bago 
gamitin ang mga ito. 

・May 3 piraso ang basic card at may 4 piraso ang conversation card. Gamitin ang mga ito ayon sa 

pagkasunod-sunod. 

・May 7 piraso ang recognition card ngunit maaaring piliin at gamitin ang 3 o 4 piraso depende sa edad ng bawa’t 

bata. (2 piraso kung mababa pa ang baitang ng bata.) 

 

(4) Balangkas 

・May 4 bahagi ang DLA<mag-usap> tulad ng nakasulat sa ibaba. 

①”Patnubay para sa Pagsasagawa ng DLA<mag-usap>” (pahina 28-30) 

  Isagawa ang <<basic task>>, <<conversation task>>, at <<recognition task>> alinsunod sa Patnubay para sa 
Pagsasagawa. 

②”DLA<mag-usap> basic / conversation / recognition card” (reference na nasa pinakawakas ng polyetong ito) 

  Gamitin ang angkop na card alinsunod sa Patnubay para sa Pagsasagawa. 

③”DLA<mag-usap> Check Sheet” (pahina 31-35) 

  Pagkatapos ng DLA<mag-usap>, gamitin ito sa pagmamarka at pagtasa. 
 

JSPS(B)21H00538 Tumanggap ng subsidiya mula sa 「Itinatag na balangkas ng sanggunian tungo sa 

pangkalahatang layunin ng kakayahan sa wika para sa edukasyon ng mga multilingual at multicultural na mga bata 」 

Tagapagsalin ng wika：Kimi Yamoto 

 

Chapter 3 
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④”Balangkas ng Sanggunian (Frame of Reference) para sa Pagtasa ng JSL<mag-usap>” (pahina 36) 

  Pagkatapos sumulat ng resulta ng pagmamarka at pagtasa sa Check Sheet, tingnan ang Balangkas ng 
Sanggunian para sa Pagtasa ng JSL<mag-usap>, ipalagay ang antas (stage) ng wikang Hapon at ipasiya kung 
anong uring tulong ang kailangan sa pag-aaral. 

⑤”Ulat ukol sa pagganap ng DLA” at “Talahanayan ng pagmamarka <kabuuang pagtasa>” (Chapter 7) 

  Isulat ang resulta ng “Check Sheet”. 

 

(5) Bago isagawa 

・Piliin muna ang angkop na recognition card na nais gamitin sa bata, pagsamahin sa basic card at conversation card 

tapos ihanda ang mga ito ayon sa pagkasunud-sunod. 

 ⇒Tingnan ang [Uri ng Picture Card at Karpat-dapat na Edad] sa pagpili ng recognition card. 

 (Maaaring palitan ang card na gagamitin depende sa kalagayan ng bata ngunit mas mabuti na ipalagay at ihanda 
muna ang card upang hindi sayangin ang oras sa pagpili ng angkop na card.) 

 

Mga kailangang ihanda 

1. Recording device 
2. Picture card na iyong gagamitin (3 pirasong basic card, 4 pirasong conversation card, 3-4 pirasong iyong pinili 

mula sa 7 pirasong recognition card (2 piraso kung mababa pa ang baitang ng bata)) 
3. Patnubay para sa Pagsasagawa ng DLA<mag-usap> 

 

[Uri ng Picture Card at Karpat-dapat na Edad] 

 Picture Card 

Mababang 
baitang sa 
elementary 

school 

Kalagitnaang 
baitang sa 
elementary 

school 

Mataas na 
baitang sa 
elementary 

school 

Estudyante sa 
junior high 

school 

ba
si

c 
ta

sk
 1. silid-aralan 〇 〇 〇 〇 

2. sports 〇 〇 〇 〇 

3. pang-araw-araw na gawain 〇 〇 〇 〇 

co
nv

er
sa

tio
n 

ta
sk

 

4. magtanong sa guro 〇 〇 〇 〇 

5. bagong guro 〇 〇 〇 〇 

6. mag-anyaya ng kaibigan 〇 〇 〇 〇 

7. paglalaro ng bola (play-catch) 〇 〇 〇 〇 

re
co

gn
iti

on
 ta

sk
 

8. magkuwento 〇 〇   

9. trak pamatay-sunog 
(fire engine) 

 〇   

10. pag-uulat ng kasong paglalaro 
sa bola (play-catch) 

 〇 〇 〇 

11. suliraning pangkapaligiran  〇 〇 〇 

12. lindol  〇 〇 〇 

13. ikot-tubig (siklo ng tubig)   〇 〇 

14. buhay ng paruparo   〇 〇 

Ang card na may 〇 ay nagpapakita ng nababagay na edad na bata at ang card na walang 〇 ay nagpapakita na 

hindi maabot sa antas (level) ng pagkilala. 
(Tingnan ang “Layunin ng bawa’t picture card” na nasa kasunod na pahina para sa mga detalye.) 

 



25 
 

Layunin ng bawa’t picture card 

♢ Ang <<basic task>> ay isasagawa upang sukatin ang antas sa pagkakaintindi ng anyo ng pangungusap (sentence 

pattern) na pinag-aaralan sa unang hakbang sa pagtuturo ng wikang Hapon. 

 

 

 

(1) “silid-aralan” 

□Layunin: Gamitin ang pandiwang nauukol sa pag-iral (existence), “mayroon at wala”, at tingnan 

kung marunong sabihin ang pag-iral (existence) ng mga bagay at mga tao. Itanong din sa mga 
batang nasa ika-2 o mas mahigit sa ika-2 baitang ang paraan ng pagbasa ng oras. 

 

 

 

(2) “sports” 

□Layunin: Tingnan ang kakayahang sagutin ang mga tanong tulad ng “nakaranas o hindi 

nakaranas” (past experience), “kaya o hindi kaya” (potential form), “gusto o ayaw”, “alin ang 
mas gusto” (paghahambing / pagkukumpara). 

 

 

 

(3) “pang-araw-araw na gawain <paggising sa umaga> <pagpasok sa paaralan> <pagtulog sa 
gabi>” 

□Layunin: Tingnan ang kakayahang kilalanin ang present tense (habitual) at past tense ng 

pandiwa at ipaliwanag ang bawa’t kilos sa pagkasunud-sunod gamit ang “---te, ---te”. 

 

♢  Ang <<conversation task>> ay isasagawa upang sukatin ang kakayahang makapagsimula ng pag-uusap at 

magpalawak ng usapan ayon sa kalagayan at pangangailangan. 

 

 

 

(4) “magtanong sa guro” A, B 

□Layunin: Tingnan kung makakahingi ng pahintulot sa guro upang pumunta sa banyo habang 

nag-aaral sa silid-aralan. At tingnan din kung makakahingi ng pabor: nakalimutan ng bata na 
dalhin ang textbook kaya kakausapin ang kanyang katabi kung puwedeng tumingin ng 
textbook. 

 

 

 

(5) “bagong guro” 

□Layunin: Tingnan kung puwedeng ipakilala ang sarili at magtanong sa bagong guro. 

 

 

 

(6) “mag-anyaya ng kaibigan” 

□Layunin: Tingnan kung makapag-aanyaya ng kaibigan. 

Tingnan ang kakayahang magdala at magpatuloy sa pag-uusap. (Gaganap sa papel na 
kaibigan ang tagasuri.) 

 

 

 

(7) “paglalaro ng bola (play-catch)” 

□Layunin: Tingnan kung marunong ipaliwanag sa may-ari ng bahay ang mga pangyayari 

[nabasag ang salamin ng bintana habang naglalaro ng bola (play-catch)] at maayos na 
makahingi ng tawad. 
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♢ Sa <<recognition task>> maaaring tingnan kung marunong ikuwento nang maayos ang nilalaman ng bawa’t 

asignatura (subject). Piliin ang 3-4 piraso mula sa 7 pirasong recognition cards (2 piraso kung mababa pa ang 
baitang ng bata) ayon sa antas ng paglaki ng bata. 

 

 

 

(8) “magkuwento” card 

□Layunin: Tingnan kung marunong piliin ang gustong ipaliwanag mula sa tatlong larawan at 

i-play ang kuwento. Puwede rin ang ibang kuwento bukod sa tatlong kuwento. 

 

 

 

(9) “trak pamatay-sunog” card 

□Layunin: Tingnan kung makapagpapaliwanag sa pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tungkulin 

ng dalawang sasakyan. 

 

 

 

 

(10) “pag-uulat sa sitwasyong paglalaro ng bola (play-catch)” card 

□Layunin: Gamitin ang card na (7) “sitwasyong paglalaro ng bola (play-catch)” at tingnan kung 

marunong ipaliwanag sa guro ang mga pangyayari pati na ang mga dahilan nito. 

 

 

 

(11) “suliraning pangkapaligiran” card 

□Layunin: Tingnan ang kakayahang ipaliwanag kung ano ang nagaganap sa mundo.Tingnan din 

kung marunong magbigay ng opinyon kung ano ang kanyang magagawa para sa mundo.  
Kung siya’y junior high school student, tingnan kung marunong magpaliwanag ng dahilan at 
mekanismo ng “global warming”. 

 

 

 

(12) “lindol” card 

□Layunin: Tingnan kung marunong magkuwento sa karanasan sa lindol. Tingnan din kung 

marunong magbigay ng opinyon ukol sa mga dapat gawin kapag may lindol at kung siya’y 
junior high school student, tingnan kung maaaring magpaliwanag ng dahilan at mekanismo ng 
lindol. 

 

 

 

 

(13) “ikot-tubig (siklo ng tubig)” card 

□Layunin: Tingnan kung marunong magpaliwanag sa mekanismo ng ikot-tubig (siklo ng tubig) 

gamit ang bokabularyong pinag-aralan sa asignatura/subject. Tingnan kung marunong ipakita 
ang dahilan sa pagsagot sa pangyayaring hindi nagaganap katulad ng pagtatanong kung ano 
ang mangyayari kapag walang araw na kinakailangan sa ikot-tubig. 

 

 

 

(14) "buhay ng paruparo" card 

□Layunin: Tingnan kung kayang magpaliwanag sa pagbabagong-anyo kung saan nagmumula 

sa itlog ang higad at binabalot ang sarili upang maging isang pupa o chrysalis at saka 
lumalabas sa pinagbalutan at nagiging paruparo, gamit ang mga bokabularyong pang-agham. 
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(6) Pamamaraan ng Pagsasagawa 

Paraan ng paggamit ng card / Pag-upo 

・Ilagay ang mga card ayon sa pagkasunud-sunod at ilagay nang nakaharap pababa. Ayusin ang card para makita 

ang card na gagamitin kung babaliktarin ang unang card. 

・Hindi mauupo ang tagasuri sa harap ng bata siya ay mauupo sa tabi sa may gilid ng desk sa pagitan ng bata at 

tagasuri upang Makita nilang mabuti ang card sa pantay na anggulo. 

Paandarin ang recording device 

・Tiyakin na umaandar nang maayos ang “recording device”, buksan ito at simulan ang DLA<mag-usap>. 

・Nakabukas ang “recording device” kung ipagpapatuloy ito pagkatapos ng <Unang Hakbang>. 

Pagsasagawa ng task 

・Ipaliwanag tulad ng nakasulat sa “Mga salita ng tagasuri” (   mark) sa Patnubay para sa Pagsasagawa ng 

DLA<mag-usap>. 

・Kunin ang card isa’t-isa at ipagpatuloy ang pag-uusap (conversation). 

・Isagawa ang <<basic task>>, <<conversation task>>, at <<recognition task>> ayon sa pagkasunud-sunod ngunit 

maaaring itigil sa <<basic task>> o sa <<conversation task>> kung pahinto-hinto ang pag-uusap (conversation) at 
madalas na walang imik ang bata. 

 

(7) Mga Kailangang Ingatan sa Pagsasagawa 

<Pahalagahan ang daloy> 

・Huwag huminto sa bawa’t task, <<basic task>>, <<conversation task>> at <<recognition task>>, at tapusin ang 

mga ito sa isang beses alinsunod sa Patnubay para sa Pagsasagawa. Kaya unawain muna ang daloy ng 
komunikasyon bago isagawa ang task. 

・Huwag gambalain, tanggihan, o ayusin ang pananalita ng bata habang isinasagawa. 

Huwag palitan ang pangungusap ng tanong. Ulitin ang pagtatanong ng mga tatlong beses kung ito ay hindi 
maintindihan ng bata. 
Kapag hindi pa rin maintindihan ang tinatanong, huwag itigil ang daloy doon at ipagpatuloy sa susunod na 
pamamaraan. 

<Hindi mamarkahan habang nag-uusap> 

・Huwag markahan gamit ang Check Sheet sa harap ng bata. Gawin ang pagmamarka pagkatapos ng pagsusuri. 

Irekord ang lahat para sa wastong pagmamarka at pag-uulat. 

<Purihin ang bata bago matapos ang pagsusuri> 

・Markahan nang mataas at positibo dahil nagsikap na “makapagsalita” ang bata sa wikang Hapon bago tapusin 

kahit gaano man kataas o kababa ang kanyang kakayahan sa wikang Hapon. 

 

(8) Pamamaraan ng Pagtasa 

・Pakinggang muli ang nirecord at maglagay ng marka at evaluation. 

Pamamaraan ng Pagtasa 

・Gamitin muna ang Check Sheet (pahina 31-34) at kalkulahin ang average score kung masagot ang mga tanong at 

kung maisagawa ang task (quantitative evaluation). Pagkatapos ay kalkulahin ang average score ng kakayahan ng 
pagsagot sa Qualitative Evaluation Sheet (pahina 35). Pagkatapos nito suriin ang kaantasan sa Balangkas ng 
Sanggunian para sa Pagtasa ng JSL<mag-usap> (pahina 36) gamit ang dalawang resulta na binanggit sa itaas. 

・May dalawang pagpipilian, “tamang sagot” at “walang sagot”, sa quantitative evaluation. Kung ang sinagutan ng 

bata ay nababagay sa tinatanong ng tagasuri, lagyan ng tsek ang “tamang sagot”, at kung hindi maintindihan ang 
tinanong o hindi nababagay na sagot o hindi nakasagot sa tinatanong ay lagyan ng tsek ang “walang sagot”. 

・Bilugan ang nababagay na bilang, 5 (kayang-kaya), 3 (katamtaman) , o 1 (mahirap pa), para sa qualitative 

evaluation. 

Kaugnayan sa pagitan ng nilalaman ng pagtasa at Balangkas ng Sanggunian para sa Pagtasa ng JSL 

・Maaaring nakatugma ang bawa’t nilalaman sa qualitative evaluation sheet sa bawa’t elemento sa Balangkas ng 

Sanggunian para sa Pagtasa ng JSL<mag-usap>. 

・Tingnan ang pangkalahatang resulta ng pagmamarka at paliwanag na nakasulat sa sanggunian at ilagay ang 

antas. 
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 Patnubay para sa Pagsasagawa “Basic Task” 

 

 

 

 Mga Salita ng Tagasuri Mga Paalaala 

■“Silid-aralan” card (1) 

〇Ngayon tingnan ang card at mag-usap tayo. Puwede mong 

sabihin na “Hindi ko maintindihan” kung hindi mo 
maintindihan ang sinasabi ng guro. Simulan na natin. 

・Hindi maaaring baguhin ang pagkasunud-sunod 

ng mga tanong. 

①”Nasaan ba tayo?” 
 

②”Ano ang mayroon dito sa kuwarto?”   

③”Mayroon bang mesa ng guro?”   

④”Upuan ng guro ay?” ・Hindi buo ang pangungusap ng tanong upang 

dalhin ang “mayroon”. 

⑤”Nasa kuwarto ba ang guro?” ・Kailangang ingatan upang hindi ituro ang larawan 

at sagutin ng bata “Dito”. 

⑥”Ang bata naman ay?” ・Hindi buo ang pangungusap ng tanong upang 

dalhin ang “mayroon”. 

⑦”Nasaan ang pen?” ・Maaaring sabihin ang “lapis” sa halip na “pen”. 

⑧”Mayroon bang orasan?” ・Kapag sinagot na ang orasan sa ② sabihin 

“May orasan dito, di ba”.  

⑨”Sa tingin mo, anong oras ngayon?”   

■“Sports” card (2) 

①”Gusto mo ba ang sports (ehersisyo)?” ・Kung hindi pa nararanasan ng bata ang sports, 

magtanong sa sports na ginagawa ng kanyang 
magulang o nakatatandang kapatid. 

②”〇〇(pangalan ng bata), anong sports ang kaya mo?”   

③”(pangalan ng sports) ?” ・Hindi buo ang pangungusap ng tanong upang 

dalhin ang "marunong / hindi marunong". 

④”Kaya mo bang mag-(pangalan ng sports)?” ・Kung maliit pa ang bata at hindi maintindihan ang 

pangalan ng sports, ituro ng tagasuri ang larawan 
at itanong "Alin ang mas gusto mo, 'ito' o 'ito'?”. 

⑤”Alin ang mas gusto mo, (pangalan ng sports) o (pangalan 

ng sports)?” 

  

■“Mga ginagawa araw-araw” 

 <paggising sa umaga> <pagpasok sa paaralan> <pagtulog sa gabi> card (3) 
①”Kaninang umaga anong oras ka gumising?” ・Magtanong ukol sa oras. 

②”Pagkatapos, anong ginawa mo?” ・Suriin ang kasanayan sa past tense. 

③”Anong oras ka natutulog araw-araw?” ・Magtanong ukol sa pang-araw-araw na gawain. 

④ ”Pag-uwi mo sa bahay, anu-ano ang ginagawa mo?  

Sabihin ang ginagawa mo hanggang sa pagtulog sa gabi.” 
・Suriin kung marunong ikabit ang kanyang mga 

ginawa ayon sa pagkasunud-sunod gamit ang 
“---te form”. 

Itigil dito kung hindi masasagot sa halos lahat ng mga tanong.  

 Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. 

 

Kapag nasagot ang karamihan sa mga tanong, ipagpatuloy sa conversation task agad. 
 

■ Basic Task ■ 
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Patnubay para sa Pagsasagawa “Conversation Task” 

 

 

 

 Mga Sasabihin ng Tagasuri Mga Paalaala 

■“Magtanong sa guro” card (4) A,B 
(4) A 

①“Grabe. Gustong pumunta sa banyo (masakit ang tiyan) 

ni 〇〇. Ano ang iyong sasabihin sa guro? Ako ang 

guro.” 

・Ituro ang larawan na “banyo / batang masakit ang 

tiyan” na nakasulat sa ibaba ng card. 

・Tingnan kung marunong humingi ng pahintulot. 

(4) B 

① “Nakalimutang dalhin ni 〇〇  ang textbook. Gusto 

mong makibasa sa textbook ng katabi mo. Ano ang 
sasabihin mo sa kanya?” 

・Pagkatapos ng A, ituro ang larawan na “textbook” at 

itanong sa bata. 

・Tingnan kung marunong makiusap. 

■“Bagong guro” card (5) 

①“Bagong guro siya. Ipakilala mo (〇〇) muna ang iyong 

sarili. Tapos itanong sa guro ang dalawang tanong na 
ito. Ako ang bagong guro.” 

・Ang tagasuri ay magpapanggap na bagong guro. 

■“Pag-anyaya sa kaibigan” card (6) 

①Ngayon pagkatapos ng klase gusto mong makipaglaro 

kay 〇〇. Anyayahan mo si 〇〇. Nagkita kayo sa 

lagayan ng mga sapatos. 

・Sabihin ang pangalan ng kaibigan na itinuro ng bata 

sa Panimulang Pag-uusap. Ang tagasuri ay 
magpapanggap kaibigan nito. 

・Sa task na ito kailangang tingnan kung ang bata ay 

marunong magsimula ng usapan, mag-anyaya, 
magpasiya ng oras at lugar, at magtapos ng usapan 
kaya kailangang ingatan na ang tagasuri ay hindi 
magpapalawak ng usapan. 

■“Paglalaro sa bola (play-catch)” card (7) 

① “Naglalaro si 〇 〇  at ang kanyang kaibigan.  

Naganap ang ganitong pangyayari. Ipaliwanag sa 
may-ari ng bahay (babae) na ito at humingi ng tawad 
nang maayos.”” 

・Ituro ang mga larawan na nasa (kaliwa), (gitna) at 

(kanan) na nakasulat sa card ayon sa 
pagkasunod-sunod at ipaliwanag sa bata.  

② “Ano ang ginawa mo?” ・Ang tagasuri ay magpapanggap na tao (babae na 

nasa (kanan) ng card) sa bahay nito.  Kausapin 
siya at magkunwaring ikaw ay nagagalit. 

Itigil dito kung hindi masasagot ang halos lahat ng mga tanong. 
 

 Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. 
 

Kapag nasagot sa karamihan ng mga tanong, ipagpatuoy sa recognition task agad. 

 

■ Conversation Task ■ 
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● Piliin ang 3-4 pirasong card (2 piraso, numero 8 at 9 lamang, kung mababa pa ang baitang ng bata) depende sa 
edad (baitang) ng bata at isagawa. 

 Mga Salita ng Tagasuri Mga Paalaala 

■“Magkuwento” card (8) (mababang baitang o kalagitnaang baitang) 

①“Ang maliit na bata ay humiling sa iyo na gusto niyang 

pakinggan ang kuwento / istorya. Ikuwento mo”. 
・ Piliin at ikuwento ang isang istorya. Kung 

puwede ay irekomenda ang “The Three Little 
Pigs”. 

■“Trak pamatay-sunog” card (9) (mababang baitang o kalagitnaang baitang) 

①“Alam mo ba ang pangalan ng sasakyang ito?” ・ Ituro ang dalawang sasakyan sa 

pagkasunud-sunod at itanong. 

②“Para saan ang sasakyang ito? Para saan ang sasakyang ito?”   

③“Ano ang pagkakatulad / pagkakaiba?” ・Itanong ang pagkakatulad at pagkakaiba sa 

trabaho ng dalawang sasakyan. 

■“Pag-uulat ng sitwasyong paglalaro sa bola (play-catch)” (10) (kalagitnaang baitang at mas mahigit pa) 

〇(gamit ang “Paglalaro sa bola (play-catch)” card (7)) 

①“Tingnan mo ang card na ito. I-ulat ang pangyayari sa guro 

gamit ang card na ito.”  

・ Tingnan kung marunong ipaliwanag ang 

pangyayari kasama ng mga dahilan nito. 

■“Suliraning pangkapaligiran” card (11) (kalagitnaang baitang at mas mataas pa) 

①“Naluluha ang mundo. Bakit siya naluluha sa tingin mo?”   

②“Ano ang magagawa mo?”   

③ “Nag-aral ka ba ukol sa global warming sa paaralan? 

Ipaliwanag kung bakit nangyayari ang global warming.” 
・Para sa junior high school student ang tanong 

na ito. Tingnan kung marunong ipaliwanag ang 
dahilan at mekanismo gamit ang mga salitang 
pinag-aralan sa asignatura / subject. 

■“Lindol” card (12) (kalagitnaang baitang at mas mataas pa) 

①“Nakaranas ka na ba ng lindol?” ・Kung hindi pa nararanasan ng bata ang lindol, 

itanong ang karasanan ng kanyang mga 
magulang. 

②“Ikuwento mo ang iyong karansan.” 

③“Ano ang gagawin mo kapag lumindol kung nasa paaralan?”   

④“Sa paaralan nag-aral ka ba tungkol sa lindol? Ipaliwanag 

kung paano lumilindol.” 
・Para sa junior high school student ang tanong 

na ito. Tingnan kung marunong ipaliwanag ang 
dahilan at mekanismo gamit ang mga salitang 
pinag-aralan sa asignatura / subject. 

■“Ikot-tubig (Siklo ng tubig)” card (13) (mataas na baitang at junior high school) 

①“Ipaliwanag ukol sa ikot-tubig (siklo ng tubig).” ・Ang tanong na ito ay para sa batang nasa 

mataas na baitang sa elementarya at 
estudyante sa junior high school. 

②“Saan galing ang tubig na iniinom natin?”   

③“Anong mangyayari sa mundo kung hindi uulan?”   

④“Kapag walang araw, ano ang mangyayari?”   

■“Buhay ng paruparo” card (14) (mataas na baitang at junior high school) 

①“Ano ito?” 

②“Tama, paruparo, di ba? Ipaliwanag mo nga ang buhay ng 

paruparo.” 

  

 Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. 

■ Recognition Task ■ 

Patnubay para sa Pagsasagawa “Recognition Task” 
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Check Sheet “Basic Task” 

 

 

Pangalan              (Lalaki / Babae)   Baitang (Pangkat)     ____   Taon    Buwan     Araw ___ 

 

■ Basic Task ■ 

Elemento ng Pagtasa Pagtasa 

 □Tamang sagot / □Walang sagot 

Itsek ang □ 

■“Silid-aralan” card (1) 

①”Nasaan ba tayo?” (pagkilala ng lugar) □ □ 

②”Ano ang mayroon dito sa kuwarto?” (pag-iral (existence) ng bagay) □ □ 

③”Mayroon bang mesa ng guro?” (kinalalagyan ng bagay) □ □ 

④”Upuan ng guro ay?” (pagpili ng salitang pantao o pambagay) □ □ 

⑤”Nasa kuwarto ba ang guro?” (pagkakaroon o di-pagkakaroon [panaguri ng 

pandiwa] 
□ □ 

⑥”Ang bata naman ay?” (pagkakaroon o di-pagkakaroon [panaguri ng pandiwa] □ □ 

⑦”Nasaan ang pen?” (kinalalagyan ng pag-iral (existence)) □ □ 

⑧”Mayroon bang orasan?” (pagpili ng salitang pantao o pambagay) □ □ 

⑨”Sa tingin mo, anong oras ngayon?” (oras) 

*Para sa batang nakapag-aral ng oras lamang 

□ □ 

■“Sports” card (2) 

①”Gusto mo ba ang sports (ehersisyo)?” (gusto / ayaw) □ □ 

②”Anong sports ang kaya mo?” (pag-unawa ng potential form) □ □ 

③”(pangalan ng sports) ?” (pagpili ng potential form) □ □ 

④”Kaya mo bang mag-(pangalan ng sports)?” (karanasan sa nakaraan) □ □ 

⑤ ”Alin ang mas gusto mo, (pangalan ng sports) o (pangalan ng sports)?” 

(paghahambing) 
□ □ 

■“Mga ginagawa araw-araw” <paggising sa umaga> <pagpasok sa paaralan> <pagtulog sa gabi> card (3) 

①”Kaninang umaga anong oras ka gumising?” (oras at pagkilos sa nakaraan)   

②”Pagkatapos, anong ginawa mo?” (pagkilos sa nakaraan)   

③”Anong oras ka natutulog araw-araw?” (pang-araw-araw na gawain) □ □ 

④”Pag-uwi mo sa bahay, anu-ano ang ginagawa mo? Sabihin ang ginagawa mo 

hanggang sa pagtulog sa gabi.” (tuloy-tuloy na pagkilos) 
□ □ 

 

Gabay sa Pagtasa Resulta ng Pagtasa 

□Tamang sagot: Naintindihan ang diwa ng tanong at natural at angkop ang sagot. 

□Walang sagot: Hindi naintindihan ang tanong, hindi angkop ang sagot, o hindi 

nakasagot. 
*Hindi mababawasan ang marka kahit na nagkamali ang bata sa pambalarila 
(grammar) o sa bokabularyo. Itsek sa “Kawastusang pambalarila” (grammatical 
accuracy) at sa “Bokabularyo” para sa qualitative evaluation sa pahina 35. 

／18     % 

(     ／      %) 

Kung hindi matapos 
ang lahat o kung iba 

ang bilang ng pagtatanong 
na inyong natapos. 
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Check Sheet “Conversation Task” 

 

 

Pangalan              (Lalaki / Babae)   Baitang (Pangkat)     ____   Taon    Buwan     Araw ___ 

 

■ Conversation Task ■ 

Elemento ng Pagtasa Pagtasa 

 □Tamang sagot / □Walang sagot 

Itsek ang □ 

■“Magtanong sa guro” card (4) A, B 

(4) A ①Humingi ng pahintulot sa guro □ □ 

(4) B ①Makiusap sa kaibigan □ □ 

■“Bagong guro” card (5) 

①Ipakilala ang sarili. □ □ 

②Pagtatanong 1 □ □ 

③Pagtatanong 2 □ □ 

■“Pag-aanyaya sa kaibigan” card (6) 

①Magsimula ng usapan. □ □ 

②Mag-anyaya □ □ 

③Ayusin ang oras at lugar. □ □ 

④Magtapos ng usapan □ □ 

■“Paglalaro sa bola (play-catch)” card (7) 

①Ipaliwanag ang nangyari at iyong ginawa. □ □ 

②Humingi ng tawad. □ □ 

 

Gabay sa Pagtasa Resulta ng Pagtasa 

□Tamang sagot: Naintindihan ang diwa ng tanong at natural at angkop ang sagot. 

□Walang sagot: Hindi naintindihan ang tanong, hindi angkop ang sagot, o hindi 

nakasagot. 
*Hindi mababawasan ang marka kahit na nagkamali ang bata sa pambalarila 
(grammar) o sa bokabularyo. Itsek sa “Kawastusang pambalarila” (grammatical 
accuracy) at sa “Bokabularyo” para sa qualitative evaluation sa pahina 35. 

／11     % 

(     ／      %) 

Kung hindi matapos 
ang lahat. 
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Check Sheet “Recognition Task” (1) 

 

 

Pangalan              (Lalaki / Babae)   Baitang (Pangkat)     ____   Taon    Buwan     Araw ___ 

 

■Recognition Task ■ 

Elemento ng Pagtasa Pagtasa 

 □Tamang sagot / □Walang sagot 

Itsek ang □ 

■“Magkuwento” card (8) 

①Pagpapalawak (expansion) ng istorya 1 (unang bahagi) □ □ 

②Pagpapalawak (expansion) ng istorya 2 □ □ 

③Pagpapalawak (expansion) ng istorya 3 (huling bahagi) □ □ 

■“Trak pamatay-sunog” card (9) 

①Sabihin ang trabaho at gawain ng trak pamatay-sunog at ladder truck. □ □ 

②Paghambingin ang dalawa at ipaliwanag ang pagkakatulad at pagkakaiba ng 

trabaho ng dalawang sasakyan. 
□ □ 

■“Pag-uulat ng sitwasyong paglalaro sa bola (play-catch)” (10) 

①Bago naganap ang sitwasyon (ano ang ginawa mo) □ □ 

②Sitwasyon (ano ang naganap) □ □ 

③Saloobin (paghingi ng tawad) □ □ 

■“Suliraning pangkapaligiran” card (11) 

①Sabihin ang dahilan kung bakit naluluha ang mundo. □ □ 

②Ihayag ang opinyon ukol sa magagawang paraan (paglutas ng suliranin). □ □ 

③Ipaliwanag ang dahilan ng global warming. 

*Para sa junior high school student lamang. 
□ □ 

■“Lindol” card (12) 

①Ihayag ang karanasan ng lindol. □ □ 

② Ihayag ang opinyon ukol sa magagawang paraan sa panahon ng biglang 

pangangailangan (emergency). 
□ □ 

③Ipaliwanag ang mekanismo ng lindol. *Para sa junior high school student lamang. □ □ 
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Check Sheet “Recognition Task” (2) 

 

 

Pangalan              (Lalaki / Babae)   Baitang (Pangkat)     ____   Taon    Buwan     Araw ___ 

 

Elemento ng Pagtasa Pagtasa 

 □Tamang sagot / □Walang sagot 

Itsek ang □ 

■“Ikot-tubig (siklo ng tubig)” card (13) 

①Ipaliwanag ukol sa ikot-tubig (siklo ng tubig). □ □ 

②Ipakita ang dahilan at ipalagay ang resulta ukol sa mga iminungkahing pangyayari 

o sitwasyon (kapag walang araw…). 
□ □ 

■“Buhay ng paruparo” card (14) 

①Ipaliwanag ang buhay ng paruparo. □ □ 

 

Gabay sa Pagtasa Resulta ng Pagtasa 

□Tamang sagot: Naintindihan ang diwa ng tanong at natural at angkop ang sagot. 

□Walang sagot: Hindi naintindihan ang tanong, hindi angkop ang sagot, o hindi 

nakasagot. 
*Hindi mababawasan ang marka kahit na nagkamali ang bata sa pambalarila 
(grammar) o sa bokabularyo. Itsek sa “Kawastusang pambalarila” (grammatical 
accuracy) at sa “Bokabularyo” para sa qualitative evaluation sa pahina 35. 

     ／      % 

Numero ng card 
(                ) 
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Check Sheet para sa Qualitative Evaluation <Mag-usap> 

 

 

Pangalan              (Lalaki / Babae)   Baitang (Pangkat)     ____   Taon    Buwan     Araw ___ 

 

Bilugan ang nababagay na score (5・3・1). Kapag hindi sigurado ang resulta, piliin ang kalagitnaang score at puwede 

ring markahan 2 o 4 sa score. 

■base ng pagtasa■ 5: kayang-kaya  3: katamtaman  1: mahirap pa 

 

DLA<MAG-USAP>  <<qualitative evaluation>> 

Nilalaman at kaayusan ng pangungusap 

Pagtupad ng basic / conversation 
task 

Maisasagawa ang naiturong task. 
5   3   1 

Pagtupad ng recognition task Masagana ang nilalaman at marunong magkuwento nang 
maayos, magpapaliwanag, magbigay ng dahilan at 
opinyon. 

5   3   1 

Kalidad (quality) ng pangungusap at talataan 

Kalidad (quality) ng pangungusap Makagawa ang simpleng pangungusap sa sarili. 5   3   1 

Kalidad (quality) ng talataan Marunong asikasuhin ang talataan gamit ang mga 
simpleng pangungusap at complex na pangungusap. 

5   3   1 

Kawastuang pambalarila (grammatical accuracy) 

Kawastuang pambalarila Marunong gumamit ng wastong pambalarila sa pag-uusap. 5   3   1 

Bokabularyo  

Pang-araw-araw na bokabularyo Marunong gamitin ang bokabularyong madalas gamitin sa 
pang-araw-araw na pamumuhay. 

5   3   1 

Kalidad (quality) ng bokabularyo 
(pinag-aralan sa asignatura / 
subject) 

Marunong piliin at gamitin nang wasto ang naangkop na 
bokabularyo sa pinag-usapan (kasama rito ang 
bokabularyong pang-aral). 

5   3   1 

Bigkas at katatasan (fluency)  

Bigkas at indayog ng pagsasalita 
(intonation) 

Natural ang bigkas at indayog ng pagsasalita (intonation) 
kaya madaling maintindihan kahit sinuman ang makikinig. 

5   3   1 

Katatasan (fluency) Matatas at natural ang komunikasyon. 5   3   1 

Saloobin (attitude) sa pag-uusap 

Saloobin (attitude) sa pag-uusap Mahusay maghayag at marunong magdala sa pag-uusap. 5   3   1 

Kabuuan⇒      /10 = average ⇒           
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Balangkas ng Sanggunian (Frame of Reference) para sa Pagtasa ng JSL<mag-usap> 
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