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Ang Titik M 

 

ATING ALAMIN  

➢ Nakikilala ang titik Mm. 

➢ Nasasabi ang tunog ng titik Mm. 

➢ Nakikilala ang mga bagay na nagsisimula sa titik Mm. 

 

PRESENTATION OF THE LESSON 

                                   Kaarawan ni Mina 

Araw ng Sabado ginanap ang kaarawan ni Mina. Ang lahat 

ng dumalo ay may suot-suot na maskara. Maari kang kumuha ng 

pagkain sa  mesa.  Mayroong mansanas, mais, mani, manok at iba 

pa. Maya-maya ay nagsimula na ang programa.  Si Mina ay 

nagpakita ng kanyang natatanging talento.  Bago matapos ang 

programa, bunuksan ni Mina ng mga regalo.  Nakatangagap siya 

ng damit, sapatos at bag.  Manika ang pinakagusto niyang regalo 

sa lahat.   Masayang-masaya ang lahat para kay Mina. 

 

Sagutin mo nga ang mga tanong. 

1. Sino ang may kaarawan?   

2. Ano ang suot-suot ng mga nagsidalo?   

3. Ano- anong pagkain ang nasa mesa?  

4. Ano ang paboritong regalo ni Mina?  

5. Bakit masaya si Mina?  

 

DISCUSSION/REMEDIATION/ENRICHMENT 

Nabibigkas ng wasto ang bawat titik/letra sa alpabetong Filipino. 
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Ano ang natanggap ni Mina noong kaarawan niya? 

Si Mina ay nakakatanggap ng __________.  

Ano ang pangalan ng unang titik? 

Ano ang tunog nito? 

Ang tunog nito ay katulad ng unang titik ng: 

 

 

 

Bigkasain natin: maskara, mangga, mesa, mansanas, mais, manok 

Ulit-ulitin ang pagbigkas hanggang masanay. 

 

GENERALIZATION/SUMMARY OF WHAT WE LEARNED 

Ating Nakikila ang titik Mm.  

Ating natutunan ang mga bagay na nagsisimula sa tunog Mm.  

Ating natutunang bigkasin ang tunog ng titik Mm. 
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APPLICATION 

    Bilugan ang mga bagay na nagsisimula sa tunog Mm. 
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   Isulat ang tamang  pangalan sailalim ng  mga larawan .  

 

           mani 

mesa 

mais 

manok 

   Isulat natin  ang titik Mm. 

m 
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