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Paksa:  Pang-uri at Prosidyural na Pagpapahayag

Mga Tiyak na Aralin: 

  Unang Araw  - Mga Anyo ng Pang-uri
  Ikalawang Araw - Mga Antas ng Pang-uri
  Ikatlong Araw  - Mga Salitang Deskriptibo
  Ikaapat na Araw - Pagkilala sa mga Pang-uri sa Teksto

Sagisag Kultura: Dendelut 
Sabjek:  Filipino Baitang 7
Sesyon:  4 na araw

LAYUNIN
UNANG ARAW
Pangkalahatang Layunin

 Naipapaliwanag ang mga anyo ng pang-uri.

Mga Tiyak na Layunin

• Natutukoy ang mga salitang deskriptibo o naglalarawan sa loob ng isang 
teksto.

• Napaghahambing ang iba’t ibang anyo ng mga salitang naglalarawan.
• Nakagagawa ng maikling sulating mayroong mga salitang naglalarawan.

IKALAWANG ARAW
Pangkalahatang Layunin

 Nakikilala ang kaantasan ng pang-uri.

Mga Tiyak na Layunin

• Nailalarawan ang dendelut batay sa video documentation.
• Natutukoy ang mga salitang naglalarawan ayon sa antas ng pang-uri.
• Naipapaliwanag ang mga tuntunin sa paggamit ng mga antas ng pang-uri.
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IKATLONG ARAW
Pangkalahatang Layunin

 Nakabubuo ng awiting may pang-uri at malikhaing sayaw batay sa awit.

Mga Tiyak na Layunin

• Napapaliwanag ang awiting “Kankanen Festival Song”
• Nakabubuo ng awit na may pang-uri.
• Nakabubuo ng malikhaing sayaw batay sa awitin.

  

IKAAPAT NA ARAW
Pangkalahatang Layunin

 Natutukoy ang iba’t ibang pang-uri sa tekstong babasahin.

Mga Tiyak na Layunin

• Nasusuri ang tekstong binasa
• Natutukoy ang iba’t ibang pang-uring nasa katutubong termino
• Nakasusulat ng isang tekstong mayroong mga pang-uri.

Mga Sanggunian
Mga Indibidwal na Informant

• Teresita Bulan Cauan
• Magdalena Balmores Guzman
• Maria Gammad Soriano
• Maria Bulan Soriano
• Rommelito de Guzman

Aklat

Santiago, Alfonso O. 2003. Makabagong Balarila ng Wikang Filipino. Manila: Rex 
Bookstore

Grade 7 Filipino Learner’s Material and Teacher’s Guide (Quarter 1 and 2). 2011. 
Department of Education. 
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Kagamitang Pampagtuturo   
 Mga Larawan 

Video

Dendelut: Proseso ng Paggawa at Kahalagahan sa mga Itawes
(http://www.youtube.com/watch?v=XAxgWL-VJqM)   

Babasahing Teksto

Sa Pamamasyal ni Rodel B. Guzman
 Ang Dendelut ng mga Itawes ni Rodel B. Guzman 

Kankanen Festival Song ni Dr. Constante Andres
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PAMAMARAAN
UNANG ARAW
Pangkalahatang Layunin

 Naipapaliwanag ang mga anyo ng pang-uri.

Mga Tiyak na Layunin

• Natutukoy ang mga salitang deskriptibo o naglalarawan sa teksto.
• Napaghahambing ang iba’t ibang anyo ng mga salitang naglalarawan.
• Nakagagawa ng maikling sulating mayroong  mga salitang naglalarawan.

A. Introduksiyon (10 minuto)
a. Pumili ng mga mag-aaral na Itawes. Ipalawaran sa kanila ang pagkaing 

dendelut na nakapokus sa lasa, paghahanda at kahalagahan nito sa kanila.
b. Ipalarawan sa mga mag-aaral na hindi Itawes ang kanilang mga karanasan 

tungkol pagkaing dendelut. 
c. Paghambingin ang dalawang paglalarawan at tukuyin kung ano ang wasto at 

dapat iwasto sa mga paglalarawan. 
d. Ipakita ang ilang larawan ng dendelut at ipalarawan ito sa mga mag-aaral. 
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B. Presentasyon (10 minuto)
• Sa pamamagitan ng concept map, itala ang mga mahahalagang katangian 

ng dendelut. Bigyan ng deskripsyon ang mga katangiang ito.
• Ipapaliwanag ng mga mag-aaral ang mga ideang kanilang itinala sa 

pamamagitan ng concept map.

KatangianDeskripsiyon

Dendelut

Katangian Katangian

 
 Ang mga idea at deskripsiyon ay maaaring ang sumusunod:

masarap malagkit masustansiya malinamnam dikit-dikit

malaki matamis malapot malaki malambot

Deskripsiyon

Deskripsiyon Deskripsiyon

Deskripsiyon Deskripsiyon
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• Ipahula ang paksa sa mga mag-aaral batay sa naunang mga gawain at 
talakayan.

C. Pagpapayaman  (25 minuto)
• Matapos talakayin ang concept map, ipabasa ang tekstong “Ang Pamamasyal.” 

Gamitin ang sumusunod na gabay na tanong:
a. Tungkol saan ang teksto?
b. Naniniwala ba kayo sa ibinahagi ng awtor tungkol sa dendelut ng mga 

Itawes? Patunayan ang sagot.
c. Bakit mahalaga ang dendelut sa mga Itawes? Patunayan ang sagot.

SA PAMAMASYAL
ni Rodel B. Guzman

Marahil, isa sa mga pinakahihintay ng mga kapuwa ko mag-aaral ay 
ang mahaba at masaya na namang “summer vacation.” Nakatutuwa nga namang 
isipin na sa loob ng humigit-kumulang 200 araw na pagpasok sa paaralan ay 
sa wakas, magkakaroon na ako mahaba-habang oras para matulog, maglaro at 
mamasyal. Masarap magbakasyon sa aming bayan. 

Isa sa mga natatangi kong karanasan noong nagdaang bakasyon ay nang 
imbitahin ako ng mabait at mapagbigay kong kaibigang magtungo sa kanilang 
lugar upang makilahok sa kanilang tradisyonal na pabasa o pasyon. Mahal na 
Araw noon at sa kanilang lugar ay ginagawa pa rin ng matatanda at kabataan ang 
pabasa. Natuwa ako sa kaibigan kong napakagaling palang umawit ng pasyon. 
Sa totoo lang, wala akong naintindihan sa anumang titik ng kanilang inawit. 
Kunsabagay,  kahit naman ang kaibigan kong nag-imbita sa akin ay hindi rin 
daw naiintindihan kung ano ang inaawit niya. Basta ang alam niya, ang pabasa 
ay kahit na napakahirap basahin at unawain ay dapat na ipagpatuloy dahil ito’y 
naglalarawan sa buhay at pagpapakasakit ni Kristo noong Siya’y ipanganak 
sa mundo at iligtas ang mga tao mula sa patong-patong na kasalanan. ‘Di’ba, 
nakatutuwa ang kaibigan ko. Isipin ninyo, sa mga ganoong bagay niya inuubos 
ang kaniyang bakasyon at hindi sa kung ano-anong walang silbing bagay.

Ang lubhang tumawag ng aking pansin ay ang pagkaing inihain 
pagkatapos ng mahaba-habang pabasa. Dendelut ang pangalan ng katakam-
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takam na kakaning iyon. Matagal ko nang naririnig ang kakaning ito pero hindi 
ko pa natitikman. Mabango ang malagkit na binalot sa malalapad na dahon 
ng saging. Nilaga raw iyon sabi ng kaibigan ko. Habang kumakain nga ako 
ay ibinibida niya ang kanilang Dendelut na lalo namang nagpatakam sa akin. 
Masarap nga ang Dendelut. Malambot ang malagkit na nilaga at napakatamis 
naman ng sawsawan nitong tinatawag nilang insi. Mayroon din itong latik na 
mas nagpapasarap dito.

Sabi ng matatandang kasama namin, ang Dendelut ay ang natatanging 
pagkain ng mga Itawes tuwing Mahal na Araw bilang pagtitika at pakikiisa sa 
paghihirap noon ni Kristo. Naniniwala silang regalo ng Diyos sa kanila ang 
pagkaing ito dahil inilalarawan nito ang kanilang pamumuhay at kaugalian. 
Karaniwang malalaki ang pamilyang Itawes kaya takaw-tingin ang sukat ng 
Dendelut. Ang pagiging malagkit ng Dendelut ay nagpapakita ng pagiging 
magkakapamilya ng mga Itawes. Ito raw ang dahilan kung kaya ang away ng 
isa ay away ng buong pamilya. Natatawa nga ako kasi akala ko tsismis lang ang 
ganoong paniniwala ng mga Itawes. Pero totoo pala.

Bago ako umuwi nang araw na iyon ay nagbilin pa ako sa kaibigan 
kong babalik pa uli para tumikim ng kanilang Dendelut. Isipin man ng iba na 
ang Dendelut at iba pang kakanin ay laman-tyan at pamatid-gutom lang. Ako, 
naniniwala akong  mayroon itong higit pang kahulugan para sa mga nagmamay-
ari nito.

Masarap mamasyal. Masarap maging Pilipino. Masarap maging Pilipino 
dahil bahagi ng pagiging Pilipino ang pamamasyal at dahil dito, natuto ako at 
natikman ko ang napakasarap, sobrang saya at magandang kaugalian ng kaibigan 
kong Itawes.

• Talakayin ang mga Gabay na Tanong.
• Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga salitang nakasulat sa italikong paraan sa 

teksto.  
• Ipagrupo sa apat (4) ang mga salitang nakasulat nang italiko gamit ang 

sumusunod na talahanayan:



159ARALING SAGISAG KULTURA

PAYAK MAYLAPI INUULIT TAMBALAN

• Ipapaliwanag sa mga mag-aaral ang kanilang ginawang klasipikasyon ng 
mga salita. 

• Talakayin  ang apat (4) na anyo ng pang-uri.
1. Payak. Ito ang pang-uring binubuo ng salitang -ugat lamang. Wala itong 

panlapi at hindi inuulit o walang katambal. 
2. Maylapi. Ito naman ang pang-uring binubuo ng salitang ugat at panlapi 

na maaaring nasa unahan, gitna, o hulihan ng salita.
3. Inuulit. Ito ang pang-uring nagaganap kapag ang isang bahagi o ang 

buong salita ang inuulit.
4. Tambalan. Ito ang pang-uring binubuo ng dalawang salitang-ugat na 

pinagsama upang makabuo ng bagong salita at kahulugan.
• Batay sa talakayan, muling ipagrupo ang mga salita mula sa teksto ayon sa 

apat na anyo ng pang-uri.

Pagsasanay:  Uriin ang mga salitang naglalarawan sa talahanayan. Isulat kung anong 
anyo ng pang-uri.

Mga Salitang Naglalarawan (Pang-uri) Mga Anyo

1. Malaki 
2. Matamis 
3. Malapad-lapad
4. Malambot-lambot
5. Papadilim 
6. Pami-pamilya
7. Sampo-sampo
8. Patay-malisya
9. Agaw-pansin 
10. Ligaw-tingin 
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D. Pagpapalalim (15 minuto)
a. Magpagawa ng sulating nagtataglay ng mga pang-uri. Gamitin ang 

sumusunod na paksa sa pagsulat:
1. Paksa 1 - Pagdiriwang ng Pista ng Pinilisa
2. Paksa 2 - Paggunita sa Semana Santa
3. Paksa 3 - Pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon
4. Paksa 4 - Pagdiriwang ng Sariling Kaarawan

b. Ipakita ang rubriks sa pagbibigay grado para sa sulatin.

Rubriks para sa Sanaysay

40 puntos 35 puntos 30 puntos 25 puntos

Nilalaman (40%) Tumpak ang 
mga kaisipang 
inilahad tungkol 
sa paksa. 
Lohikal din ang 
pagkakaayos 
ng mga ito 
upang bumuo 
ng malinaw na 
mensahe.

May 1-5  
malabong  
pagkakalahad 
ng kaisipan 
tungkol sa paksa. 
Lohikal naman 
ang pagkakaayos 
sa ibang bahagi 
upang bumuo 
ng malinaw na 
mensahe.

May 6-10 
malabong  
pagkakalahad ng 
kaisipan tungkol 
sa paksa. Hindi 
rin lohikal ang 
pagkakaayos 
sa mga ito kaya 
hindi nakabuo 
ng malinaw na 
mensahe.

Napakalabo ng 
mga kaisipang 
inilahad at 
walang lohika 
ang ayos ng mga 
ito.

15 puntos 10 puntos 8 puntos 5 puntos

Mekaniks (15%) 
(paggamit ng 
malaki at maliit 
na letra, angkop 
na bantas, at 
margin)

Walang mali sa 
paggamit ng 
malaki at maliit 
na letra, margin, 
at bantas

Mayroong 1-5 
mali sa paggamit 
ng malaki at 
maliit na letra. 
May margin. 
May 1-5 maling 
paggamit ng 
bantas

Mayroong 6-10 
mali sa paggamit 
ng malaki at 
maliit na letra. 
Walang margin. 
May  6-10 maling 
paggamit ng 
bantas

Mayroong higit 
sa 11 mali sa 
paggamit ng 
malaki at maliit 
na letra. Walang 
margin. May higit 
sa 11 na maling 
paggamit ng 
bantas

15 puntos 10 puntos 8 puntos 5 puntos

Gramar

15%
Walang mali sa 
gramar. 

Mayroong 1-5 
maling grammar.

Mayroong 6-10 
maling grammar.

Mayroong higit 
sa 11 maling 
gramar.
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Panimula at 

Pangwakas na 

Talata (30%)

Masining at 
makatawag-
pansin ang 
introduksiyon. 
Mayroon din 
itong direktang 
ugnayan sa 
pangwakas na 
talata

Gumagamit ng 
mga karaniwang 
pahayag. 
Mayroon din 
itong direktang 
ugnayan sa 
pangwakas na 
talata

Gumagamit ng 
mga pahayag 
na paulit-ulit 
nang ginamit sa 
introduksyon. 
Wala rin itong 
direktang 
ugnayan sa 
pangwakas na 
talata

Napaksimple ng 
introduksiyon 
at wala ring 
ugnayan ang 
panimula at 
pangwakas na 
talata.

Tandaan: Ibigay na takdang-aralin: Ang mga Kaantasan ng Pang-uri bilang 
pagpapatuloy na aralin.
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IKALAWANG ARAW

Pangkalahatang Layunin

 Nakikilala ang mga Kaantasan ng Pang-uri;

Mga Tiyak na Layunin

• Nailalarawan ang dendelut batay sa video documentation;
• Natutukoy ang mga salitang naglalarawan ayon sa antas ng pang-uri;
• Naipapaliwanag ang mga tuntunin sa paggamit ng mga antas ng pang-uri.

A. Pagganyak (20 minuto)
a. Ipapanood sa mga mag-aaral ang video documentation na pinamagatang, 

“Dendelut: Mga Kahulugan at Kahalagahan sa mga Itawes.” Tingnan ito sa link 
na http://www.youtube.com/watch?v=XAxgWL-VJqM

b. Batay sa napanood na dokumentasyon, ipapaliwanag sa mga mag-aaral ang 
kahalagahan ng dendelut sa mga Itawes.

c. Ipalarawan din ang mga Itawes batay sa napanood na dokumentasyon.
d. Ipahambing ang dendelut at ang Itawes sa ibang katulad na pagkain at 

pangkat sa probinsiya.
e. Ipatala sa mga mag-aaral ang mga pahayag na may pang-uri mula sa 

dokumentasyon.

 Ang mga sumusunod ay ang mga maaaring sagot: 
• Pinakamalaking probinsiya
• Mahabang preparasyon
• Malambot na malagkit
• Masarap na malagkit
• Balanseng tekstura
• Mas malaki
• Malaki ang pamilya
• Marami-rami ang niluluto
• Mahaba-habang oras
• Malalaki ang malagkit
• Bago ang dahon
• Malapad na dahon
• Napakatamis na sawsawan
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B. Presentasyon (10minuto)
• Ipasuri ang mga tinipong pahayag na may salitang naglalarawan mula sa 

pinanood. Batay sa pagsusuri, ipahula ang paksa para sa araw.
• Sa tulong ng tsart, ipahanay sa mga mag-aaral ang mga salitang naglalarawang 

hinango sa pinanood na dokumentasyon- lantay, pahambing, at pasukdol.

LANTAY PAHAMBING PASUKDOL

• Ipapaliwanag sa mga mag-aaral ang kanilang klasipikasyon ng mga salita.

C.  Pagpapayaman (15minuto)
a. Batay sa mga halimbawang binanggit at sa sinagutang pagsasanay hayaang 

bumuo ang mga mag-aaral ng tuntunin o kahulugan ng mga antas ng         
pang-uri.

Lantay   ___________________________________________

Pahambing ___________________________________________

Pasukdol ___________________________________________

b. Ipapaliwanag sa mga mag-aaral ang kanilang ginawang tuntunin. Batay sa 
tuntunin, ipawasto sa mga mag-aaral ang kanilang ginawang klasipikasyon 
kung kinakailangan.

c. Ipagamit sa pangungusap ang iba’t ibang pang-uri o salitang deskriptibo 
mula sa video documentation.

d. Magpagawa ng iba’t ibang pangungusap na nagsasaalang-alang sa kaantasan 
nito. Ipasulat ito sa pisara.

e. Ipasuri at ipawasto sa mga mag-aaral ang pangungusap na isinulat sa pisara.
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D. Pagtaya (15 minuto)
• Gamit ang iba’t ibang antas ng paglalarawan, bumuo ng mga pahayag o 

pangungusap tungkol sa sumusunod:
1. Kakaning inkiwar, inatata, pinalitaw, tinuduk, at iba pa.
2. Jones’ Obelisk, Queen Isabela II Park, Our Lady of Atocha Church
3. Bambanti, Pinilisa, Bacao, Balatong, Nuang Festival

• Ipasulat sa ginupit na larawang dahon ng saging ang mga pangungusap na 
bubuuin ng mga mag-aaral.

PAGSASANAY: Paggamit sa Pangungusap

Payak na Paglalarawan
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Pahambing na Paglalarawan
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Pasukdol na Paglalarawan
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

• Ipasuri sa klase ang kawastuhan ng mga binuong pangungusap. Ipapaliwanag 
ang kanilang pagsusuri sa mga pangungusap.
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IKATLONG ARAW

Pangkalahatang Layunin

Nakabubuo ng awiting may mga pang-uri at ng malikhaing sayaw batay sa 
awiting “Kankanen Festival Song.”

 
Mga Tiyak na Layunin 

• Napaliliwanag ang awiting “Kankanen Festival Song.”
• Nakabubuo ng awiting may pang-uri
• Nakabubuo ng malikhaing sayaw

A. Presentasyon (15minuto)
• Idikit sa pisara ang titik ng awiting “Kankanen Festival Song” na isinulat at 

nilagyan ng himig ni Dr. Constante B. Andres.
• Ipaawit sa mag-aaral na nakaaalam ng awit.
• Patugtugin at ipakanta sa buong klase ang awitin.

Kankanen Festival Song
Dr. Constante Andres

Manipud ti parbangon
Agridam ni Mannalon

Nasapa a bumangon mapan talon

Isagana tay bongkitan
Diket a naysangsangayan

Nangruna pay a makan kanaganan

Ingkiwar ti silyasi
Kankanen ti umili

Balkutem awan sabali naysupsupadi

Impinas tay bulong
Intuno ti aron

Tay tupig a balon ken taraon

Literal na Salin sa Filipino

Rodel B. Guzman

Sa madaling-araw nagsisimula
Pagmulat ng magsasaka

Patungong bukid ay napakaaga

Ang bongkitan ay ihanda
Malagkit na kaaya-aya

Lalo na’t laging nangunguna

Sa silyasi’y inihalo
Pagkain ng bayan

Nang binalot ay katangi-tangi

Minasa sa dahon 
Inihaw sa panggatong

Tupig na pagkain at baon
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Al-o agbayo
Tay diket Ibukro

Baywem a pino kankanen

Suman, moriecos
Dudol padarusdos

Ramanam ket maibus
Kankanen

Lusong ang pinambayo
Ang malagkit ay ibinubo

Kakaning pinum-pino pag binayo

Suman, moriecos
Dudol na pinadudulas
Tikman na’t mauubos

Kakanin

B. Pagpapayaman  (10 minuto)
• Ipapaliwanag sa mga mag-aaral ang mensahe ng awitin.
• Ipalahad sa mga mag-aaral ang katangiang Filipino na nasa awitin. Bigyan 

ang mga ito ng kaukulang paliwanag.

C. Pagpapalalim (15 minuto)
a. Pangkatang Gawain. Pangkatin sa apat ang buong klase upang isagawa ang 

sumusunod:
• Una at ikalawang grupo. Lumikha ng awit na maaaring nakatono sa isang 

awiting OPM o kaya ay sa awiting pinag-aralan mismo tungkol sa ilang 
destinasyong panturista sa probinsiya.

• Ikatlo at ikaapat na grupo. Bumuo ng malikhaing sayaw batay sa awiting 
pinag-aralan.

b. Hayaang maipamalas ng mga mag-aaral ang kanilang pangkatang gawain. 
Ipakita ang rubriks sa pagbibigay ng grado.
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Rubriks para sa awit

NILALAMAN (50 puntos)

50 puntos 45 puntos 40 puntos

Tumpak na tumpak ang 
presentasyon sa mga 

kasipan. Mayroon itong 
direktang kaugnayan 
sa paksang tinalakay 
at sa gawaing naiatas 

sa grupo. Malinaw ang 
mga kaisipang inilahad. 

Hindi rin maligoy ang 
paraan ng paglalahad 

at/o pagsasalin ng mga 
kaisipan. Payak ang 

paraan ng paglalahad.

Tumpak ang presentasyon 
ng mga kaisipan subalit 

kakikitaan ng 2-5 
kaisipang di kaugnay 

ng paksang tinatalakay 
at gawaing naiatas 
sa grupo. Mayroon 

ding 2-5 kaisipang di 
gaanong malinaw ang 

pagkakalahad at/o 
pagkakasalin. May 
pagkamaligoy ang 

paglalahad ng kaisipan.

Ang kaisipang tinalakay 
ay mayroong 6 o higit 

pang kaisipang walang 
kaugnayan sa paksang 

tinalakay. Mayroon 
din itong 6 o higit na 
kaisipang di malinaw 

ang pagkakalahad at/o 
pagkakasalin bukod pa 
sa labis na maligoy ang 
pagraan ng paglalahad 

ng kasipan.

KASININGAN (25 puntos)

25 puntos 20 puntos 18 puntos

Masining o natatangi ang 
paraan ng presentasyon 

ng grupo sa kanilang 
awit. Masigla ang 
pagkakaawit. May 

mga dagdag na props 
kung kinakailangan sa 

presentasyon.

Masining o natatangi ang 
paraan ng presentasyon 

ng grupo sa kanilang 
awit. Medyo matamlay 
ang pagkakaawit. May 
mga dagdag na props 
kung kinakailangan sa 

presentasyon.

Masining o natatangi ang 
paraan ng presentasyon 

ng grupo sa kanilang 
awit. Walang sigla sa pag-
awit. Wala ring props na 

ginamit

PRESENTASYON (15 puntos)

15 puntos 13 puntos 10 puntos

Maayos at tuloy-tuloy 
ang pagsasayaw. Saulado 

ang bawat kilos at 
sabay-sabay ang bawat 

myembro sa pagsasayaw.

Maayos at tuloy-tuloy ang 
pagsasayaw. Saulado ang 
bawat kilos pero may 2-4 

na myembro ang hindi 
nakasasabay sa ilang 

kilos.

Magulo at paputol-
putol ang presentasyon. 

Hindi rin kabisado ng 
bawat miyembro ang 

kanilang gagawin habang 
sumasayaw
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PARTISIPASYON (10 puntos)

10 puntos 8 puntos 6 puntos

Lahat ng miyembro 
ng grupo ay aktibong 

nakilahok sa gawain mula 
sa paghahanda hanggang 

sa pagsasayaw.

Mayroong 2-4 na 
miyembro ng grupo 
ang hindi aktibong 

nakikilahok sa gawain 
mula sa paghahanda 

hanggang sa pagsasayaw.

Magulo at walang 
pagkakaisa ang mga 
myembro ng grupo.

Rubriks para sa Sayaw

15 puntos 10 puntos 5 puntos

Choreography Akma ang lahat 
ng dance step sa 

mensahe at titik ng 
awitin.

May 2-5 maling 
dance step sa 

mensahe at titik ng 
awitin

Ang mga dance step 
ay walang kinalaman 
sa mensahe o titik ng 

awit

Props Ang props ay angkop 
sa awit at sa dance 

step.

Mayroong 2-5 maling 
props batay sa awit at 

dance step

Walang props na 
ginamit.

Mastery Lahat ng myembro 
ay memoryado 

ang lahat ng dance 
step. Sabay-sabay 

ang pagsasayaw at 
walang nagkakamali.

May 1-3 miyembro 
ang nagkakamali sa 

pagsasayaw. 

Maraming 
nagkakamali sa 

pagsasayaw at hindi 
rin sabay-sabay sa 

pagsasayaw.

c. Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na magbigay ng kanilang 
impresyon at pagsusuri sa naging presentasyon ng bawat grupo.
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IKAAPAT NA ARAW

Pangkalahatang Layunin

 Natutukoy ang iba’t ibang pang-uri sa tekstong babasahin.

Mga Tiyak na Layunin

• Nasusuri ang tekstong binasa
• Natutukoy ang iba’t ibang pang-uring nasa katutubong termino
• Nakasusulat ng isang tekstong mayroong mga pang-uri.

A. Presentasyon (15 minuto)
1. Magpalaro ng “Pinoy Henyo” sa mga mag-aaral. Sa laro, huhuluan ng mga  

mag-aaral ang iba’t ibang kagamitang kinakailangan sa paghahanda ng 
dendelut. Gamitin ang mga lokal na termino para sa mga ito. Ang mga 
ipahuhula ay ang sumusunod:
• Dekat (malagkit)
• Don bahat (dahon ng saging)
• Inangkok (minatamis)
• Kudkuran (kayuran)
• Iyyug (niyog)
• Talyasi (silyasi)

B. Pagpapayaman (20minuto)
1. Matapos mahulaan ay kinakailangang bigyan ng mga mag-aaral ng 

deskripsiyong may pang-uri ang mga kagamitang ito.
2. Ipabasa sa mga mag-aaral ang tekstong, “Ang Dendelut ng mga Itawes.” 
3. Ipatala sa mga mag-aaral ang sumusunod:

a. Katangian, pagkakakilanlan, pag-uugali at pananaw ng mga Itawes.
b. Iba’t ibang pang-uri sa talata tungkol sa dendelut.
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Ang Dendelut ng mga Itawes
ni Rodel B. Guzman

Ang dendelut ng mga Itawes sa Barangay San Vicente, Jones, Isabela 
ay isang masarap na kakaning inihahanda tuwing panahon ng Kuwaresma o 
Mahal na Araw. Ito ang nagsisilbing pagkain ng mga namamanata. Nagsisimula 
ang paghahanda sa masarap at natatanging pagkain na ito mula Lunes Santo 
hanggang Miyerkules Santo. Ito ang pagkain ng mga Itawes sa loob ng isang 
linggong pamamanata. Masigla ang bawat pamilya sa paghahanda ng dendelut 
na karaniwang umaabot hanggang pitong salop. Malalaki ang pamilyang 
Itawesmaramihan kung sila ay maghanda. Nagiging masayang-masaya at 
kapana-panabik ang pagkain ng dendelut dahil sa napakahirap ng preparasyon 
dito. Kadalasang umaabot nang maghapon ang kinakailangang gugulin ni nanay, 
tatay at mga anak upang maihanda ang natatanging pagkain. 

Sa paghahanda ng dendelut, unang binibigyang pansin ang uri ng 
malagkit na gagamitin. Ang malagkit na bungkitan ang gustong-gusto ng 
mga Itawes dahil itinuturing itong first class na malagkit. Ang napakalambot 
na tekstura at mahalimuyak  na amoy ng malagkit na ito ang nagbibigay ng 
kakaibang sarap sa gagawing dendelut. Ibinababad ng  mahaba-habang oras 
na inaabot ng isa hanggang dalawang oras ang malagkit bago ipagiling. Noong 
unang panahon, binabayo ng mga katutubo ang malagkit subalit dala ng pag-
unlad, makina na ang ginagamit. Higit na madali kung makina ang gagamitin sa 
paggiling sa malagkit kaysa sa pagbabayo na lubhang nakapapagod. Pagkatapos 
gilingin ay dahan-dahang minamasa upang maging balanse ang tesktura. Kapag 
handa na ito ay ibinabalot ito sa malalapad na dahon ng saging. Kapansin-
pansin ang malalaking sukat ng dendelut ng Itawes kaya hindi ito tinataling 
magkapares upang maiwasan ang pagkasira nito habang umaalsa. Maayos na 
isasalansan sa kaldero o silyasi ang mga malagkit na binalot at saka isasalang sa 
apoy sa loob ng isa hanggang dalawang oras mula sa pagkulo nito. 

Sa paghahanda ng dahong gagamitin sa pagbalot ng malagkit, piliin ang 
malalaki at malalapad upang maging mas akma sa malaking sukat ng dendelut. 
Pinapausukan ito sa apoy o ibinibilad sa araw upang maging matibay at hindi 
basta-basta masira. Inihihiwalay ang dahon mula sa tangkay nito matapos 
mapausukan. Pupunasan ito ng dahan-dahan upang mawala ang mga alikabok 



171ARALING SAGISAG KULTURA

saka hahati-hatiin para maihanda na sa pagbabalot ng malagkit. 

 Habang nakasalang ang malagkit ay ihanda naman ang niyog na 
gagawing matamis na sawsawan. Piliin ang niyog na tuyo na. kayurin ito gamit 
ang “iyyad” o kayuran. Pinipiga nang husto matapos kayurin. Ang unang piga 
ay gagawing langis habang ang ikalawa nama’y gagamiting sabaw ng sawsawan. 
Kapag naging langis na ang gata at kulay brown na ang ladik nito, maaari nang 
ilagay ang pangalawang piga ng niyog. Kapag kumulo, ihalo na ang mga inangkok 
o minatamis na hinati-hati sa maliliit na sukat. Tutunawin na ito sa pinaghalong 
langis at gata. Kapag malapot at makintab na ang sabaw, nangangahulugang 
handa na itong maging sawsawan ng dendelut.

Ang dendelut ng mga Itawes ay nagiging agaw-pansin dahil tanging 
ang mga pamilya sa Barangay San Vicente ang gumagawa nito. Sama-sama ang 
bawat pamilya maging ang kabitbahay sa pagkaing dendelut na tunay na malasa 
at simbolo ng pagka-Filipino. Para sa mga Itawes, ang dendelut ay hindi lamang 
lamang-tiyan tuwing Kuwaresma kundi simbolo ng pakikiisa nila sa mga 
paghihirap ni Kristo para sa kaligtasan ng tao mula sa napakaraming kasalanan 
ng tao.

 Madalas tumatagal  nang isang linggo ang dendelut basta siguradong 
maayos ang paghahanda at ito ay nakasabit sa isang bahagi ng bahay. Ito’y 
ginagawa upang tumulo lahat ng tubig na nasa malagkit. Ang pamilyang Itawes 
ay tuwang-tuwa habang kumakain ng dendelut. 

b. Talakayin ang teksto batay sa mga ipinatalang katangian, pagkakakilanlan, 
at pag-uugali, pananaw ng mga Itawes.

c. Isa-isahin ang mga pang-uri sa tekstong binasa.
d. Pagawin ang mga mag-aaral ng sari-sariling paglalarawan sa iba pang 

kakaning kauri ng dendelut na matatagpuan sa lokalidad.
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C. Pagpapalalim
1. Pagkatapos basahin ang teksto, igrupo sa tatlo (3) ang klase. Ipagawa ang 

sumusunod:
• Pangkat 1. Ladderized model diagram ng iba’t ibang proseso sa paggawa 

ng dendelut na mayroong pang-uri.
• Pangkat 2. Process-output diagram ng mga proseso sa paggawa ng 

dendelut kabilang ang mga pang-uring ginamit dito.
• Pangkat 3. Word webbing ng iba’t ibang katangian ng dendelut lalo na sa 

katangian ng pagluluto, preparasyon, lasa, kulay at iba pa na nakasulat sa 
lokal na wika.

Ladderized model

Hakbang 1

Hakbang 2

Hakbang 3

Hakbang 4

Hakbang 5

Process-output diagram

Dulo ng 

ProsesoHakbang 1 Hakbang 2 Hakbang 3 Hakbang 4 Hakbang 5
Simula ng 

Proseso

2. Ipapaliwanag sa mga mag-aaral ang kanilang mga pangkatang gawain.
3. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na magbigay ng kanilang 

pananaw tungkol sa kanilang pangkatang gawain at tungkol sa dendelut.
4. Matapos ang gawain ay ipakita ang wastong proseso sa paghahanda ng 

dendelut. 



173ARALING SAGISAG KULTURA

MGA PROSESO SA PAGGAWA NG 
DENDELUT

Proseso ng Pagluluto sa Malagkit

1. Ibabad sa malamig na tubig nang mga dalawang oras ang bungkitang 
malagkit.

2. Ipagiling ang malambot na malagkit matapos ibabad.
3. Masahin  nang paunti-unti ang malagkit upang maging pantay ang 

tekstura.
4. Pormahin nang pahaba ang malagkit sa sukat na 4”x3”.
5. Ibalot ito sa malalapad na dahon ng saging.
6. Isalansan sa kaldero o silyasi ang binalot na malagkit. Isalang nang isa 

hanggang dalawang oras mula sa pagkulo.
7. Hanguin, palamigin at isabit upang tumulo ang natirang tubig.

Proseso sa Paghahanda ng Dahon ng Saging

1. Piliin ang mahahaba at malalapad na dahon ng saging.
2. Itapat ang dahon sa apoy o ibilad sa araw upang maging matibay.
3. Dahan-dahang ihiwalay ang dahon sa mahahabang tangkkay.
4. Hati-hatiin sa tamang sukat ang malalapad na dahon.
5. Punasan ang dahon.

Proseso sa Paggawa ng Insi

1. Kayurin ang tuyong niyog na inihanda.
2. Dalawang beses na pigain ang niyog. Ihiwalay ang una o ang mas 

malapot na gata sa ikalawang piga.
3. Hiwa-hiwain sa maliliit na piraso ang minatamis.
4. Isalang sa palayok ang unang gata ng niyog at hintaying maglangis at 

magkulay ginto ang latik.
5. Ihalo ang unang pigang gata. Pag kumulo, ihalo ang minatamis.
6. Hintaying lumapot bago hanguin at palamigin.

Takdang Aralin
 Pumili ng isang paboritong kakanin. Lumikha ng isang talatang naglalarawan 
sa kakaning ito. 

Photo credits:   
- Photos personally taken by the writer.
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