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Grade Level: Grade 2 
Subject: Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) 
 

Quarter Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 
Competencies 

Duration K to 12 CG Code 

Unang 
Markahan 

Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan 
ng pagkilala sa sarili at 
pagkakaroon ng disiplina 
tungo sa pagkakabuklod-
buklod o pagkakaisa ng 
mga kasapi ng tahanan at 
paaralan  
 

Naisasagawa nang buong 
husay ang anumang 
kakayahan o potensyal 
at napaglalabanan ang 
anumang kahinaan 
 

1. Naisakikilos ang sariling kakayahan 
sa iba’t ibang pamamaraan:  
1.1. pag-awit 
1.2. pagguhit 
1.3. pagsayaw 
1.4. pakikipagtalastasan  
1.5. at iba pa 

Week 1 

EsP2PKP- Ia-b – 2 

2. Napahahalagahan ang saya o 
tuwang dulot ng pagbabahagi ng 
anumang kakayahan o talent 

Week 2 

EsP2PKP- Ic – 9 

3. Nakapagpapakita ng  kakayahang  
labanan ang takot kapag may 
nangbubully 

Week 3 EsP2PKP- Ic – 10 

Naisasagawa nang 
palagian ang 
pangangalaga at pag-
iingat sa katawan 

4. Naisakikilos ang mga  paraan ng 
pagpapanatili ng kalinisan, kalusugan 
at pag-iingat ng katawan 

Week 4  

EsP2PKP- Id – 11 

Naisasagawa ang kusang 
pagsunod sa mga 
tuntunin at 
napagkasunduang 
gagawin sa loob ng 
tahanan  
 

5. Nakapagpapakita ng pagsunod sa 
mga tuntunin at pamantayang itinakda 
sa loob ng tahanan 
5.1. paggising at pagkain sa tamang 
oras 
5.2. pagtapos ng mga gawaing bahay 

Week 5 

EsP2PKP- Id-e – 12 
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Quarter Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 
Competencies 

Duration K to 12 CG Code 

5.3. paggamit ng mga kagamitan 
5.4. at iba pa 

Ikalawang 
Markahan 

Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan 
ng pagiging sensitibo sa 
damdamin at 
pangangailangan ng iba, 
pagiging magalang sa 
kilos at pananalita at 
pagmamalasakit  sa 
kapwa  

 

Naisasagawa ang wasto 
at tapat na pakikitungo 
at pakikisalamuha sa 
kapwa  

 

6. Nakapagpapakita ng 
pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan 
na may pagtitiwala sa mga 
sumusunod: 
6.1. kapitbahay 
6.2. kamag-anak 
6.3. kamag-aral 
6.4. panauhin/ bisita 
6.5. bagong kakilala 
6.6. taga-ibang lugar 

Week 1 EsP2P- IIa-b – 6 

7. Nakapagbabahagi ng sarili sa 
kalagayan ng kapwa tulad ng: 

7.1. antas ng kabuhayan 
7.2. pinagmulan 

7.3. pagkakaroon ng kapansanan 

Week 2 EsP2P- IIc – 7 

8. Nakagagamit ng magalang na 
pananalita sa kapwa bata at 
nakatatanda 

Week 3 

EsP2P- IId – 8 

9. Nakapagpapakita ng iba’t ibang 
magalang na pagkilos sa kaklase o 
kapwa bata  

EsP2P- IId-9 
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Quarter Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 
Competencies 

Duration K to 12 CG Code 

10. Nakapagbabahagi ng gamit, 
talento, kakayahan o anumang bagay 
sa kapwa   

 

 

 

Week 4 

EsP2P- IIe – 10 

Naisasagawa ang mga 
kilos at gawaing 
nagpapakita ng 
pagmamalasakit sa 
kapwa 

11. Nakapaglalahad na  ang paggawa 
ng mabuti sa kapwa ay pagmamahal 
sa sarili. 

EsP2P- IIf 11 

12. Nakatutukoy ng mga kilos at 
gawaing nagpapakita ng 
pagmamalasakit sa mga kasapi ng 
paaralan at pamayanan 

EsP2P- IIg – 12 Week 5 

13. Nakapagpapakita ng 
pagmamalasakit sa kasapi ng paaralan 
at pamayanan sa iba’t ibang paraan 

EsP2P- IIh-i – 13 

Ikatlong 
Markahan 

Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan 
ng kamalayan sa 
karapatang pantao ng 
bata, pagkamasunurin 
tungo sa kaayusan at 
kapayapaan ng 
kapaligiran at ng bansang 
kinabibilangan 

 

Naisasagawa nang buong 
pagmamalaki ang 
pagiging mulat sa 
karapatan na maaaring 
tamasahin 
 

14. Nakapagpapakita ng paraan ng 
pagpapasalamat sa anumang 
karapatang tinatamasa  
Hal.  pag-aaral nang mabuti 
        pagtitipid sa anumang kagamitan 

 

Week 1 
EsP2PPP- IIIa-b– 6 

15. Nakatutukoy ng mga karapatang 
maaaring ibigay ng pamilya o mga 
kaanak 

 

Week 2 

   EsP2PPP- IIIc– 7 

16. Nakapagpapahayag ng kabutihang 
dulot ng  karapatang tinatamasa EsP2PPP- IIIc– 8 
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Quarter Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 
Competencies 

Duration K to 12 CG Code 

17. Nakapagbabahagi ng pasasalamat 
sa tinatamasang karapatan sa 
pamamagitan ng kuwento 

 

 

Week 3 

EsP2PPP- IIId– 9 

Naisasabuhay ang 
pagsunod sa iba’t ibang 
paraan ng pagpapanatili 
ng kaayusan at 
kapayapaan sa 
pamayanan at bansa 

18. Nakagagamit nang masinop ng 
anumang bagay tulad ng tubig, 
pagkain, enerhiya at iba pa 

EsP2PPP- IIId-e– 10 

19. Nakikibahagi sa anumang 
programa ng paaralan at pamayanan 
na makatutulong sa pagpapanatili ng 
kalinisan at kaayusan sa pamayanan 
at bansa 

 

Week 4 
EsP2PPP- IIIf– 11 

20. Nakatutukoy ng iba’t ibang paraan 
upang mapanatili ang kalinisan at 
kaayusan sa pamayanan  
         hal. 
- pagsunod sa mga babalang 
pantrapiko  
- wastong pagtatapon ng basura 
- pagtatanim ng mga halaman sa 
paligid 

 

Week 5 

EsP2PPP- IIIg-h– 12 

21. Nakapagpapakita ng pagmamahal 
sa  kaayusan at kapayapaan 

Week 6 
EsP2PPP- IIIi– 13 

Ikaapat na 
Markahan 

Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan 
ng pagpapasalamat sa 
lahat ng likha at mga 

Naisasabuhay ang 
pagpapasalamat sa lahat 
ng biyayang tinatanggap 
at nakapagpapakita ng  

22. Nakapagpapakita ng ibat-ibang 
paraan ngpagpapasalamat sa mga 
biyayang tinanggap, tinatanggap at 
tatanggapin  mula sa Diyos 

 

 

 

EsP2PD- 

IVa-d– 5 
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Quarter Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 
Competencies 

Duration K to 12 CG Code 

biyayang tinatanggap 
mula sa Diyos 

 

 

pag-asa sa lahat ng 
pagkakataon 
 

Week 1 

23. Nakapagpapakita ng pasasalamat 
sa mga kakayahan/ talinong bigay ng 
Panginoon sa pamamagitan ng: 

23.1. paggamit ng talino at kakayahan 
23.2. pagbabahagi  ng taglay na talino 
at kakayahan sa iba 
23.3. pagtulong sa kapwa 
23.4.pagpapaunlad ng talino at 
kakayahang bigay ng Panginoon 

 

 

 

 

Week 2 

EsP2PD- IVe-i– 6 

 
Grade Level: Grade 3 
Subject: Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) 
 

Quarter 

 
Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 

Competencies Duration K to 12 CG Code 

Unang 
Markahan 

Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan 
ng sariling kakayahan, 
pagkakaroon ng tiwala, 
pangangalaga at pag-
iingat sa sarili tungo sa 
kabutihan at kaayusan 
ng pamilya at 
pamayanan 

Naipakikita ang 
natatanging kakayahan sa 
iba’t ibang pamamaraan 
nang may tiwala, 
katapatan at katatagan ng 
loob 
 

Nakatutukoy ng natatanging 
kakayahan 
Hal. talentong ibinigay ng Diyos 

Week 1 

EsP3PKP- Ia – 13 

Nakapagpapakita  ng mga 
natatanging kakayahan nang may 
pagtitiwala sa sarili 

EsP3PKP- Ia – 14 

Napahahalagahan ang kakayahan sa 
paggawa 

 
EsP3PKP- Ib 15 


