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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 
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Quarter 

 
Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 

Competencies Duration K to 12 CG Code 

Nakatutukoy ng mga damdamin na  
nagpapamalas ng katatagan ng 
kalooban 

 

Week 2 EsP3PKP- Ic – 16 

Naisasabuhay ang iba’t 
ibang patunay ng 
pangangalaga at pag-
iingat sa sarili  
 

Nakagagawa ng mga wastong kilos at 
gawi sa pangangalaga ng sariling 
kalusugan at kaligtasan. EsP3PKP- Ie – 18 

Naipakikita ang katapatan, 
pakikiisa at pagsunod sa 
mga tuntunin o anumang 
kasunduang itinakda ng 
mag-anak na may 
kinalaman sa kalusugan at 
kaligtasan tungo sa 
kabutihan ng lahat 

Nakasusunod sa mga 
pamantayan/tuntunin ng mag-anak 

 

Week 3 

EsP3PKP- Ii  – 22 

Ikalawang 
Markahan 

Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan 
ng pakikipagkapwa-tao  
 

Naisasabuhay nang 
palagian ang mga 
makabuluhang gawain 
tungo sa kabutihan ng 
kapwa 
 

1. pagmamalasakit sa 
kapwa 

2. pagiging matapat 
sa kapwa 

3. pantay-pantay na 
pagtingin 

Nakapagpapadama ng malasakit sa 
kapwa na may karamdaman sa 
pamamagitan ng mga simpleng 
gawain  
    1.1.pagtulong at pag-aalaga 
    1.2.pagdalaw, pag-aliw  at 
pagdadala ng pagkain o anumang      
bagay na kailangan 

Week 1 

EsP3P- IIa-b  – 14 

Nakapagpapakita ng malasakit sa 
may  
mga kapansanan sa pamamagitan 
ng: 
    2.1.pagbibigay ng simpleng tulong 

Week 2 EsP3P- IIc-e  – 15 
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Quarter 

 
Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 

Competencies Duration K to 12 CG Code 

 sa kanilang pangangailangan 
    2.2.pagbibigay ng pagkakataon 
upang sumali at lumahok sa mga 
palaro o larangan ng isport at iba 
pang programang  pampaaralan 
    2.3 pagbibigay ng pagkakataon 
upang sumali at lumahok sa mga 
palaro at iba pang paligsahan sa 
pamayanan 
Naisasaalang-alang  ang katayuan/ 
kalagayan/ pangkat etnikong 
kinabibilangan ng kapwa bata sa 
pamamagitan ng: 
 pagbabahagi ng pagkain, laruan, 
damit, gamit at iba pa 

Week 3 EsP3P- IIf-g  –16 

Nakapagpapakita nang may 
kasiyahan sa pakikiisa sa mga 
gawaing pambata  
Hal.  paglalaro 
        programa sa paaralan 
(paligsahan,        
        pagdiriwang at iba pa) 

Week 4 EsP3P- IIh-i – 17 

Ikatlong 
Markahan 

Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan 
ng pananatili ng mga 
natatanging kaugaliang 
Pilipino kaalinsabay ng 
pagsunod sa mga 

Naipagmamalaki ang mga 
magagandang kaugaliang 
Pilipino sa iba’t ibang 
pagkakataon 

Nakapagpapakita ng mga kaugaliang  
  Pilipino tulad ng: 
 pagmamano 
 paggamit ng "po" at "opo" 
pagsunod sa tamang tagubilin ng 
mga nakatatanda 

Week 1 EsP3PPP- IIIa-b – 14 
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Quarter 

 
Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 

Competencies Duration K to 12 CG Code 

tuntunin at batas na may 
kaugnayan sa kalikasan 
at pamayanan  

 

 Nakapagpapahayag na isang tanda 
ng mabuting pag-uugali ng Pilipino 
ang pagsunod sa tuntunin ng 
pamayanan       

 

 

 

 

 

 

Week 2 

  EsP3PPP- IIIc-d– 15 

Naipamamalas ang 
pagiging masunurin sa 
mga itinakdang 
alituntunin, patakaran at 
batas para sa malinis, 
ligtas at maayos na 
pamayanan 

 

Nakapagpapanatili ng malinis at 
ligtas na pamayanan sa 
pamamagitan ng: 
    paglilinis at pakikiisa sa gawaing 
pantahanan at  pangkapaligiran 
    wastong pagtatapon ng basura  
    palagiang pakikilahok sa proyekto 
ng pamayanan na may   kinalaman sa 
kapaligiran 

EsP3PPP- IIIe-g – 16 

Nakasusunod sa mga tuntuning  may 
kinalaman sa kaligtasan tulad ng 
      mga babala at batas trapiko 
pagsakay/pagbaba sa takdang lugar 

 

 

Week 3 

EsP3PPP- IIIh – 17 

Nakapagpapanatili ng ligtas na 
pamayanan sa pamamagitan ng 
pagiging handa sa sakuna o 
kalamidad          
 
                                      

Week 4 EsP3PPP- IIIi – 18 

Ikaapat na 
Markahan 

Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan 
ng pananalig sa Diyos, 
paggalang sa sariling 
paniniwala at paniniwala 
sa iba hinggil sa Diyos, 

1. Naisabubuhay  ang 
paggalang sa 
paniniwala ng iba 
tungkol sa Diyos 

2. Naipakikita ang 
pagmamahal sa Diyos 

  
 
Nakapagpapakita ng pananalig sa 
Diyos 

 

 

Week 1 

EsP3PD-IVa– 7 

  EsP3PD- IVb–8 
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Quarter 

 
Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 

Competencies Duration K to 12 CG Code 

pagkakaroon ng pag-asa 
at pagmamahal bilang 
isang nilikha 

at sa lahat ng Kanyang 
nilikha kaakibat ang 
pag-asa 

 

Nakapagpapakita ng paggalang sa 
paniniwala ng iba tungkol sa Diyos 

Week 2 

 
Grade Level: Grade 4 
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 pagkakaroon ng 
katatagan ng loob, 
mapanuring pag-iisip, 
pagkamatiyaga, 
pagkamapagtiis, 
pagkabukas-isip, 
pagkamahinahon at 
pagmamahal sa 
katotohanan na 
magpapalaya sa 
anumang alalahanin sa 
buhay ng tao bilang 
kasapi ng pamilya 

Naisasagawa nang may 
mapanuring pag-iisip 
ang tamang 
pamamaraan/ 
pamantayan sa 
pagtuklas ng 
katotohanan. 
 

Nakapagsasabi ng katotohanan 
anuman ang maging bunga nito Week 1 EsP4PKP- Ia-b – 23 

2. Nakapagsusuri ng katotohanan 
bago gumawa ng anumang 
hakbangin batay sa mga nakalap na 
impormasyon 

     2.1. balitang napakinggan 

     2.2. patalastas na nabasa/narinig 

     2.3. napanood na programang 
pantelebisyon  

     2.4 pagsangguni sa taong 
kinauukulan 

 

 

Week 2 

EsP4PKP- Ic-d – 24 


