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BI'WAT ItG

1.

Alinsunod sa pagdiriwang sa Buwan ng Wika 2016 arg Sangay ng
Lungsod Malaybalay ay megkekarcron ng Pansangay na Patimpalak sa
sumusunod na Tagisan sa Elementarya at Sekondarya batay sa tema ng
pa.gdiriwang Flllpho: Wlte rg B.ruurgrs na gaganapin *. Agosto 2l'
2O76 sa

Paanaluq

*nttzl

ttg tlg@pn leurysod ng Uolagbalay

ta

magsisimula sa ganap na 8:00 ng umaga.

2.

i:.
t{1

Itr ;

i.i
v

Puno ng Kurikulum at
Implemetasyon Dibisyon
Puno ng Governans at Pamunual, Paaralang
Govemans at Operasyon Dibisyon
Tagamasid Pampook Punong guro /Ulonggum ng
Pampublikong Paaralan
(Elementarya at Sekundarya)
Punong Seksyon /Yunit at Pamunuan
Sangay Malaybalay

\ll

v'

Ang mga patimpslak ay Basa Extravaganza Filipino Baitarg 3,
Dagliang Talumpa.tian Grade 10, Malikhaing Pagsulat ng Dagli Grade 7 0 8
at Informalce Gr.9 O 1O.

3.

Kalakip sa Memorandum na ito ay
makita sa inklusyor .

alg patnubay sa pa.gl;ahok

na

4.

Ang mga mananalo ay makatanggap ng tropeyo, medalya at gawad
sertipiko ng pagkilala.

5.

Ang disesyon ng mga humdo ay pinal.

6.

Hinihikayat ang lahat ng mga sa Paaralan sa Sekondari lebel ay
magpadala ng kanilang kalahok sa bawat kategorya.

7.

Ang pamasahe ng mga kqlqhok para sa gawain ay manggagaling sa
pondong lokal na dapat sumasailalim sa kinagawiang pagsusuma at
pagsusuri.

8.

L€lEt na megsisidalo ay inaasahan na magsusuot ng kasuotang

Filipiana na angkop sa pagdiriwang.

9.

Hinihiling sng madaliang pagpapalaganap ng Memorandum na ito.

Inklusyor ng Memoramdum Blg.

s. 2016

Patanbey ra pegtahok

7.

a.

Basa Ertrupaoantc

t to

Rtllollllo Bdta no

III

Bawat distrito ay magkaroon ng kompetesyon pa.ra makapili ng

pinakamagafing nakalahok sa Basa Extravaganza ng Filipino 3.

b.
F

Isaag kala}lol lamalg na baitang III ang para sa Extravaganza

ilipino na may 8 - 9 na taong gulang.

c.

ng 5 minuto para

Ang kalahok ay bibigan

sa paghahsnda sa

piyesa na babasahin.

d.
e.

Ang piyesa

ay ilalahad

sa loob ng limang minuto lam21g.

Ang mananalo ay isang kumakatawan sa Panrehiyong Tagisan
ng Extravaganza ng Filipino Baitang UI.
Nra!/terlra:
1. Interpretasyon
5V/o

r
.
r
.

Vocal Expression 15
Proper Phrasing
Timing
pacing

15
10

lo

2. Pmjection

r
o

3.

Voice Mechanics
Level of confidence

Reading F luency
. Accuracy

o
o

Automaticity
prosody
Kabuuan

2.

2@/o

10

l0
3@/o

l0
10
10

7otr/o

I)aolla;na Tolr.ttrtodi @ude 1O
Ang kalahok ay Grade 10
a.
b.
Ang mananalumpati ay bibiryan ng limang minuto (5) sa

pagtatslumpati.

c.

Ang palsa ay batay sa pagdiriwang sa Buwan ng Wika o

Wor1d Teachers Day
Hre5rter5ra:
Voice quality and

Projection

Musicality(Rhythm&Dynamics)

Diction
Mastery
Kasuotan

25o/o
25o/o

l5o/o
25o/o

Reaksyon sa madtra

(euaie'ce

rmpac)

Kebuurn

5 o/o
5 o/o

IOOV"

3. Idotaoce (nag$bfgay Dg IEpor[eryor! ra Pamamagltaa ng
Pagtatanghd - Cilvhg laformatlon througb Perforuancel
A. Ugc ltdahot
. Bukas ang paligsahan sa mga mag-aaral mula sa Baitang 9 o
Baitang 10

.

Ang bawat pangkat na kalahok ay binubuo ng

apat

na

kasapi/ mag-aaral at isang tagapayo o tagapagssnay
. Ang mananalo ay maging kalahok sa 2016 Palrehiyong

Tagisan sa Festival ofTalenls
B. Prnuntunrn

sa

. Ang piyesa ay nagsusulong ng adbokasiya (Advocacy) tungkol
pagpataas ng global na kamalayan sa kahalagahan ng kultura

(Global Awareness)
. May halong musiksl o paawit ang pagtatanghal

.

pagtatanghal ay hindi bababa sa Iabinlimang (15) minute at
hindi lalampas sa dalawang (20) minute
C. Pamart8ya!

lsbrp -

{@96

a. Orihinal
b. Kaankupan sa tema
e. Makatotohanan
d. Taglay ang elemento

ng isang iskrip

Pagtataqlat

- 6Os6

a. Kasuotan at props
g. |rlqgtqlqhad ng Kultura sa Bansa
c. Kilos o galaw ng mga tauhan
d. Tinig / musikalidad
e. Kasiningan/pagkanalikhain ng pagtatanghal

f.

Dating sa mga manonood

g. Walang ta$)uan
r[. Hcttltchg pagnlat Dg DAGLI
rL l(elehol
. Bukas ang pafigsahan sa rnge mag-aaral mula sa
BaitargToBaitang8
. Ang mananalo ay rnsging kalehok
Tagisan ng Festival of Talents

sa 2016

Panrehiyong

B. Prauatuaen
. Ang tema ng susulating DAGLI ay ibibigay sa araw ng
pafigsahan
. Ang malikhaing pagsulat ay tatagal ng dalawarg oras (2)

C. Pamaatayaa
a. Orihinalidad (4Pld

b. Organisasyon (35old
. Kasasalaminan ng kulturang/ pagpapahalagang Pilipino

.May kawili
bahagi

-

wiling panimula, gitna at pangwakas na

. May kaakibat 5a

.

palikhallg estilo ng pagsulat

May kaalkupan sa tema, edad at interes ng target

mambabasa

D. Ueteattr( 25%)
. Gumamit ng wastong baltas

.Gumanit ng wasto at angkop na salita
.Gumamit ng wastong tayutay,pahiwatig, simbolismo at
iba pang elemento ng isang malikhaing akda

