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MGA MUNGKAHING GAWAIN: 

 ROUNDTABLE DISCUSSION 

 Pag-usapan sa pangkat ang mga nalabag ng ama ni Mui Mui sa kanyang 

karapatan bilang isang bata at anak. 

 

 PANEL DISCUSSION 

 Pag-usapan sa pangkat ang tungkol sa mga karapatan ng isang bata at mga 

kaparusahan sa magiging paglabag dito. 

 May gaganap sa bawat miyembro ng pangkat bilang isang Social Worker, 

Abogado at iba pa na makapagpapaliwanag tungkol sa karapatan ng isang bata 

at tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak gayundin ang kaparusahan 

sa magiging paglabag sa mga karapatang ito. 

 Ang ibang miyembro ng pangkat ay magiging takapanood at siyang magiging 

tagatanong sa mga panelista na inimbitahan. 

 

 BAGYUHANG-UTAK 

 Pag-usapan  sa maliit ng grupo ang sagot sa sumusunod na tanong: 

Tanong:  

1. Dapat bang madamay si Mui Mui sa problemang pinagdadanan ng kanyang 

Ama?  

2. Ano-ano ang dapat na maging katangian ng isang Ama? 

 

 ROLE PLAYING 

 Ang bawat pangkat ay magsasagawa ng role play o pagsasatao ng mga 

sumusunod na sitwasyon. 

1. Pagpapahinto ng mga magkakapatid kay Mui Mui sa walang tigil nitong pag-

iyak 

2. Ang pagdating ng ama ni Mui Mui sa kanilang tahanan at ang pananakit nito sa 

kanya (Mui Mui) 

3. Ang pagkamatay ni Mui Mui at pagdadalamhati ng kaniyang mga kapatid at ng 

kaniyang ama. 

4. Ang pagdadalamhati at panaghoy ng ama ni Mui Mui dahil sa kanyang 

pagkamatay. 



5. Ang pagtungo ng ama ni Mui Mui sa kanyang libingan at paghingi ng tawad nito 

sa kanya. 

 

 SOCIODRAMA 

 Ipapakita ng pangkat ang solusyon upang maiwasan ang mga pangyayaring 

pananakit ng magulang sa kanilang mga anak. 

 

 PICTURE POWER 

 Magdadala ang mga mag-aaral  ng larawan ng kanilang mga Ama, pagkatapos ay 

pahihintulutan ang bawat isa na magkuwento batay sa kung ano ang makikita sa 

larawan kabilang na ang paglalarawan sa katangian ng kanilang mga Ama.  

  

 

 

 


