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2019 PANSANGAY 
(TAGISAN

PATIRIBAYAN FESTIVAL SA FILIPINO 
NG TALENTO )

Deskripsyon : Ang Pansangay Patirlbayan
mga taglay na tanging kaala 
pamamagitan ng makabulu 
ang pinakamahusay ha kakatawan

sa Filipino ay taunang ualigsahan na naglalayong mataya ang 
man at kakayahan ng mga mag-aaral sa Filipino sa 

hang paligsahan sa larsngan ng wika at panitikan at mapili 
sa Sangay ng Camarines Sur.

Kategorya : 1. Elementarya
• Paligsahan sa Ispeling : lispel Mo I ( Baitang 6 )
• Madulang Pagkukuwento ( Baitang 4,5, at 6 )
• Sulat Bigkas ng Tula/ SULKAS TULA { Baitang 6)

11. Sekundarya
I ' I

DagliangTalumpati 
Interpretatibpng Pagbasa

( Baitang 11/12)
( Baitang 7,8,9, at 10)

Antas: Pampaaralan, Pansangay, Panrehiyon at Pambansa

Panuntunan at Pamantayan :

1. ALIGSAHAN SA ISPELING : IISPEL

A. Kalahok
Bukias ang pal

MO!

I gsahan sa mag-aaral sa Baitang 6.
• Ang nararapai na fumahok sa paligsahan ay ang nanguna sa Pangkongresyonal na 

Pallgasahan.l:;ang(l)kinatawanlamangsabawatkongresyonal
• Ang Kalahok a/may gabay na Isang tagapagsanay

B. Panuntunan
• Ang wastong p agbaybay ng mga gagamiting salita ay kailangang alinsunod sa KW.F 

Ortograpiyang Pambansa (QP) atKWF Manvral sa Masinop na Pagsulatsa Filipino 
(MMP) bilang mga sahgguniang aklat.

• Ang tagapagtaguyod ng paligsahan ang magiiahanda ng mga gagamiting salita sa 
Pagbaybay. j
Babasahin nang dalawang beses ng ispeling Master ang pangungusap na 
kinapapalooban ng salitang babaybayin , Pagkatapos ng pangalawang pagbasa, 
sasabihin ang kalitang ipababaybay at ibibigay ang hudyat upang simulan ang 
pagsulat ng mga kalahok.

• Bibigyan ng 7 segundo ang mga kalahok upang maisulat sa bond paper ang sagot. 
Itataas ang kanilang sagot at titingnan ng ijnga tagapagdaloy ang bawat sagot 
upang sabihin l:ung sino ang nakakuha ng tamang sagot.

• Ang puntos at bilang ng aytem na babaybayin ay ang sumusunod:
MAD All 
KATAMTAMA 
MAHIRAP 
KABUOAN

10 aytem x 2 puntos 
10 aytem x 3 puntos 
10 aytem x 5 pintos

= 20 puntos 
= 30 puntos 
= 50 puntos 
100 puntos

Ang mga kalahbk ay k nakailangang nakasuotng putting t-shirt at pantalong 
Maong sa araw ng paljgsahan

ang tatanghaling PANGANSAY NA 
ng Sangay ng Camarines Sur sa

Ang magkakam t ng pinakamataas na puntos 
Kampeon ng IISPEL MOI atsiyang kakatawan 
Panrehiyong Paligsahan sa Ispeling: lispel Mo! Sa Nobyembre 12, 2019 RELC. 
Rawis, LungsodLegaspi.

2. MADULANG PAGKUKUWENTO

A. Kalahok
Ang mga kalahok ay bihubuo ng tig-iisang mag-aaral mula sa Baitang 4,5,6, at 
Isang Highly Manageable SPED Learner in a Mainstream/Inclusive Program 
{ Visually Impelled or Difficulty In Physical Mobility) na may edad labinlima 
pababa sa taon ng paligsahan.



B, Panuntunan
• Isang kuwento anf 

sa takdang araw nj
bibigyan ng interpretasyon batay $a ibibigay ng mga hurado 
paligsahan.

Bibigyan ng 10 miijuto arig bawat kalahok upangpag-aralan ang kuwentong 
bibigyan ng mterpijetasyon. j
Malaya ang mga kalahok na baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga 
pangyayari sa kuwinto. j 
likot ang interpretasyon sa kuwento lamang.
Ang mga kalahok ay wala ng piyesang hawak habang nagtatanghal.
Tiyakin na ang bawiit kasapi ng pangkat ay may aktibong partisipasyon.
Habang nagtatanghal ang unang kalahok, pag-aaralan naman ng susunod na 
kalahok ang kuwento na tatagai din ng sampung minuto, susundin ang paraang 
ito hanggang sa pinakahuljng kalahok.
Lahat ng kalahok ay mamamaiagi sa isang maiaking silid na hindi naririnig ang 
pagtatangha! ng iba pang kalahok; samantalang ang kasunod na kalahok ay

pang silid upang pag-aralan ang kuwento.
alampas sa sampung minuto kasama ang pagpasok at

mamamaiagi naman sa isa i 
Ang pagtatanghal ay! hindi
paglabas.
Walang anumang prOpso kagamitan, musika at instrumento na dadalhin at 
gagamitin.
Ang kasuotan ay panltalongl maong at putting t-shiirt.

C. Pamantayan

interpretasyon 
Pagpapalutang ng diWa (2 0 % )
Pagbibigay diin sa damdamin ( 20% )

Hikayat
Dating sa madia 
Pagbibigay Buhay sa tauhan! 
Tindig
Kilos Pantanghalan 
Bigkas
Matatas at maliwanag 
May pagbubukod bukpd ng 

mga salita 
May wastong diin at ir^tonasyon 
Tlnig 
Lakas 
Taginting

Kaangkupan ng diwa at damdamin 

KABUOAN 

3. SULAT BIGKAS NG TULA (SULKAS

40%

20%
(5 %  ) 
( 5% ) 
( 5 % ) 
(5 % )

20%
(1 0 % )

( 5 % )
( 5 % )

(5 % )
(5 % )

10%

10% 

100%

TU LA)

A. Kalahok

B. Panuntunan

Bukas ang paligsahan sa mag-aaral na nasa Baitang 6
Ang nararapat lumahoii ay ang mag-aaral na nagkamit ng Unang puwesto sa
Pangkongresyonal na p aligsahan.
Ang kalahok ay may gabay na isang tagapayo/tagapagsanay.

• . ■ ! ' ’ 
Ang tulang isusulat ay r aaayon sa tema na ibibigay ng hurado sa araw ng 
patimpalak, apat na safcnong na binubuo ng apat na taiudtod na may tugma. 
Ang Opisyal na gagamiting papei ay magmumula sa tagapag-organisa.
Ang mga kalahok ay bibigyan ng isang oras na pagsusulat at tatlumpong 
minutong pag eensayo/ paghahanda. J
Ang lahat ng papei ay lllikumfn ng tagapagdaloy at sislmulan na ang paligsahan.

na hindi naririnigAng lahat ng kalahok ay 
ang pagtatanghai.

mamamaiagi sa isang maia



Pamantayan

^ P a 8P a J atpaglL as 2 5 2 J + * '  -  Pagbigkas ng , ula kasam3
™ » n g t a Bapigdaloy 3 sa gamit ang tulang sfnulat na Iblbjeav

* An8ka,ahoka mag b'8ay
?fno.

PAGSULAT

Interpretasyon rig Tula |
Kaugnay sa paksa j

Organisasyon ng piwa I
Me'kaniks | ,

( Apat (4) na saknong ila binlbuo
ng aPatH ) H2 ^aludtod na may tugma) 

PAGBASA I

(20%) \ 
(15%) 
(10%)

Hikayat
Dating sa Madia 
Kilos/galaw/ kumpas 
Ekspresyon ng mukha

Tinig at Bigkas 
Tinlg /Dlin/Taginting 
Matatas at maHwank 
Wastong pagbubukdd 

ng salita

kabuuan

m  
(10%)  
(10%)

(10%)
(10%)
I

(5% )

50%

50%

100%

4. DAGLIANG TALIMPATI

A. Kolalahok

B. Panuntunan

Buka<; ang paligsahan ca mag oorol na nasa Bdlldng 11 o IZ.
Ang nararapat na lumahok ay ang mag-aaral na nagkamit ng Unang puwesto sa 
Pangkongresyonal na paligsahan.
Ang kalahok ay may gabay na isang tagapayo o tagapagsanay.

Ang paksa ay ibibigay sa takdang oras ng paligsahan.
Ang kalahok ay bibigyan lamalng ng tatlong (3) minutong paghahanda hinggil sa 
paksang napili habang nagtatalumpati ang sinusundang kalahok.
Ang bawat kalahok ay bibigyan ng dalawa (2) hanggang tatlong (3) minuto 
upang magtalumpati. • !
May kabawasang puntcjs sa kabuuang iskor na iabis o kulang sa itinakdang oras 
ng pagtatalumpati: (

1- 30 segundo 1 puntos
30- 60 segundo 2 puntos
61- pataas 5 puntos

Itataas ang bandilang berde bilang hudyat ng pagsisimula, dilaw bilang hudyat 
sa nalalabingtatlumpong segundo at bandilang pula na tapos na ang itjnakdang
oras.
"Corporate attire" ang inaasahang kasuotan ng kalahok.

C. Pamantayan

idamlrl
20%
15%

Interpretasyon
Kaugnayan sa paksa 
Pagbibigay diln o da 

Hikayat
Dating sa madia I ; I 5%
Kakanyahang pantanghalan j 5% 
Kllos,galaw, kumpas I i 10%

35%



Expresyo i ng mukha 5%
Tinig

Lakas 
Tagintir 
Kaangki 

Dame

Bigkas

mMatatas at 
Wastong pag 
Diin/himig

KABUUAN

ng area at sa buong araw ng
Paalala: Mahigpit na ipinagbabaw*

Electronic gadgets sa hold
- Hindi pinahihintulutan png mga tagapagsanay na pu 

Holding area.
T Iwasan ang pagbanggit ng pai
-  Ang paglabag dito ay rriagigin

KASUNDUAN:

Anumang deslsyon ng Inami 
Tula, madulang pagku kuwei 
Kakatawan ng Dibisyc n $a P

i
pan ng diwa at 
amin

aliwan
bubukoi

ag
id ng pdksa

5%
5%

10%

10%
5%
5%

100%

I sa mga kalahok ang pagdadala ng anumang
jagtatanghal 

masok / lumapit sa

gkakakilanlan ng mga kalahok 
ig sanhi ng diskwalipikasyon

ipalan ay pinal. Ang nat 
iito, dagliang talumpati 
’anrehiyong Taglsan ng

nalo ng Unang Puwesto sa SULKAS, 
at Interpretatlbong psaagbasa ang 
Talento 2019.

20%

20%


