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Novice-Mid hangtud
sa Novice-High

Intermediate-Low
hangtud sa
Intermediate-Mid

Intermediate-Low
hangtud sa
Intermediate-High

Intermediate-High
hangtud sa
Advanced-Low

Tumong: Mga oportunidad alang sa sweldado nga pangempleyo ug
pagpangandam alang
sa EnglishConnect 3.
Profile sa Tigkat-on:
Kinahanglan gayud
anaa sa labing minos
Intermediate-Low nga
ang-ang.
Kurikulum: Sukaranang kahanas sa pakig-
istorya sa Iningles, nga
adunay limitado nga
pagbasa ug pagsulat.

Tumong: Mga kahanas
sa akademik nga Iningles ug mga oportunidad
alang sa pang-opisina
nga pangempleyo.
Profile sa Tigkat-on:
Kinahanglan gayud
anaa sa labing minos
Intermediate-Low nga
ang-ang.
Kurikulum: Pagpangandam sa akademik
nga pagbasa, pagsulat,
pagpaminaw, ug pagpamulong og Iningles.
Kini nga produkto
padayon pa gihapon
nga gipalambo.

Tumong: Mga kahanas nga maandam sa
unibersidad ug mga
oportunidad alang
sa pang-opisina nga
pangempleyo.
Profile sa Tigkat-on
Kinahanglan gayud
anaa sa labing minos
Intermediate-High nga
ang-ang.
Kurikulum: Pagpaenrol sa pang-unibersidad
nga ang-ang sa mga
kurso sa kahanas sa
kinabuhi, sa pagsulat,
ug sa math.

Tumong: Mga oportunidad alang sa sweldado nga pangempleyo ug
pangandam alang sa
EnglishConnect 2.
Profile sa Tigkat-on:
Makabasa ug makasulat sa ilang lumad nga
pinulongan, ug sinati sa
Latin nga alpabeto ug
punto sa letra [phonics].
Kurikulum: Sukaranang kahanas sa pakig-
istorya sa Iningles, nga
adunay limitado nga
pagbasa ug pagsulat.
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PATHWAY-
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Welcome sa EnglishConnect 2. Ang abilidad sa pagsulti

Kini nga kurso nagkinahanglan nga ikaw maka-access

og Iningles mahimong dako nga panalangin sa imong

sa internet ug sa lain laing mga teknolohiya (mga app

kinabuhi. Ang mga kahanas sa Iningles mosangput

ug uban pa) aron makaribyu, makapraktis, ug makat-on

ngadto sa mas maayo nga pangempleyo, makatabang

sa gawas sa klase. Sama sa pagpalambo sa bisan unsa

nimo sa pagpadayon og mga kahigayunan nga pang-

pang mga kahanas, ang makanunayong pagpraktis ug

edukasyon, mopadaghan sa mga higala ug mga kaila,

panahon makatabang nimo sa pagpalambo og mga

ug makatabang nimo sa daghang ubang mga paagi.

kahanas sa pagpamulong og Iningles. Busa, pagpraktis

Sama sa gipakita sa dayagram sa ibabaw, kini nga kurso kabahin sa mas dako nga produkto nga gitawag og
EnglishConnect. Paggahin og usa ka higayon sa pagrib-

kutob sa imong mahimo sa sulod ug sa gawas sa klase.
Pagmakanunayon ug pagmakugihon sa imong mga
paningkamot, ug pagkalingaw samtang magkat-on.

yu sa dayagram sa ibabaw ug tan-awa unsa ang mga

Samtang makigtambayayong ka sa uban aron makab-

ikadalit sa EnglishConnect. Paggahin usab og panahon

ot ang mga tumong sa kurso, imong masinati ang mga

sa paghunahuna kon sa unsang paagi nga kining parti-

panalangin sa sakripisyo, trabaho, pagbarug pinaagi

kular nga kurso makatabang kanimo sa umaabut.

sa kinaugalingong paningkamot, ug gugma. Ang imong

Tungod kay ang katuyoan niining kurso mao ang pagtabang kanimo nga makapalambo og sukaranang mga
kahanas sa pagpamulong og Iningles, ang EnglishConnect 2 nga mga kalihokan nakatutok diha sa bokabularyo, pagpaminaw, ug mga pagbansay sa pakig-istorya.

positibo nga kinaiya, pagpangandam, ug kamapahinunguron mopalambo sa imong kinabuhi ug sa mga
kinabuhi niadtong naglibut kanimo.
Labing maayong panghinaot!
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PASIUNA: ENGLISHCONNECT 2
NGANONG NAGKAT-ON KA MAN OG
ININGLES?
Welcome sa EnglishConnect. Ang pagkat-on og
Iningles makatabang nimo sa pagtinguha og mga
oportunidad sa edukasyon, pagpangita og mas maayo
nga pangempleyo, ug makatabang nimo nga makaangkon og dugang nga mga higala. Ang mga leksyon
sa EnglishConnect makatabang kanimo sa pagpalig-on
og mga kahanas sa pagpamulong ug pagpakig-istorya.
Kining mga leksyon dili magtudlo sa pagbasa ug pagsulat og Iningles. Makakat-on ka og mga kahanas sa
pagbasa ug pagsulat og Iningles diha sa ubang mga
kurso sa EnglishConnect.
Sa dili ka pa magsugod, desisyuni kon ngano nga
nagkat-on ka og Iningles ug isulat ang imong mga
rason. Kon mobati ka nga nawad-an sa kadasig, tan-
awa kon unsay imong gisulat. Ang paghinumdom kon
ngano nga nagkat-on ka og Iningles makatabang nimo
nga magpabiling madasigon.
Nagkat-on ko og Iningles tungod kay



UNSAY IMONG TUN-AN?
Ang EnglishConnect nga Manwal sa
Tigkat-on
Kini nga libro makatabang nimo atol sa imong EnglishConnect nga kurso. Naglangkob kini og mga kalihokan
sa matag leksyon ug ubang mga tinubdan sa tabang.
Hinoon, dili ka makakat-on og Iningles gikan lamang
niini nga basahon. Tungod niini nga rason, importante
nga motambong ka og klase matag semana.
○ Dad-a kini nga libro ngadto sa klase matag semana.
○ Sulati kini nga basahon sa paghimo og mugbong mga
pahinumdom ug sa pagkompleto og mga kalihokan.
○ Ribyuha ang bokabularyo sa kasamtangang leksyon
ug kat-uni ang pang-homework nga bokabularyo
diha sa bokabularyo nga apendiks.
○ Tan-awa daan ang leksyon alang sa klase sa sunod
semana.
○ Gamita ang grammar nga apendiks (nga naa sa
luyo sa basahon) aron sa pagribyu sa grammar nga
inyong gigamit sa klase.

Akong Plano sa Pagpraktis og Iningles

Aron magmalampuson sa pagkat-on og Iningles,
importante nga ikaw:
○ Magpraktis og Iningles kada adlaw. Ang ginagmay
nga pagpraktis kada adlaw mas maayo pa kay sa
dinaghan nga pagpraktis sa pipila lang ka adlaw.
○ Maghimo og sinemana nga mga tumong sa Iningles.
Kinahanglang piho kini, sama sa “Magkat-on ko og
20 ka bag-ong mga pulong.” Isulat ang imong mga
tumong ug irekord ang imong pag-uswag.
Importante usab nga modesisyon kon unsa, kanus-a,
asa, ug unsaon nimo sa pagtuon.

Ang EnglishConnect nga mga kurso naglakip og usa ka
plano sa pagtabang kanimo nga makapraktis og Iningles sa sobra sa 10 ka oras kada semana ug mosubay
sa imong oras sa pagbansay. Gamita kini nga plano sa
pagrekord sa mga oras nga imong gigahin sa pagpraktis ug pagsubay sa imong pag-uswag. Ang Akong
Plano sa Pagpraktis og Iningles nagsugyot og daghang
paagi nga ikaw makapraktis.
○ Pagpraktis ug paminaw sa gipamulong nga Iningles
pinaagi sa pagtambong sa klase matag semana.
○ Kompletuha ang Pagdapit sa Paglihok nga gilakip sa
katapusan sa matag EnglishConnect nga leksyon.
Mohatag kini nimo og oportunidad nga magamit
ang unsay imong nakat-unan sa klase.
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○ Ribyuha ug praktisi ang bokabularyo gikan sa matag

temporal nga kinaugalingong pagpaningkamot. Kining

leksyon. Praktisi ang pagsulat sa mga pulong ingon

20 minutos nga klase sa kasagaran gidumala sa usa

man usab ang pagsulti niini.

ka presidente sa klase, kinsa mosangun sa mga sakop

○ Praktisi ang pang-homework nga bokabularyo sa
likod sa manwal. Ang pang-homework nga bokabularyo usa ka lugway sa bokabularyo sa leksyon.
○ Praktisi ang panag-istoryahanay gikan sa leksyon
uban sa usa ka kapares o nga ikaw lang.
○ Tan-awa daan ang bokabularyo alang sa sunod nga
klase. Moandam kini kanimo alang sa unsay imong
kat-unan.
○ Ang Duolingo usa ka online nga kapanguhaan nga
libreng magamit sa mga tiggamit og Android ug
Apple. Bisitaha ang tukma nga mga app store. Palihug timan-i nga ang Duolingo maggamit sa imong
cellular nga data, mao nga tingali ganahan ka nga
mogamit niini kon konektado ka sa WiFi sa imong
gikuptan nga himan [handheld device]. Ang Duolingo libre usab nga magamit diha sa duolingo.com.
Girekomendar nga mogahin ka og 10 hangtud 15
minutos kada adlaw nga magpraktis og Duolingo.
○ Apil sa Speaking Partners, usa ka programa nga
maghatag nimo og oportunidad nga makigsulti sa
usa ka lumad sa pinulongang Iningles matag semana pinaagi sa video chat sama sa Skype o Facetime.
○ Ang ubang mga kalihokan sa pagpraktis og Iningles
naglakip sa pagtan-aw og Iningles nga mga salida,
telebisyon, o mga podcast o sa pagpaminaw sa
Iningles nga radyo o uban pa nga audio. Naglakip
usab kini sa pagpraktis og Iningles kauban sa mga
klasmeyt o sa uban.

Ang Akong Pundasyon [My Foundation]
Sa daghang dapit, Ang Akong Pundasyon usa ka
klase nga gitudlo isip kauban sa EnglishConnect nga
mga klase. Ang Akong Pundasyon makatabang sa
mga indibidwal nga makat-on ug mosunod sa mga

sa grupo sa pagpahigayon og diskusyon mahitungod
sa usa ka baruganan gikan sa manwal nga Ang Akong
Pundasyon.

KANUS-A, ASA, UG UNSAON NIMO SA
PAGTUON?
Mga sugyot sa pagtuon
○ Pagpili og dapit nga labing epektibo alang sa imong
naandan nga mga pamaagi sa pagtuon.
○ Pagpili og regular nga oras sa adlaw aron magtuon
ug magpraktis og Iningles.
○ Pangita og usa ka lumad nga mamumulong o usa
ka tawo nga nagkat-on og Iningles nga ikauban sa
pagpraktis diha sa gawas sa klase.
○ Pag-istorya og Iningles kutob sa mahimo, diha sa
sulod ug sa gawas sa klase. Kon wala ka masayud
unsaon sa pagsulti sa usa ka butang sa Iningles,
sulayi kini sa paghulagway gamit ang mga pulong
nga imong nahibaloan.
○ Paghimo og listahan sa bag-ong mga pulong nga
imong nakat-unan. Ribyuha kining lista kanunay,
tingali pinaagi sa paghimo og mga flash card o pinaagi sa paghimo og notebook sa bokabularyo.
○ Kon ikaw adunay magamit nga internet, makaribyu
ka sa leksyon sa matag semana pinaagi sa pagtan-
aw sa video gikan sa matag seksyon sa Pagpaminaw
diha sa internet.
Ang pagkat-on og bag-ong pinulongan usa ka proseso
nga nagkinahanglan og panahon, pailub, ug pagkamakanunayon. Mahimo usab kining makapahinam
ug makalingaw! Among pahalipay sa imong desisyon
nga magkat-on ug magpraktis og Iningles gamit ang
EnglishConnect.

baruganan nga mosangput ngadto sa espiritwal ug
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MY ENGLISH PRACTICE PLAN
WEEK

Example
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AT TEND

COMPLETE

REVIEW

PRACTICE

PRACTICE

CLASS

THE

VOCABULARY

HOMEWORK

CONVERSATION

INVITATION

FROM LAST

VOCABULARY

FROM LAST

TO AC T

CLASS

.5 hours

1 hour

1 hour

CLASS

1 hour

.5 hours

PREVIEW

DUOLINGO

VOCABULARY

SPEAKING

OTHER

TOTAL HOURS

PARTNERS

ENGLISH

SPENT

PRACTICE

LEARNING

FOR NEXT
CLASS

.5 hours

ENGLISH

2 hours

1 hour

3 hours

10.5 hours
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LEKSYON 1: PASIUNANG LEKSYON
Nganong nagkat-on ko og Iningles?

PAS IUN A S A E NGLISH CONNE CT
Mga Tumong
1. Magkat-on ko kon sa unsang paagi nga ang EnglishConned nga kurso makatabang nako nga makakat-on og
Iningles.
2. Magkat-on ko kon unsaon sa paggamit ang Akong Plano sa Pagpraktis og Iningles.
3. Magkat-on ko sa pagresponde sa mga hangyo diha sa klasehanan.
4. Magkat-on ko sa paghimo og mga hangyo diha sa klasehanan.
Nganong nagtuon ka man og Iningles?
1. Human nimo masulat nganong nagkat-on ka og Iningles diha sa Pasiuna nga pahina, ipasabut ngadto sa
usa ka kapares nganong gusto nimo nga makakat-on og Iningles. Mahimo nimo kining buhaton gamit ang
imong lumad nga pinulongan.
2. Pagsulat og piho nga tumong nga paningkamutan nimong makab-ot samtang anaa ka niining kurso nga
Iningles. Sama pananglit, “Magkat-on ko og 20 ka bag-ong bokabularyo nga mga pulong matag semana.”
Mahimo nimo kining buhaton gamit ang imong lumad nga pinulongan.
Tumong:

Unsay imong tun-an?
Basaha ang mahitungod sa EnglishConnect 2 nga manwal sa tigkat-on ug sa Akong Plano sa Pagpraktis og Iningles diha sa Pasiuna ug tan-awa ang tsart sa Akong Plano sa Pagpraktis og Iningles diha sa mga pahina viii ug ix.
Pangutana kon wala ka makasabut sa bisan unsang bahin sa Akong Plano sa Pagpraktis og Iningles. Mahimo
nimo kining buhaton gamit ang imong lumad nga pinulongan.

Kanus-a, asa, ug unsaon nimo sa pagtuon?
Hunahunaa kon asa, kanus-a, ug unsaon nga makatuon ka og maayo. Isulat ang imong mga hunahuna.
Ipaambit ang imong mga hunahuna ngadto sa usa ka kapares. Mahimo nimo kining buhaton gamit ang imong
lumad nga pinulongan.
Asa: 
Kanus-a: 
Unsaon: 
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WARM-U P
Target Phrases
Please
Thank you

Could you spell that, please?
Could you repeat that, please?

Vocabulary
Nouns

Verbs

desk

computer

look at

repeat

quiet down

practice

chair

screen

listen to

sit down

pay attention

say

return to

stand up

focus

write

board

LE S S ON CONVER SATI ON AND AC TIV IT Y
Conversation
A = Instructor, B = Learner
A: Please quiet down and return to your seat.
B: OK.
A: Look at page 1 in your book. Listen to the sentence and then repeat: “I’m from Germany.”
B: I’m from Germany.
Activity
Give commands to a partner.
A: Please pay attention and look at the board.
B: OK. (partner looks at the board)

WRAP-U P
Summary
Now I can . . .

Now I know . . .

◯ 1. say how the EnglishConnect course can help me
learn English.




◯ 2. tell someone how to use My English Practice Plan. 
◯ 3. respond to classroom requests.



◯ 4. make classroom requests.



Invitation to Act
Review and fill out My English Practice Plan this week. Make flash cards with the vocabulary words you don’t
know and practice them.
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