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 Upang ang isang bata ay makapamuhay nang maayos 
at maligaya kinakailangang maunawaan niya ang kanyang 
sarili at matuklasan ang kahalagahan ng kanyang papel na 
ginagampanan sa mundong kanyang ginagalawan-pamilya, 
paaralan, komunidad at sa daigdig.  Kinakailangan ding 
mamulat ang kanyang kaisipan na malaki at maaring walang 
hangganan ang kanyang maiaambag para sa kabutihang 
panlahat.

 Marangal, Unang Edisyon, ay naglalayong linangin 
at paunlarin ang pagkataong etikal ng bawat mag-aaral.  
Laman ng edisyon na ito ang pagtuklas sa sariling 
kakayahan at ang pagkakaroon ng kamalayan sa paggalang 
sa kapwa, sa bansa at sa Diyos.  Laman din nito ang iba’t 
ibang makabuluhang pagsasanay upang mas lalo pang 
mapalawak ang pagka-unawa, maging mapanuri at 
produktibo sa bawat konseptong binibigyan ng pansin.  Sa 
aklat na ito binibigyang halaga ang limang pangunahing 
kakayahan (macro skills): pag-unawa, pagninilay, 
pagsangguni, pagpapasya at pagkilos.

 Sa pamamagitan ng aklat na ito at sa tulong ng mga 
guro at mga magulang, ang mga pagbabagong nagaganap 
ay magiging tuntungan ng mga mag-aaral upang tuklasin, 
matutunan at isabuhay ang mga nararapat sa mga asal at 
pag-uugali.
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AKO AT AKING PAMILYA
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 Natutukoy ang angking talento.  Nababatid at 
napapaunlad ang mga taglay na kakayahan bagama’t bata.

 Bawat bata ay may angking kakayahan.  Kaya naman alamin 
mo ang iyong taglay na talento sa mga paksa ng araling ito.  
Layunin nitong matuklasan mo ang iyong potensyal bagama’t 
ikaw ay bata. 

Ang Aking Kakayahan at Talento!Ang Aking Kakayahan at Talento!
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Simula Pagkabata

 Kilala mo ba ang mga nasa larawan?  Pansinin na tulad mo sila 
ay may angking talento simula pa noong bata sila. Kaya naman, iyong 
alamin kung paano nila nakamit ang kanilang tagumpay.

LEA SALONGA - Siya ay nagsimula sa pag-
awit mula pagkabata at narekord ang 
unang album na may pamagat na “Small 
Voice”.  Nakilala siya bilang boses ng mga 
sikat na karakter Disney gaya nina Princess 
Jasmine at Mulan.  Ang kanyang talento 
ay kinilala rin ng buong mundo lalo na sa 
pag-arte at pagganap sa teatro.

 May pagpapahalaga siya sa 
edukasyon, nagtapos siya bilang 
valedictorian sa mataas na baitang.   
Habang nasa Estados Unidos at abala 
sa mga pagtatanghal, tinulungan niya 
ang kapatid na si Gerard na mag-aral 
ng musika sa pamantasan sa Boston, 
Massachusetts na nagtapos bilang summa 
cum laude.

 Dahil sa matibay na pananalig 
sa Diyos, disiplina, hard work, at tiyaga 
nakamit ni Lea ang paghanga at 
tagumpay sa teatro at musika.
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MICHAEL CHRISTIAN MARTINEZ - Dalawang buwang 
gulang pa lamang si Michael nang siya ay makaranas ng 
asthmatic bronchitis at malimit dalhin sa pagamutan.

 Nagsimula siyang maglaro sa SM Southmall Skating 
Rink sa gulang na walong taon.  Taon-taon ay bumubuti 
ang kanyang kalusugan kaya tuluyang sinuportahan ng 
kanyang ina ang ice skating.

 Noong 2009, nahinto siya ng dalawang buwan 
matapos mahiwa ng talim ng skate ang kaniyang hita. 
Napunit ang dalawang litid sa kaniyang bukong-bukong 
na kailangan ng tatlong buwang pagpapahilom.  Noong 
Abril 2012, napunit ang litid sa tuhod niya at kailangang 
lumiban ng tatlong buwan.  Ang bali niya sa 
bukong-bukong ay nagdulot muli ng pagliban 
niya sa yelo ng dalawang buwan noong 
2013. Sa kabila ng hirap at pagtitiis sinikap 
niyang gawin ang lahat ng makakaya upang 
magtagumpay. 

 Sa unang dalawang gabi ng Winter 
Olympics 2014, tutok na tutok ang mga 
Pilipino sa kanilang telebisyon upang panoorin 
ang nag-iisang Filipino Olympian. Siya ay si 
MICHAEL CHRISTIAN MARTINEZ. 

 Ang 17 taong gulang na binatilyong 
si Michael Christian ang kauna-unahang 
Southeast Asian figure skater na lumahok 
sa Winter Olympics. Sa Sochi games, si 
Martinez ay nagpamalas ng galing at husay 
sa larangan ng figure skating. Nakuha niya 
ang panlabing siyam (19) na pwesto sa 29 
na manlalaro na nakipagtagisan sa figure 
skating.
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RONNIE DEL CARMEN - Siya ay isang Pilipino 
animeytor na kinilala sa buong mundo.  Ilan 
sa mga sikat na pelikula sa Hollywood na 
naibahagi niya ay "Finding Nemo" at "UP" ang 
unang animated film na nagbukas ng Cannes 
Film Festival noong 2009. Co-director siya ng 
PIXAR film na "Inside Out" na kumita ng malaki 
sa takilya.

 Bata pa lamang ay mahilig na siyang 
gumuhit o mag-drowing at dala niya ito 
hanggang sa paglaki. Mahalaga sa kanya 
ang edukasyon at sa nais niyang mahasa 
ang angking kakayahan, nagsikap siyang 
pag-aralang mabuti ang pagguhit hanggang 
maging isa siyang mahusay na story artist, 
story supervisor at animeytor. 

 Ayon sa kanya, "mahalin mo ang 
ginagawa mo upang magtagumpay".  
Ang mga malikhaing tao ay dapat daw 
magpatuloy sa paglikha upang makita ng iba 
at makuha ang kanilang puna, reaksyon o 
komentaryo upang higit itong mapaganda.

 Ang dedikasyon, determinasyong 
magtagumpay, pagiging malikhain at disiplina 
ang naging gabay niya sa tagumpay.

 Kahit mula siya sa isang bansang tropikal gaya ng 
Pilipinas ipinamalas niya na di ito hadlang sa pagsisikap 
niyang makilala sa figure skating hanggang sa 
makarating siya sa International Olympics. Ipinakita niya 
na ang determinasyon, disiplina, hard work, pananalig 
sa Diyos, at ang pagpupunyaging matuto at mahasa 
ang nagdala sa kanya sa paghanga at tagumpay na 
tinatamasa niya ngayon.



2

PB
Marangal Grade 2 Marangal Grade 2

93

Ako at Ang Aking Kapwa
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INISYAL NA TUGON
 Makikita sa ibaba ang mga karaniwang pangyayari sa 
araw-araw na nakakasama mo ang iyong kapwa.  Punan 
ang unang hanay ng iyong inisyal na tugon.

Inisyal na Tugon Pangyayari Pangwakas na Tugon

Mayroon kang kapitbahay na 
makalat.

Sa labas ng paaralan ay nakakita ka 
ng mga batang pulubi.

Di makasagot ng gawain ang  
kaklase dahil nakalimutan niya ang 
kanyang lapis.

Ang tindera sa kantin ay nagkamali 
ng bigay na pagkain.

Aksidenteng natapunan ng tubig 
ng kapatid mo ang proyekto mong 
tinatapos.

Nagpakita ng mga bagong gamit 
ang kaklase mo.

Bago matapos ang aralin ay balikan mo ang pangwakas na 
tugon at punan muli ito ng dapat mong gawin.

 Sadyang magkakaiba ang lahat ng tao.  May pagkakaiba-
iba ang kanilang mga edad, kulay, personalidad, interes at iba 
pa.  Dahil dito, kailangang matutunan mo na sila ay pakitunguhan 
at pahalagahan.

Bagaman May Kaibahan Kapwa'y Bagaman May Kaibahan Kapwa'y 
MahalagaMahalaga
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 Kilala mo ba ang mga tao sa iyong paligid?  Binabati 
mo ba sila?  Kasundo mo ba sila?  Pag-aralan ang mga 
larawan na nagpapakita kung ano ang ginagawa ni Andrei.  
Punan ng sagot ang mga patlang.

Si Andrei at ang Kanyang Kapwa!

 Si Andrei ay isang kagiliw-giliw na bata.  Sa tahanan ay 

bumabati siya sa kanyang 

Ito na ang kanyang 

nakagawian kaya naman maging ang kanyang mga

at humahalik din sa pisngi ng kanyang mga

ay wiling-wili 

rin sa kanya sa tuwing makikita ang kanyang ginagawa.
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 Sa hapon,  tuwing lalabas siya at makikipaglaro sa mga 

napapansin siya 

ng mga nakatatanda na nagmamasid dahil sa kanyang 

magandang pag-uugali.  Minsan habang naglalaro may 

lumapit na 

at agad ibinigay ni Andrei ang kanyang natabing pera sa 

bulsa.  Maganda rin ang ipinapakita  niyang pag-uugali  

sa paaralan. Minsan naabutan niyang nagpupulot ng libro 

ang  kaya agad niya 

itong tinulungan.  Sadyang matulungin si Andrei, marunong 

siyang makisama kaya maging sinumang kawani sa 

paaralan gaya ng                                                           

ay gustong-gusto siya.
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 Basahin ang mga tanong at lagyan ng tsek (  ) ang 
tamang sagot.

1. Sino sino ang mga taong nakasama ni Andrei?

 ____ kapamilya ____ kaklase   ____ dentista

 ____ kalaro  ____ manggagamot ____ guro

2. Paano niya ipinakita ang mabuting katangian sa 
tahanan?

 ____ Humahalik siya sa mga magulang.

 ____ Nagliligpit siya ng mga gamit.

 ____ Nagdidilig siya ng mga halaman.

3. Bakit kinagiliwan si Andrei sa loob at labas ng tahanan?

____ Siya ay marunong magbigay ng pagkain.

____ Siya ay magaling at mahusay na mag-aaral.

____ Iginalang niya ang lahat ng mga taong nasa paligid 
niya.

4. Paano tinulungan ni Andrei ang kanyang guro?

____ Naglinis si Andrei ng silid-aralan.

____ Tinulungan niya ang guro na pulutin ang mga 
nalaglag na gamit.

____ Tumugon siya sa pakiusap ng guro.
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Ako at Ang Aking Pamayanan Na 
Kinabibilangan
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 Alam mo ba ang mga karapatan mo bilang bata?  
Ikonekta sa larawan ng bata ang mga karapatan mo bilang 
bata.

Karapatang 
bumoto at 

manungkulan

Karapatang 
makapag-aral

Karapatang 
magkaroon ng 

pangalan 

Karapatang 
manirahan sa 
isang payapa 
at tahimik na 
pamayanan

Karapatang 
makapaglibang

Karapatang 
magkaroon ng 
mga ari-arian

Ako'y May Mga KarapatanAko'y May Mga Karapatan

 Nababatid ko ang aking karapatan bilang isang bata at 
ginagamit ang mga ito upang magkaroon ng kamalayan at 
mapangalagaan ang aking sarili.  Nagpapasalamat ako sa 
anumang karapatang tinatamasa ngayon.
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Ang Bagong Klase ni Miguel

 Masayang-masaya si Miguel sapagka’t mayroon na 
siyang bagong libangan.  Ito ay isa sa mga kahilingan niya 
sa kanyang ama at ina.  Dahil sa hiling ni Miguel at taglay 
nitong husay sa pag-awit napagdesisyunan ng kanyang mga 
magulang na ipasok siya sa isang Music Class upang lalo pa 
niyang mahasa ang sarili sa pag-awit. 
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Miguel: Maraming salamat Ina sa pagsuporta nyo sa akin 
ni Ama sa aking kakayahan.

Ina: Ang batang tulad mo na mahusay ay may 
karapatan na mapaunlad pa lalo ang nalalaman.

Miguel: Pangako ko po na lalo ko pang pagbubutihin 
ang pag-awit upang maipagmalaki ninyo ako 
kahit kanino man.

Ina: Mabuti. Nawa’y makamit mo ang iyong 
pangarap.  Huwag mo lamang pababayaan ang 
iyong pag-aaral.

Miguel: Naiintindihan ko po.  Ako’y mag-aaral na mabuti at 
sa aking bakanteng oras ay palalawigin ko naman 
po ang aking talento.  Ito’y magandang libangan, 
hindi po ba mahal kong Ina?

Ina: Tama ka anak.  Subukin mo ring magkaroon ng 
mga kaibigan sa iyong bagong paaralan nang sa 
gano’y maging maganda ang iyong alaala kapag 
nagbalik-tanaw ka sa iyong kabataan.

1. Ano ang bagong klase na pinasukan ni Miguel ayon sa 
kuwento? 

  Isang Music Class.

  Isang Dance Class.

Kulayan ng berde ang kahon ng tamang sagot.
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2. Ano ang taglay niyang kakayahan? 

  Talento sa pagsayaw.

  Talento sa pag-awit.

3. Paano sinuportahan ng kanyang mga magulang ang 
talento niya? 

 Binilhan siya ng kanyang mga magulang ng isang 
Music Book.

 Sinamahan siya ng kanyang ina sa pagpasok sa 
isang Music Class.

4. Ano ang bilin ng ina kay Miguel sa bago niyang klase? 

 Iwasan ang pagliban sa klase.

 Mag-aral na mabuti, huwag makipag-away, at 
makipag-kaibigan sa mga bagong kaklase.

5. Ano ang pangako ni Miguel sa kanyang ina?

 Ipinangako niya na lalo niyang paghuhusayin ang 
talento.

 Ipinangako niya na susunod sa lahat ng ipinag-uutos 
ng guro.
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Ako at Ang Diyos
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 Kung ikaw ang batang nasa larawan, ano-ano ang mga 
bagay na nais mong ipagpasalamat sa Diyos?  Sumulat ng 
dasal ng pasasalamat.

Ako'y Nagpapasalamat sa DiyosAko'y Nagpapasalamat sa Diyos

 Nakapagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos sa kanyang 
mga biyaya.  Nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga nilikha 
ng Maykapal.

Mahal na Hesus,
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Labis na Pasasalamat

 Inimbitahan ni 
Katherine ang kaibigan 
niyang si Margaret sa 
kanyang kaarawan sa 
kanilang tahanan.

 Sa bahay 
nina Katherine ay 
mailalarawan ang 
isang simple ngunit 
masayang pamilya.

 Bago mag-umpisa ang munting salusalo sabay-
sabay na nagdasal nang taimtim ang pamilya ni Katherine. 
Ipinagpasalamat  nila ang mga biyayang natatanggap sa 
araw-araw.  Ipinagdasal din ng ama ang kanyang anak na si 
Katherine.

 Pagkatapos magpasalamat sa Diyos sabay-sabay 
kumain ang pamilya sa hapag-kainan.  Bakas ang saya sa 
mukha ni Katherine kahit hindi man niya ito sabihin.  Masaya 
siya di lamang dahil nakadalo ang kanyang kaibigan at 
higit sa lahat dahil mayroon siyang mapagmahal na mga 
magulang at kapatid.

 Pagkatapos kumain nasorpresa si Katherine sapagka’t 
nakatanggap siya ng mga simpleng regalo mula sa mga 
magulang at ilang kamag-anak.  Maging si Margaret ay may 
sulat na handog sa kanyang kaibigan.
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 Masayang-masayang nagpaalam si Margaret nang 
matapos ang pagdiriwang ng kaibigan.  Labis ang kanyang 
pasasalamat sa kaibigan at sa Diyos na nagbigay sa kanya 
ng isang kaibigan.

Kulayan ng dilaw ang kahon ng tamang sagot.

1. Sino ang kaibigan ni Katherine na naimbitahan niya sa 
kanilang tahanan? 

  Si Luis

  Si Margaret

2. Ano ang okasyon na ipinagdiwang ng pamilya? 

  Kaarawan ng ina.

  Kaarawan ni Katherine.

3. Paano ilalarawan ang pamilya ni Katherine? 

  Isang magulong pamilya.

  Isang masayang pamilya.

4. Paano nila ipinagdiwang ang okasyon? 

 Ipinagpasalamat nila sa Diyos ang mga biyayang 
natanggap.

 Naghanda sila ng maraming pagkain sa hapag-
kainan.
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 Nakikita sa kilos ng isang batang mapagpasalamat 
ang mga paraan ng pagpapahalaga sa mga kaloob sa 
kanya ng Poong Maykapal.  Suriin ang mga pangungusap 
at lagyan ng puso (   ) ang mga gawain na nagpapakita 
ng pagpapahalaga sa anumang kaloob ng Diyos sa iyo, 
materyal man o di materyal na bagay. 

______Dinidilig ko ang mga halaman sa hardin.

______Sinusunod ko ang payo ng aking mga magulang.

______Maalalahanin ako sa aking mga kapatid.

______Tinutukso ko ang aking mga kaklase.

______Ginagamit ko nang mahusay ang aking talento.

______Nagpapasalamat ako sa Maykapal  sa natanggap 
na mga bagong gamit.

______Iginagalang ko ang aking guro.

______Pinananatili kong malinis ang paligid.

______Iginagalang ko ang kapwa bata.

______Pinapakain ko ang alagang hayop.

5. Bakit masayang-masaya ang kaibigan ni Katherine?

 Masaya siya dahil binigyan siya ng Diyos ng isang 
kaibigan.

 Masaya siya dahil inimbita siya ni Katherine sa kanyang 
kaarawan.




