
Paunang SalitaPaunang Salita

 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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TUNGKULIN KO SA AKING 
SARILI AT PAMILYA 
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Pagpapahalaga Sa SariliPagpapahalaga Sa Sarili

 Alam mo ba na ikaw ay mahalaga? May taglay kang 
kakayahan na maari mong ipagmalaki at paunlarin. Sa araling 
ito, matututunan mo kung  paano pauunlarin ang kakayahan at 
babaguhin ang mga kahinaan.
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ANO ANG IYONG GAGAWIN?

 Bilang mga bata, paano ba haharapin ang mga pagkakataong 
tulad ng nasa larawan?

 May mga pagkakataon na nagagawa natin nang mahusay 
at maayos ang mga bagay. May mga pagkakataon din na tayo’y 
nabibigo. Sa panahon na tayo ay nagtatagumpay nakikita agad 
ang matamis na ngiti sa ating mukha. Ngunit paano naman natin 
haharapin ang mga pagkakataong tayo ay nabigo? Bilang mga 
bata kailangan alam din nating pahalagahan ang ating mga sarili 
sa panahon ng pagkatalo o pagkabigo. Ang pagpapahalagang ito 
ay magbibigay muli sa atin ng  lakas upang huwag sumuko sa mga 
susunod na pagsubok.
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NAGAGAWA KO ITO!

 Sagutin ng Oo o Hindi kung ang mga bagay na tinutukoy ay 
ginagawa mo. Isulat ang sagot sa maliit na kahon.

1.  Nagtatanong 
kapag 
mayroong 
hindi 
naiintindihan 

2.  Nahihirapang 
tanggapin 
ang 
pagkatalo

3.  Naipag-
mamalaki 
ang sariling 
kakayahan 
sa tamang 
paraan

4.  Naiinis sa 
angking 
husay at 
talento ng 
iba.

5.  Hinahayaan 
ang iba na 
mag pasya 
para sa sarili.

6.  Positibo sa 
pananalita 
tulad ng 
“kaya ko ito” 
o “mahusay 
ako dito”

7.  Nahihiyang 
ipamalas ang 
talentong 
taglay.

8.  May lakas 
na loob na 
subukan 
ang 
bagong 
bagay

9. Naipapahayag 
ang mga 
kinatatakutan

10. May tiwala 
sa sariling 
kakayahan

11. Nalulungkot 
kapag 
napapag-
sabihan sa 
ginawang di 
tama.

12. Takot na 
mabigo 
kaya di 
sinusubukan 
ang mga 
bagong 
bagay.



4
Marangal Grade 3 Marangal Grade 3

5

 Balikan ang mga sitwasyon na nakasulat sa loob ng kahon na 
nasa pahina 3. Alin sa mga ito ang nagpapakita na ikaw ay may 
tiwala sa iyong sarili?  Alin naman dito ang nagpapakita na ikaw ay 
kulang ng tiwala sa sariling kakayahan?  Ipaliwanag.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Mga Hakbang

A. Isulat sa tamang hanay ang mga kahinaan at kakayahan mo 
at gumawa ng mga hakbang upang mapagtagumpayan ang 
mga kahinaan.

KAKAYAHAN

AKO

KAHINAAN

MGA HAKBANG
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ANG TUNGKULIN KO SA 
AKING KAPWA
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MAKIPAGKAIBIGAN

 Si Arnel ay bagong lipat sa inyong lugar.  Kalilipat lamang ng 
kaniyang pamilya noong isang araw.  Wala siyang kakilala at wala rin 
siyang mga kaibigan.  Ano ang gagawin mo upang magkaroon siya 
ng bagong kaibigan?  Pag-usapan sa klase.

Pag-unawa Sa Damdamin Pag-unawa Sa Damdamin 
ng Ibang Iba

 Naipapakita ang pagkamagiliw at pakikipagkaibigan na 
may pagtitiwala sa mga kapitbahay, kamag-anak at kamag-
aral.
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 Nailagay mo na ba ang iyong sarili sa kalagayan ng iba? 
Ano ang iyong mararamdaman kung sakaling malagay ka sa mga 
pagsubok gaya nang nangyari sa tauhan sa kuwento?

ANG MABUTING SAMARITANO
Lukas 10:30-35

 May isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Hesus 
ay subukin at nagsabi, “Guro, anong dapat kong gawin upang magmana 
ng buhay na walang-hanggan?” Sinabi niya (ni Hesus) sa kanya (sa 
eskriba), “Ano ba ang nakasulat sa kautusan?  Ano ang nabasa mo?” 
At sumagot siya (ang eskriba), “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos 
nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong lakas, at nang 
buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” 
At sinabi niya (ni Hesus) sa kanya (sa eskriba), “Tumpak ang sagot 
mo, gawin mo ito at mabubuhay ka.” Subalit sa pagnanais niya (ng 
eskriba) na ipagmatuwid ang kanyang sarili ay sinabi kay Hesus, “Sino 
ang aking kapwa?”

 Sumagot si Hesus, “May isang taong bumaba mula sa Herusalem 
patungo sa Jerico at siya’y nahulog sa kamay ng mga tulisan, hinubaran 
siya ng mga ito at binugbog.  Pagkatapos ay umalis sila at iniwan 
siyang halos patay.  Nagkataong bumaba sa daang iyon ang isang 
pari.  Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. 
Ganundin ang isang Levita, 
nang dumating siya sa lugar 
na iyon at nakita niya ang 
taong iyon, siya ay dumaan 
sa kabilang panig.  
Subalit ang isang 
Samaritano, sa 
kanyang paglalakbay 
ay dumating sa kanyang 
kinaroroonan; nang makita 
niya ang taong iyon, siya 
ay (pansinin ito)nahabag.  
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Kanyang nilapitan ito at tinalian ang kanyang mga sugat pagkatapos 
buhusan ng langis at alak.  Pagkatapos isakay sa kanyang sariling 
hayop, siya ay dinala sa bahay-panuluyan at inalagaan.  Nang sumunod 
na araw, dumukot siya ng dalawang denario, at ibinigay sa may-ari 
ng bahay-panuluyan at sinabi niya, “Alagaan mo siya, at sa anumang 
karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbalik.”

 "Ano sa palagay mo, alin sa tatlong ito, ang naging kapwa 
sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan?” At sinabi niya, “Ang 
nagpakita ng habag sa kanya.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Humayo ka, 
at ganundin ang gawin mo.”

1. Ano ang nangyari sa isang tao habang siya ay naglalakbay 
patungong Jerico?

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Sino-sino ang mga taong napadaan sa dakong iyon at nakita  
siyang nakahandusay sa daan?

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Ano ang ginawa ng pari at ng Levita nang nakita nila ang taong 
nakahandusay sa daan?

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Ano naman ang  nagtulak sa Samaritano upang tulungan ang 
taong nakahandusay sa daan?

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Sino sa tatlong dumaan sa taong nakahandusay ang dapat 
mong gayahin?

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
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6. Kung ikaw ay magbibigay ng pamagat sa kuwentong ito, anong 
pamagat ang ibibigay mo?

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

7. Ano ang aral na itinuro sa atin ng kuwentong ito?
 _________________________________________________________

_________________________________________________________

 Paano maipapakita na ikaw ay isang taong may 
pagpapahalaga sa damdamin ng iba?  Isulat ang iyong sagot sa 
loob ng mga bilog.

Mga
kalaro

Mga
kaklase

Mga miyembro 
ng pamilya
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Ang Tungkulin Ko Bilang 
Mamamayan
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AYUSIN ANG MGA TITIK

 Iba’t-iba ang pambansang simbolo natin.  Ayusin ang mga titik 
upang makuha ang tamang sagot. 

1. MPASGITAA  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  

2. ARRAN ____  ____  ____  ____  ____ 

3. ANGMAG ____  ____  ____  ____  ____  ____

4. AWBALKA  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____

5. NAAHAW    ____  ____  ____  ____  ____  ____

Aking Kultura't LahiAking Kultura't Lahi

 Naipagmamalaki ang lahing pinagmulan maging ang mga 
kaugalian na nagpapamalas ng pagka-Pilipino.
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KAUGALIANG PILIPINO
Source: http://www.tempo.com.ph/2013/11/03/kaugaliang-pilipino/

 Ang mga Pilipino ay sadyang mabait at may mabuting 
kalooban.
Narito ang ilang mga kaugaliang Pilipino na ipinagmamalaki natin:

1. Maka-Diyos – Matibay ang pananalig at pananampalataya sa 
Diyos ng mga Pilipino.  Ang mga bata ay tinuturuan ng kanilang 
magulang sa pagdarasal.  Ang buong mag-anak ay nagsisimba 
lalo na sa araw ng Linggo upang magpasalamat sa Panginoon 
sa lahat ng mga biyaya at mga pagsubok na napagtagumpayan.

2. Pagiging magalang – Ang paggalang lalo na sa mga 
nakakatanda ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagmano at 
pagsagot ng “po” at “opo”.

3. Pagmamahal sa pamilya – Ang bawat kasapi ng pamilya ay 
may responsibilidad na ginagampanan at ipinapadama ang 
pagmamahal at pagkalinga sa bawat isa.

4. Pagmamahal sa kapwa – Ang mga Pilipino ay sadyang 
may mabuting puso.  Likas tayong matulungin sa mga 
nangangailangan at nangungulila.

5. Pagtanaw ng utang na loob – Kahit maliit na bagay lamang ang 
naitulong sa atin, ang buong pamilya ay tumatanaw ng utang 
na loob.

6. Masipag – Ang mga bata ay tinuturuan ng mga gawaing-bahay 
ng kanilang mga magulang habang lumalaki upang sila ay 
maging masikap at matiyaga sa anumang gawaing nakaatang 
sa kanila.
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7. “Hospitable” – Kapag may bisita tayo, ginagawa natin ang 
lahat upang mapagsilbihan at masiyahan sila.  Inihahain natin 
ang masasarap na pagkain at ipinapagamit ang mga bagong 
kagamitan.

1. Ano ang pinatutunayan ng mga kaugaliang nabanggit?
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________
 
2. Alin sa mga kaugaliang nabanggit ang kayang gawin ng isang 

batang tulad mo?
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

3. Kanino at kailan natin ipinapakita ang mga magagandang 
kaugalian?

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

4. Paano maipapakita ng isang mag-aaral ang pagiging hospitable
 sa loob ng paaralan?
 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

5. Bakit kailangan nating isabuhay ang mabubuting katangian ng 
mga Pilipino?

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________
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1. Paano mo ipapakita ang pagmamalaki sa ating bansa?

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

2. Bakit kailangan nating ipagmalaki ang ating lahi at mga 
kaugaliang Pilipino?

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 Lagyan ng (  ) ang mga pangungusap na nagpapakita ng 
mga magagandang katangiang Pilipino sa isip at sa gawa.

Bumibili ng mga gawang Pilipino gaya ng bag, banig at 
iba pang produkto ng Pilipinas.

Maasikaso sa mga panauhin.

Pagiging magalang.

Madasalin at malapit sa Poong Maykapal.

Pagkahilig sa mga produktong banyaga.

Matulungin sa kapwa.

Paglalaan ng panahon at pagpapahalaga sa pamilya.

Pagsasawalang bahala sa kalinisan ng kapaligiran.

Pagiging mapanuri.

Sagutin ang mga tanong.
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Ang Tungkulin Ko 
Bilang Nilikha
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 Pagmasdan ang mga larawan. Tukuyin kung alin sa mga ito 
ang ginagawa mo at ng inyong mag-anak upang maipakita ang 
pananalig sa Diyos. Pag-usapan sa klase.

Manalig sa DiyosManalig sa Diyos

 Naipapaliwanag ang kahalagahan ng pananalig sa Diyos. 
Naipapakita ang pananalig sa Maylikha sa pamamagitan ng 
gawa.
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 Madalas ka bang manalangin?  Ano-ano ang iyong mga hiling 
sa Kanya?

Ang Aking Panalangin

Sadyang napakarami ng aking kahilingan sa Poong Maykapal;
Nais kong idulog itong aking buhay
Sa aking paglaki ang nais ko’y kanyang gabay
Na sa araw araw ng pagpasok ay ingatan.
 
Ang aking hiling sa Diyos 
ay  malusog na pangangatawan,
Isang maliksi at magandang kalusugan,
Ang pagsama niya sa akin habang nag-aaral
Nawa’y maabot ang mga pinapangarap.

Nawa’y patuloy ang saya sa aking pamilya,
Kanyang pagsubaybay kay ate man o kuya
Hinihiling ko rin ang kanyang pag-iingat
Sa aking ama’t ina. 

Ako’y nananalig na ang bawat bukas
Ay hawak ng Diyos at may kasiguraduhan
Nagpapasalamat sa kanyang mga gawa
Sadyang dakila at kahanga-hanga.

Nawa sa araw-araw ay iyong tulungan
Na maging isang huwaran at mabait na bata,
Aking susundin ang payo ng magulang 
Nang sa ganon ay malugod 
Sa tulad kong bata.
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1. Ano ang mga hiling ng bata sa kanyang panalangin?

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

2. Sino sino ang mga taong nabanggit sa kanyang panalangin?

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

3. Paano ipinamalas ng bata ang kanyang pananalig sa Diyos?

 ___________________________________________________________
 
 ___________________________________________________________

4. Ano ang ipinagpapasalamat ng bata?

 ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________

5. Ano ang ipinangako ng bata sa kanyang panalangin?
 ___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________

Sagutin ang mga tanong.

1. Ano ang damdamin ng bata sa kanyang panalangin?

 ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________
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2. Alin sa mga hiling ng bata ang katulad ng hiling mo sa Diyos?

 ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________

3. Nananalangin ka ba?  Gaano kadalas?

 ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________

4. Bakit mahalaga ang pananalig sa Diyos?

 ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________

5. Ano ang iyong mga hiling sa Kanya?

 ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________

Sa Panahon ng Pagsubok

 Sa mga panahong nahihirapan, ano ang magiging panalangin 
mo sa Diyos?

Iyong Panalangin sa Diyos

Nahihirapan ka sa 
pagsusulit sa paaralan.




