
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, sa kalikasan at sa Diyos. Laman din nito 
ang iba’t ibang makabuluhang pagsasanay upang mas lalo 
pang mapalawak ang pagkaunawa, 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 na mga asal at 
pag-uugali.
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Nagsasabi Ako ng Totoo!Nagsasabi Ako ng Totoo!

 Nakapagsasabi ng katotohanan anuman ang maging 
bunga nito.

           Maraming      batang  
katulad mo na iniisip na ang 
pagkakamaling nagawa; 
sinasadya man o hindi ay 
nangangahulugan ng galit 
at parusa mula sa mga 
magulang o nakatatanda. 
Kapag nakabasag ka ng 
gamit sa bahay, maaari 
mong sabihing “Hindi ko alam 
yan!” O maaari din naman na 
lumikha ka ng ibang kwento o 
isisi sa iba ang pangyayari. 

 Maaring sa iyong karanasan, ang pagkakamali ay palaging 
katumbas ng parusa at galit subalit higit na makabubuti ang 
pagsasabi ng totoo at maging responsable sa kalalabasan ng iyong 
mga desisyon at ginawa.  Mahirap magsabi ng totoo sa lahat ng 
pagkakataon subalit maaari mo itong matutunan.

 Naranasan mo na ba na makagawa ng pagkakamali?  Ano 
ang ginawa mo?  Inamin mo ba o inilihim ito?  Bakit mo ito inamin o 
inilihim?

Pag-usapan sa klase.
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“Hindi Po Ako!”

 Si Hesed ay mahilig kumain 
ng kung ano-ano habang 
gumagamit ng computer kahit na 
ipinagbabawal ito ng kanyang mga 
magulang.

 “Hesed, huwag na huwag 
kang kakain ng sitsirya sa harap ng 
computer. Malalaglagan ito ng 
butil ng iyong kinakain.  Hinahabol 
ng daga at langgam ang butil ng 
pagkain.”  Ito ang palaging paalala 
ng kanyang ama o ina sa tuwing 
gumagamit siya ng computer.  

 Hindi lang naman si Hesed 
ang gumagamit ng computer.  Tatlo 
silang magkakapatid na naghahati 

sa oras kapag nagreresearch o 
di kaya ay kapag pinahihintulutan 
silang gumamit sa panahon na 
walang pasok.

 Sina Mariam at Therese ay 
mahilig ding kumain sa harap ng 
computer.

 Kapag nalilingat ang mga 
magulang agad na dumudukot 
ang magkakapatid ng makukukot 
habang nagku-computer.

 Isang araw, kailangan ng 
magkakapatid na magresearch.  
Isinaksak ni Hesed ang CPU at 
monitor subalit walang power ang 
CPU.  
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 “Pa, bakit po kaya walang 
power ang CPU?” ang tanong ni 
Hesed sa ama.

 “Baka maluwag ang saksak, 
icheck mo sa saksakan.”

 Tiningnan nga ni Hesed 
kung maluwag ang saksakan at 
nakita niyang hindi naman.  Pero 
inayos pa rin niya ito.

 “Pa, hindi naman po 
maluwag pero wala pa ring 
power.”

 “Sige, sandali at titingnan 
ko,” ang sabi ng kanyang ama.

 Isa-isa ngang tiningnan 
ng ama ang mga kurdon ng 
CPU at monitor.  Napansin nito 
na bahagyang naputol ang 
kurdon ng CPU dahil sa kagat 
ng daga.  Nang iurong nito ang 
mesang kinapapatungan ng 
monitor at CPU, nakita ang mga 
balat ng sitsirya na itinago ng 
magkakapatid sa ilalim ng mesa.  
May mga langgam na nanirahan 
na sa loob ng mga plastik.  
Napatingin ang ama sa tatlong 
magkakapatid.

 “Hindi po ako,” agad na 
tanggi ni Hesed.

 “Hindi po ako.  Si Ate po!” 
ang sabi ni Therese.

 “Si Kuya po!” ang sabi 
naman ni Mariam.

 Inisa-isa ng ama ang mga 
balat ng sitsirya at natuklasan 
niyang silang tatlo ang may gawa 
dahil alam niya ang paborito ng 
bawat isa.

 “Tumatanggi pa kayo, 
e may ebidensya. Kayong 
tatlo ang kumain ng sitsirya at 
nagtapon ng balat sa ilalim ng 
mesa.”

 “Sorry po!” ang sabay-sabay 
na binanggit ng magkakapatid.

 “Hindi sapat ang sorry 
lang.  Ilang beses ko na kayong 
sinabihan pero hindi kayo 
sumusunod.  Dahil dito apat na 
Sabado at Linggo kayong hindi 
gagamit ng computer.” 

 Pagkalipas  ng  apat  na    Sabado 
at Linggo,  muling  pinayagan ng 
ama ang magkakapatid na gumamit 
ng computer kapag araw ng 
Sabado at Linggo.  Mula din noon 
napagtanto ng magkakapatid 
na dapat nilang pangalagaan 
ang mga kagamitan sa tahanan 
at kailangan ding umamin sa 
nagawang pagkakamali.
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1. Sino-sino ang tatlong magkakapatid na nabanggit sa maikling 
kuwento?

 __________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Ano ang nakahiligan nilang gawin habang gumagamit ng 
computer?

 __________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Sinasadya ba nila itong gawin kapag nalilingat ang kanilang 
mga magulang?

 __________________________________________________________
__________________________________________________________

4. Ano ang nangyari sa kurdon ng CPU?  Ano ang naging sanhi 
nito?

 __________________________________________________________
__________________________________________________________

5. Ano ang natuklasan ng ama nang bahagyang iurong ang 
mesa?

 __________________________________________________________
__________________________________________________________

6. Ano naman ang naging reaksyon ng magkakapatid?
 __________________________________________________________

__________________________________________________________

7. Paano nalaman ng kanilang ama ang katotohanan?
 __________________________________________________________

__________________________________________________________

8. Ano ang naging bunga ng pagtanggi ng magkakapatid?
 __________________________________________________________

__________________________________________________________
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PAKIKIPAGKAPWA: 
GAWAING DAKILA



64

M
ar

an
ga

l G
ra

de
 4

“Hindi Ko Na Po Uulitin” “Hindi Ko Na Po Uulitin” 

 Nakapagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at 
kilos ng kapwa tulad ng:
• pagtanggap ng sariling pagkakamali at pagtutuwid nang 

bukal sa loob.

 Lahat ng tao sa mundo ay hindi perpekto. Lahat ay nagkakamali. 
Ngunit, nasa sa atin kung paano natin ito tinatanggap.

 Marunong ka bang tumanggap ng sariling pagkakamali? Paano 
kung nakita mo ang iyong kapwa na nagkamali, paano mo hihikayatin 
na ituwid ang pagkakamali?

 Basahin mo ang isang kwento.
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“Hindi Ko na Po Uulitin!”

 Huling Biyernes ng buwan araw ng pagsusulit sa klase ni Binibining 
Fuentes. Lahat ng mga bata ay handang – handa na. Inilabas ang 
lapis, umupo nang maayos habang naghihintay sa sagutang papel 
na ibibigay ng guro. Ngunit sa kabilang banda, may isang batang 
nagmamadaling tumakbo dahil siya ay huli na sa klase. Ito ay si Ian.
Si Ian ay isang batang matigas ang ulo. Hindi siya marunong makinig 
sa kanyang mga magulang kapag siya ay pinagsasabihan. Para sa 
kanya, siya ang dapat masunod sa lahat ng gusto niya. Kapag gusto 
niya, masusunod.

 Isang gabi bago ang pagsusulit nina Ian, wala siyang ginawa 
kundi ang maglaro sa computer. Game doon, game dito at kung 
hindi naman nakaharap sa computer ay naglalaro ng iba pang 
games sa kanilang tablet.

 “Ian, mag-aral ka na. May pagsusulit ka pa bukas.  Itigil mo na 
yan."  ang sabi ng kanyang nanay.

 “Mamaya na po. Naglalaro pa ako, eh.”, sagot naman ni Ian.

 “Hindi pwedeng mamaya na, anak baka bumagsak ka. Sige 
ka, hindi ka ipapasa ng guro mo.” pag-aalala ng ina.
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 “Ako ang bahala Inay. Makakapasa ako, ako pa? Kaya ko ‘yon!”, 
pagmamalaki ni Ian sa kanyang nanay.

 Alas – onse na ng gabi ngunit patuloy pa rin siya sa paglalaro at 
nakalimutan na niyang mag-aral. Alas-dose na nang siya ay natulog.

 “Krrrrrrrriiiiinnnnnngggggg!!!!!!!” Tumunog na ang alarm clock. 
Napabaligwas si Ian sa pagbangon at tumingin sa orasan.

 “Ahhhhhhhh! Alas – syete na! Late na ako sa klase!”

 Agad–agad lumabas ng silid si Ian at nagsisigaw.

 "Nanay! Nanay! Bakit di mo ako ginising?! Late na ako!", Pasigaw 
na sabi ni Ian. 

 “Kanina pa kita ginigising anak. Ayaw mong gumising.”, sagot 
ng kanyang ina. “Halika na at kumain bago ka pumasok sa paaralan.”

 “Ayoko! Dahil sa inyo, mahuhuli na ako! Aalis na nga lang ako!”, 
galit na sabi ni Ian.

 Lubhang nalungkot ang kanyang nanay sa kanyang ginawa. 

 Samantala, sa paaralan...

 "Magandang umaga po, Binibining Fuentes."

 "O, Ian, late ka na naman.", wika nito

 “Tinanghali po kasi ako ng gising. Sorry po.”, sagot naman ni Ian.

 "O siya, sige. Umupo ka na at magsisimula na ang ating 
pagsusulit."

 Umupo na si Ian habang ang kanyang guro ay ibinibigay  ang 
kanilang sagutang papel. Nang makita niya ang laman ng kanyang 
pagsusulit, siya'y napailing.

 "Naku, nakalimutan ko na ang lahat ng ito. Hindi ko alam ang 
isasagot ko. Lagot. Paano na? Anong gagawin ko?", pabulong niyang 
sinabi sa sarili.

 Ilang minuto na ang nakalipas ngunit wala pa rin siyang maisagot 
sa papel. Nang bigla niyang nasulyapan ang papel ng kanyang 
katabing si Cathy.
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 "Wow! Ang daming sagot ni Cathy sa pagsusulit. Alam ko 
na. Kokopyahin ko na lang ang mga sagot niya. Sigurado akong 
makakapasa”, ang sabi ni Ian. 

 Dahan-dahang sumulyap si Ian sa papel ni Cathy. Makaisa, 
makadalawa at makailang beses niya itong ginawa hanggang sa 
nakita na siya nito. 

 "Anong ginagawa mo, Ian?" ang tanong ni Cathy.

 "Ha? E, wala. May tiningnan lang ako sa bintana."

 "Hindi ako naniniwala. Tinitingnan mo ang mga sagot ko, ano"? 

 "Hindi ah!"

 “Nahuli kitang kumokopya sa akin. Isusumbong kita sa guro.”

 “Naku, nagkakamali ka.”

 “Hindi, kitang-kita kita. Kinokopya mo ang mga sagot ko. 
Isusumbong kita.”
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PAGMAMAHAL SA BAYAN: 
PAKIKIBAHAGI SA 
PANDAIGDIGANG 

PAGKAKAISA.
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Nakalbo ang DatuNakalbo ang Datu

 Nakapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng 
mga pamanang kulturang materyal (halimbawa: kuwentong-bayan, 
awit, laro o libangan, pagkain, pananamit)

 Bawat bansa ay may sariling lahi. Bawat lahi naman 
ay may sariling pamamaraan ng pamumuhay. Ang 
nakagisnang pamumuhay natin ang siyang nagbibigay 
ng sarili nating pagkakakilanlan. Bilang mga Pilipino, 
mayroon tayong mga nakaugalian o nakasanayang 
paraan ng pamumuhay na dapat nating mahalin at 
ipagmalaki. 
 Kultura ang tawag sa mga ito. Sinasaklaw ng kultura 
ang ating mga kaugalian at paniniwala, ang ating mga 
gawi (folkways), at mga pagpapahalaga dito kabilang 
ang mga gawang-sining.

Ano-anong mga kwentong-bayan ang alam ninyo?
Paano ba nating mga Pilipino ipinapakita ang paggalang 
sa mga pamanang ito ng ating lahi?
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Nakalbo ang Datu

 Ang kuwentong ito ay tungkol 
sa ating kababayang Muslim. 
May katutubong kultura ang mga 
Pilipinong Muslim tungkol sa pag-
aasawa. Sa kanilang kalinangan, 
ang isang lalaki ay maaaring mag-
asawa ng dalawa o higit pa kung 
makakaya nilang masustentuhan 
ang pakakasalang babae at ang 
magiging pamilya nila.

 May isang datu na tumandang 
binata dahil sa paglilingkod sa 
kanyang mga nasasakupan. Lagi 
siyang abala sa pamamahala ng 
kanilang pook. Nalimutan ng datu 
ang mag-asawa. Siya ay pinayuhan 
ng matatandang tagapayo na 
kinakailangan niyang mag-asawa 

upang magkaroon siya ng anak na 
magiging tagapagmana niya.

 Napilitang mamili ang datu ng 
kakasamahin niya habang buhay. 
Naging pihikan ang datu dahil sa 
dami ng magagandang dilag sa 
pinamumunuang pamayanan. Sa 
tulong ng matiyagang pagpapayo 
ng matatandang bumubuo ng 
konseho, natuto ring umibig ang 
datu. Ngunit hindi lamang iisang 
dilag ang napili ng datu kundi 
dalawang dalagang maganda 
na ay mababait pa. Dahil sa wala 
siyang itulak-kabigin kung sino sa 
dalawa ang higit niyang mahal kaya 
pinakasalan niya ang dalawang 
dalaga.



128

M
ar

an
ga

l G
ra

de
 4

1. Batay sa kwento, ano ang nakaugalian ng mga kapatid nating  
 Muslim tungkol sa pag-asawa?

  ________________________________________________________  
________________________________________________________

2. Bakit tumandang binata ang datu? 
  ________________________________________________________  

________________________________________________________

 Ang isa sa dalagang 
pinakasalan ng datu ay si 
Hasmin. Siya ay batang-bata at 
napakalambing. Kahit na matanda 
na ang datu, mahal ni Hasmin ang 
asawa. Mahal na mahal din siya ng 
datu kaya ipinagkaloob sa kanya 
ang bawat hilingin niya. Dahil sa 
pagmamahal sa matandang datu, 
umisip si Hasmin ng paraan upang 
magmukhang bata ang asawa.

 Ah! Bubunutin ko ang 
mapuputing buhok ng datu. 
Sa ganito, magmumukhang 
kasinggulang ko lamang siya.

  Ganoon nga ang ginawa ni 
Hasmin. Sa tuwing mamamahinga 
ang datu, binubunutan ni Hasmin ng 
puting buhok ang asawa. Dahil dito, 
madaling nakakatulog ang datu at 
napakahimbing pa.

 Mahal din ng datu si Farida, 
ang isa pa niyang asawa. Maganda 

at mabait si Farida ngunit kasintanda 
ng datu. Tuwang-tuwa si Farida kapag 
nakikita ang mga puting buhok ng 
datu. Kahit maganda siya, ayaw 
niyang magmukhang matanda.

 Tuwing tanghali, sinusuklayan 
ni Farida ang datu. Kapag tulog na 
ang datu, palihim niyang binubunot 
ang itim na buhok ng asawa.

 Dahil sa ipinakikitang 
pagmamahal ng dalawa sa 
asawa, siyang-siya sa buhay ang 
datu. Maligayang-maligaya ang 
datu at pinagsisihan niya kung 
bakit di kaagad siya nag-asawa. 
Ngunit gayon na lamang ang 
kanyang pagkabigla nang minsang 
manalamin siya, hindi niya nakilala 
ang kanyang sarili.

“Kalbo! Kalbo, ako!” sigaw ng datu.

Nakalbo ang datu dahil sa 
pagmamahal nina Hasmin at Farida.
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1. Batay sa kwento, ano ang nakaugalian ng mga kapatid nating 
Muslim tungkol sa pag-asawa?

 ________________________________________________________
 ________________________________________________________ 

________________________________________________________

2. Sang-ayon ka ba sa kultura ng mga Muslim hinggil sa pag-
aasawa? Bakit?

 ________________________________________________________
 ________________________________________________________ 

________________________________________________________

3. Bukod sa pag-aasawa, ano pa ang mga kaugaliang Pilipino 
ang ipinakita sa kwento? 

 ________________________________________________________ 
________________________________________________________

 ________________________________________________________

3. Ilan ang napangasawa ng datu? Ano ang pagkakaiba nila?

  ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________

4. Ano ang naramdaman ng datu sa ipinakitang pagmamahal 
ng dalawa niyang asawa?

  ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________

5. Bakit nakalbo ang datu?

  ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________

Sagutin ang mga tanong.
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PAGGAWA NG MABUTI; 
PANANALIG AT PAGMAMAHAL 

SA DAKILANG MAYLIKHA
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Dapat Pala Eksakto Dapat Pala Eksakto 

 Napapahalagahan ang lahat ng mga likha lalo na ang 
sarili: 
                  pag-iwas sa pagkakaroon ng sakit

 Ang pinakadakilang handog ng Diyos sa atin ay ang ating 
buhay. 

 Bilang isang bata paano mo pinapahalagahan ito?
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         “Dapat Pala Eksakto!”

 “Niño,alam mo ba ang CoC?”pabulong na tanong ni Erik 
habang nagkaklase sila isang umaga.
 “Hindi, ‘Wag kang maingay nakikinig ako kay Titser,” sabi ni Niño.
 “Ano ka ba? Maganda ‘to ‘Tol,” pangungulit ni Erik habang 
nakatingin sa guro.
 “Anong maganda? Bata pa kaya ako hindi pa ako manliligaw 
‘no?” sagot ni Niño na nakatingin din sa guro nila kunyari ay nakikinig.
 “Hahaha, hindi ito tungkol sa babae. Alam ko naman ‘yan bata 
pa tayo. Laro ‘to sa tablet. Di ba may tablet ka?” pagpapatuloy ni Erik 
sa pakikipag-usap kay Niño.
 “Oo meron kaya lang bawal akong gumamit nang matagal 
kasi pagagalitan ako ni Mommy, para lang sa mga homework natin,” 
paliwanag ni Niño.
 “Ay naku, bahala ka. Basta ako sinasabihan kita ng uso at kung 
ano ang magandang laro, pag nabagot ka sabihin mo lang sa akin 
at tuturuan kita ng laro na ‘to,” umaasang sabi ni Erik.
Pagkaraan ng ilang araw, pilit winawaksi ni Niño ang sinabi ni Erik, 
pero tuwing hawak niya ang kanyang tablet at hindi nakatingin ang 
mommy niya naaalala niya ang sinasabi ni Erik.
 Pagdating ng Lunes nagkita na naman ang magkaibigan.
 “Erik, narinig ko din sa pinsan ko ‘yung laro na sinasabi mo, sige 
na nga turuan mo ako, dala ko ang tablet ko ngayon,”
 “Sabi ko na nga sa’yo eh, ‘wag ka mag-alala ‘tol, ginagarantiya 
ko sa’yo magugustuhan mo ito,” tuwang sabi ni Erik.
 Nagsimula na ngang turuan ni Erik si Niño na maglaro ng CoC 
o ang tinatawag nila na Clash of Clans. Araw-araw linalaro ito ni Niño 
dahil tuwang-tuwa siya. Magkakampi pa sila ni Erik sa tinatawag 
nilang clan. Ang galing pa nila palagi silang nananalo. Hanggang sa 
ayaw na nilang pumasok sa paaralan. Hindi na rin siya makatulog ng 
saktong oras sa gabi sa pagpapaganda ng kanilang kampo.
 Isang araw, habang nagtatago siya sa silid-aklatan upang 
maglaro, bigla siyang nahilo. Maiigi na lang at napansin ni Erik na 
natumba ang upuan niya.
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 “G. Santos, tulong naman po nahilo po ata si Niño,”nag-aalalang 
sabi ni Erik.
 “Naku, anong nagyari sa kanya? Tawagin mo ang nars natin, si 
Nars Alicia Ty. Bilisan mo,” pautos na turan ni G. Tolentino, ang librarian 
ng paaralan.
 Dinala na nga si Niño sa klinika ng paaralan. Namumuti na 
ang mga labi niya at nawala ng malay. Tinawagan ng gurong 
tagapatnubay nila ang magulang ni Niño at dahil malapit lang 
naman ang bahay nila, kaagad na nakarating ito.
 “Naku po, ano nangyari sa anak ko?” nagtatakang tanong ng 
mommy niya habang tinitingnan ang anak niya.
 “Gng. Luna, ang anak niyo po ay nahilo sa silid-aklatan. Ito ay 
dahil sa mababa po ang kanyang blood pressure na naging sanhi 
ng kanyang pagkawala ng malay. Humihina po ang resistensiya ng 
bata pagkaganoon. Pero huwag po kayong mag-alala, magiging 
maayos na naman po siya. Mayamaya lang po ay gigising na po 
siya” pagpapaliwanag ni Nars Alicia.
 “Ganun po ba? Palagi ko po siyang pinaaalalahanan na dapat 
ang mga batang katulad nila ay matulog ng sampu hanggang 
labingdalawang oras. Nakikita ko naman po na natutulog kaagad 
si Niño pagkatapos ng takdang aralin niya, maayos naman po ang 
pagkain niya ” nagtatakang tanong ni Gng.Luna.
 “Tita, sori po…ang totoo po niyan ay ako ang may kasalanan,” 
nahihiyang sabi ni Erik. “Hindi niyo po alam na hinikayat at tinuruan 
ko po siya sa isang usong laro sa tablet kaya po palagi siyang puyat. 
Humihingi po ako ng paumanhin. Sana po mapatawad niyo po ako.” 
Nahihiyang sabi ni Erik.
 “Huwag kang mag-alala Erik, alam ko naman ‘yan na ganyan 
na kayong mga kabataan ngayon. Dapat nga lang may disiplina 
kayo. Sana ay maging aral sa inyo ito na ang tulog niyo ay dapat 
sakto sa oras. Isa itong paraan ng pagpapahalaga na mahal niyo 
ang sarili niyo para hindi kayo magkakasakit.” nauunawaang sabi ni 
Gng. Luna.
 “Salamat din po Nars Alicia at G. Santos sa inyong pag-aalaga 
sa anak ko,”pagtatapos na sabi pa ni Gng. Luna.
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Sagutin ang mga tanong sa ibaba.

1. Tungkol saan ang ibinubulong ni Erik kay Niño habang nasa klase 
sila?

 ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

2. Sa tingin niyo naayon ba ang larong ito sa mga batang tulad 
ninyo?

 ________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________

3. Ano ang kahihinatnan kung patuloy na naglaro sina Erik at Niño?
 ________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

1. Bakit kailangan ng eksaktong tulog ang mga bata?
 ________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

2. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa iyong sarili? 
 ________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

3. Ano-anong paraan ang pag-iingat sa sarili na alam niyo?
 ________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________




