
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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Pananagutang Pansarili at Pagiging 
Mabuting Kasapi ng Pamilya
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Suriing Mabuti!

 Masasabi nating bahagi na ng ating buhay ang medya.  Alin sa mga 
nakikita, naririnig, at nababasa natin ang nangangailangan nang masusing 
panuri?  Alin ang mabuti o masama?  Bilugan ang mga larawan na nagpapakita 
ng mapanuring pag-iisip.

MABUTI?                        O                        MASAMA?

Pagkakaroon ng Pagkakaroon ng 
Mapanuring Pag-iisipMapanuring Pag-iisip

 Nasusuri ang anumang nakikita, napapakinggan at 
napapanood sa loob at labas ng tahanan.
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Ang Paborito Kong Superhero!

 Madalas na libangan ng 
magkakapatid na Josh, Allan at Mark ang 
maglaro ng computer games at manood 
ng mga palabas sa telebisyon.  Madalas 
nilang napagkakatuwaang panoorin ang 
mga animated movies na may halong 
aksyon at konting mahika. Karaniwan 
pagnakakatuwaa’y naglalaro sila at 
ginagaya ang mga karakter na kalimitang 
napapanood sa mga palabas.

 Nang minsang maagang umuwi 
ang mga magulang nina Josh ay 
nakipanood ang mga ito sa palabas na 
kinagigiliwan ng magkakapatid.

Josh: Tingnan mo papa napakagaling ng 
bidang iyan sapagka’t nilalabanan 
niya ang mga halimaw sa lugar.

Allan: Siya ang paborito kong superhero. 
Tingnan mo mama gayang-gaya 

ko ang mga galaw niya.

 Kasabay nito ay 
ang pag-aksyon din ng 
nakababatang kapatid na si 

Mark bilang halimaw na kalaban 
ng isang superhero na ginagaya ni 
Allan.

 Sabay-sabay nagtawanan ang 
buong mag-anak.

 Natigilan lamang ang mag-
anak nang aksidenteng tumumba ang 
nakababatang kapatid sa kanilang 
kunwa-kunwariang pag-aaway.

Ina: Naku, alam kong kinagigiliwan 
ninyo ang mga superheroes at 
ang kanilang mga laban ngunit 
pakatatandaan ninyo na ito ay 
palabas lamang at hindi dapat 
gayahin sapagkat makasasakit 
ka at baka sa inyong paglaki 
ay makasanayan ninyo ang 
pakikipag-away. 

Papa: Nawa’y isapuso ninyo ang tinuran 
ng inyong ina nang sa ganon ay 
makaiwas kayo sa anumang gulo.

 Sabay-sabay na sumang-ayon ang 
magkakapatid at tinandaang mabuti ang 
bilin ng kanilang mga magulang.
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1. Anong uri ng palabas ang kinagigiliwan ng magkakapatid na Josh, Allan, at 
Mark?

 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Ano ang ibinida ni Allan sa kanyang ama?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Bakit napagsabihan ng ina ang magkakapatid? 
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Sang-ayon ka ba sa pangaral ng ina sa magkakapatid na Josh, Allan at 
Mark?

 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

1. Gaano ka kadalas nanonood ng telebisyon?  Nakikinig at nagbabasa sa iba 
pang uri ng media?

 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Paano nakasasama ang mga bagay na napapanood o napakinggan sa 
telebisyon o anumang uri ng media?

 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Sagutin ang mga tanong.
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3. Ano ang mangyayari sa kabataang tulad mo kung hindi magiging 
mapanuri sa anumang napanood, nabasa o napakinggan?  Ano ang iyong 
maipapayo sa kapwa mo kabataan?

 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Pananalitang 
ginamit sa 
palabas

Pagkakaroon ng 
mga marahas na 

bahagi sa palabas

May temang 
katatakutan 

May diskriminasyon Naaayon sa gulang 
ng nanonood

Naglalaman ng 
pang-aabuso sa 
likas na yaman 

Ginamit na visual 
effects 

Kasuotan ng mga 
karakter

Oras na gugugulin 
sa palabas

Unang Bahagi

Bilang isang mapanuring tagapanood, mambabasa o tagapakinig, alin 
sa mga ito ang dapat isa-alang-alang sa pagpili ng tatangkiliking palabas,  
computer games at babasahin?  Punan ng tsek (  ) ang bahaging itaas ng 
bawat kahon na naglalaman ng mga konsepto na iyong magiging batayan 
sa pagtangkilik ng anumang babasahin o palabas.

Ikalawang Bahagi

Alin sa iyong mga minarkahan ng tsek ang higit mong prayoridad sa pagpili 
ng palabas o babasahin na tatangkilikin?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Matapat na Pakikipag-ugnayan  
sa Kapwa
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Pagmamalasakit: Tanda ng Pagmamalasakit: Tanda ng 
PagmamahalPagmamahal

 Napapahalagahan ang pagkakaroon ng malasakit sa 
ibang tao. Nagpapamalas ng pagmamalasakit sa kapwa sa 
pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa lahat ng oras.

EKSPRESYON NG MAPAGMALASAKIT

Anong problema mo?

Bakit ka malungkot?

Gusto mo ba ng may 
makakausap?

Kaya mo yan!  Kailangan 
mo ba ng makakasama?

Narito ako, handang 
tumulong sa iyo.

Mabuti ba ang iyong 
pakiramdam?

Mukhang may problem ka. Ano 
ang maaari kong maitulong?
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Sagutin ang mga tanong.

Gaano mo kadalas gamitin ang mga pananalitang nakasulat sa unang pahina?

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

Madalas ka bang tumulong o magpakita ng malasakit sa kapwa?

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

Punan ang diyalogo sa ibaba at gamitin ang ilan sa mga ekspresyon sa unang 
pahina.

DIYALOGO

Sitwasyon: Ang kaibigan mo ay nakakuha ng mababang marka sa Unang 
Markahan. Ano ang sasabihin mo?

A: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Pag-ibig sa Kapwa

“Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.”

Ika’y tumunghay at igala ang paningin

Munti mong daigdig sikaping palawakin,

Sa wari hindi mo nadarama man din.

Paghihirap ng kapwa sa paligid natin.

May ibang may tahanan ngang naturingan

Ngunit tinig ay bahaw na sa labis na kagutuman,

Ama’t ina’y walang tiyak na pagkukunan

Puso’y nawawasak tuwing bunso’y pinagmamasdan.
 

Ni minsan ba’y naranasan mo nang mabasa

Maginaw, mamaluktot sa maliit na dampa?

O kaya’y maanod habang himbing sa pagtulog

At biglang magising sa labis na pangangatog?

Bagaman sa dugo’y walang relasyon

Sila nama’y kapatid kay Hesus na Panginoon.

Huwag sanang pumikit, mata mo ituon

Maging bukas-palad sa biktima ng pagkakataon

Isa kang bayani, o nilalang na matulungin

Ibayong pagpapala ang iyong tatanggapin,

Trumpeta ng kagalakan sa iyo’y tutugtugin

Diyos na lumikha ikaw ay pupurihin

http://www.scribd.com/doc/65034159/Tula-Pag-Ibig-Sa-Kapwa#scribd
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1. Ano ang minungkahing dapat mong gawin upang mapansin ang 
nagaganap sa paligid?

 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Anong malungkot na bagay ang napansin mo na naranasan ng mga 
taong hirap sa buhay? Basahin ang mga linyang nagpapatunay sa mga ito.

 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Ayon sa tula, paano nagiging magkaugnay ang bawat tao?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Anong mensahe o panawagan ng tula sa mga babasa nito?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Sinong matutuwa sa tuwing pinagmamalasakitan natin ang iba?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1. Bakit mahalagang maging mapagmalasakit sa iba?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Ano ang hangarin o dahilan mo sa pagtulong sa iba?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Mag-isip ng maaaring gawin upang makatulong sa iba.
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Sagutin ang mga tanong.
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Pakikiisa: Pakikibahagi sa 
Pagkakaisa
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Pinakamagaling ang Mga PilipinoPinakamagaling ang Mga Pilipino

 Naipagmamalaki ang pagiging Pilipino. Naibibigay ang 
magagandang katangian ng isang Pilipino. Nagsisikap na maging 
isang modelong Pilipino.

Pinoy Ako!
Pag-usapan sa klase.

1. May dumalaw na kaibigan ng iyong mga magulang sa 
inyong tahanan.

2. Nakakita ng mga kapwa Pinoy na itinaguyod ang 
bandera ng bansa.

3. Nakapansin ng mga gawang Pilipino.

4. May kalamidad na naranasan ang inyong lugar.

5. Nakakita ng mahihirap na kababayan.
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 Bata pa nang mamatay ang 
aming ama. Tatlo kaming magkakapatid 
na maagang naulila.  Nang mangyari ang 
hindi namin inaasahan tapos na ako ng 
hayskul, ngunit ang aking mga kapatid 
ay hindi pa.  Ang sumunod sa akin ay 
nasa ika-2 taon sa hayskul at ang aming 
bunsong kapatid ay magtatapos pa 
lamang ng sa mababang paaralan.

 Ang aming ina ay isang mananahi.  
Magaling siyang manahi ngunit may 
edad na siya at suliranin niya ang kanyang 
mga mata.  Malimit napapansin kong 
malungkot siya.  Minsan nagkaroon ako 
ng pagkakataong makausap siya at sinabi 
niya sa akin ang dahilan kung bakit lagi 
siyang malungkot.  "Hindi pa tapos ang 
mga kapatid mo.  Hindi ko sila mapag-
aral,” sabi ng aking ina.

 Naging palaisipan din sa akin ang 
problema ng Nanay ko.  Inisip ko kung 
paano ako makatutulong sa kanya.  Wala 

Ang Tagumpay ni Ed

pa akong matatag na hanapbuhay dahil 
tapos lang ako ng hayskul.  Nasabi ko na 
lamang sa kanya, “Hindi natutulog ang 
Diyos.  Mahal Niya tayo, hindi Niya tayo 
pababayaan.”

 Minsang umuwi ako, masayang-
masaya ang aking ina. “Talagang mahal 
tayo ng Diyos, hindi Siya nagpabaya 
sa atin.  Tinanggap ang kapatid mo na 
magtrabaho sa poultry farm sa tabi natin.  
Libre na ang aral niya sa hayskul at mayroon 
pang pang-alawans. Makatatapos din 
siya.” Ito ang masayang balita sa akin ng 
aking ina.  

 Mula noon, naging manggagawa 
ang aking kapatid na si Ed sa isang poultry 
farm.  May oras ang kanyang pasok sa 
trabaho at may oras din sa kanyang pag-
aaral.  Sa kaunting alawans ay nabibigyan 
pa niya ng baon sa pagpasok sa paaralan 
ang aming bunsong kapatid.
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 Nang matapos siya ng hayskul, 
kaagad siyang dinala sa Calamba ng 
may-ari ng poultry farm.  Ginawa siyang 
dyanitor sa kolehiyo at libre na ang 
kanyang pag-aaral.  Habang tumataas 
ang kanyang lebel sa kolehiyo, inilagay siya 
sa ibang gawain sa paaralan hanggang 
maging kawani siya sa tanggapan ng 
Registrar.  Sa tanggapang ito siya nagtagal 
hanggang sa magtapos siya ng kurso.  
Nang magretiro ang Registrar, siya na ang 
pumalit bilang Registrar at sa puntong ito, 
kinuha niya ang aming ina at kapatid na 
tinustusan niya ang pag-aaral hanggang 
sa makatapos.  

 Matagal na hinawakan ng kapatid 
ko ang tungkulin bilang Registrar hanggang 
sa siya ay magretiro at ang aming bunsong 
kapatid ay isa ng guro sa paaralang 
publiko.  Ang magandang pangyayari 

pa sa buhay ng kapatid naming si Ed, 
pagkatapos magretiro kinuha naman siya 
sa tanggapan ng Pamahalaang Bayan. 
Naglingkod din siya rito nang mahabang 
panahon at humawak ng iba’t ibang 
tungkulin bilang punong tagapamahala 
sa tanggapan.

 Ngayong ganap na siyang retirado, 
nakita ng mga mata ko ang isang taong 
masasabing may katangian ng pagiging 
resilient.  Hindi naging sagabal ang 
kahirapan at kawalan tungo sa tagumpay 
ng aming kapatid na si Ed.

 Marami pang Pilipinong katulad 
ang aming kapatid.  Bumabangon at 
nagsisikap tungo sa pagtatagumpay. Iba 
talaga ang Pilipino.  Ikinararangal kong 
ako’y Pilipino.  Ikaw ba ay mapagbata din? 
Masaya ka ba bilang isang Pilipino?

1.  Sino ang maagang nawala sa buhay ng magkakapatid  ayon sa salaysay?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.  llan silang magkakapatid?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3.  Anong taon sa hayskul ang kapatid na lalaki ng nagsasalaysay?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Anong lebel sa pag-aaral ang kanyang bunsong kapatid nang pumanaw 
ang kanilang ama?

 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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5. Ano ang hanapbuhay ng kanilang ina nang sila ay maulila?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6.  Ano ang dahilan ng kalungkutan ng kanyang ina?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7.  Ano ang tugon ng nagsasalaysay sa kanyang nag-aalalang ina?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. Minsang umuwi ang nagsasalaysay, bakit dinatnan niyang masaya ang 
kanyang ina?

 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

9.  Pagkatapos ni Ed sa hayskul, ano ang nangyari sa kanya?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

10. Paano siya nakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
 
11. Nang makatapos siya sa kolehiyo, ano ang naging tungkulin niya sa 

paaralan?  Bakit umangat ang posisyon niya sa paaralan?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

12. Napagtapos ba niya sa pag-aaral ang kanyang bunsong kapatid?  Kung 
ikaw ang bunsong kapatid, paano mo pasasalamatan si Ed?

 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

13. Nang magretiro si Ed sa paaralan, tumigil ba siya sa pagtratrabaho  Bakit?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

14. Ipaliwanag ang kahulugan ng pagiging resilient.
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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4
Pananampalataya: Matapat na 
Pakikipag-ugnayan sa Diyos
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Paninindigan sa KabutihanPaninindigan sa Kabutihan

Naipapakita ang kabutihan sa kapwa sa anumang pagkakataon.
Naipapamalas sa pananalita at sa gawa ang pagiging mabuti.

 Ano ang ipinapakita ng mga larawan sa ibaba?  Bakit nila ginagawa ang 
mga ito?  Pag-usapan sa klase.
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Dakilang Kaibigan

 Sina Marie at Tina ay mabuting 
magkaibigan. Sila ay magkaklase. 
Isang araw, nagkasakit si Tina at hindi 
nakapasok.

 Nang malaman ni Marie ang 
dahilan ng hindi pagpasok ni Tina ay 
binisita niya ito.  Sinalubong siya sa pintuan 
ni Ginang Santos na ina ni Tina.

Ginang Santos: Marie, natutuwa ako at 
dumating ka.

Marie: Nabalitaan ko po na may 
sakit si Tina.

Ginang Santos: Oo, mayroon siyang 
trangkaso.

Marie: Kailan po kaya siya muling 
makakapasok sa paaralan?

Ginang Santos: Pinayuhan siya ng doktor 
na magpahinga muna ng 
isang linggo upang hindi 
mabinat.

Marie: Ano po ang kanyang 
ginagawa ngayon?

Ginang. Santos: Nasa silid siya. Gusto ko 
nga sanang magkita kayo, 
pero hindi maaari dahil 
baka mahawa ka. Baka  
magkasakit ka din.

Marie: Naiintindihan ko po. Huwag 
po kayong mag-alala.

Ginang Santos: May kailangan ka ba kay 
Tina?

Marie: Nagpunta po ako rito upang 
ibigay kay Tina ang aming 
takdang-aralin at ang mga 
tala sa aralin na aming 
pinag-aralan upang hindi 
siya mahuli.

Ginang Santos: Maraming salamat sa iyo, 
Marie.

Marie: Narito rin po ang mga 
prutas na binili ko. Alam ko 
pong gusto niya ang prutas. 
Makatutulong po ito sa 
madali niyang paggaling.

Ginang  Santos: Maraming salamat, 
Marie. Tunay kang kaibigan, 
isang dakilang kaibigan.
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1.  Sino ang mabuting magkaibigan?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.  Isang araw, ano ang nangyari kay Tina?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3.  Sino ang bumisita sa kaniya?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4.  Ano ang sakit ni Tina?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5.  Ano ang payo ng doktor kay Tina?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6.  Ano ang dala ni Marie sa pagbisita kay Tina?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7.  Tunay bang kaibigan si Marie? Bakit?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8.  Ikaw rin ba ay isang tunay na kaibigan? Ipaliwanag.
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1. Gaya ni Marie, sa paanong paraan mo maipapakita ang iyong kabutihan 
sa iyong kapwa?

 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Sagutin ang mga tanong.
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2. Dapat bang ipakita ang pagiging mabuti sa lahat ng oras?  Bakit?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Ano ang kagandahang dulot ng pagiging mabuti sa kapwa?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Mabuti ka ba sa iyong kapwa?  Ibahagi ang iyong karanasan ng pagtulong 
sa iba.

 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Nasusubok ang Kabutihan

 Magpasya upang maipakita ang iyong paninindigan sa kabutihan.  Isulat 
ang sagot sa patlang.

A. Madalas mahaba ang pila sa kantina ng inyong paaralan kaya naman ang 
iyong mga kaklase ay nag uunahan na makapila nang sa ganon ay hindi 
maabutan ng bell at mahuli sa susunod na klase.  Isa sa iyong mga kaibigan 
ay nagmungkahi na magpapaalam siya nang mas maaga sa guro upang 
kunwari’y pupunta sa palikuran ngunit ang totoo’y pipila na upang mauna 
kayong magkaibigan sa pila.  Sa ganitong paraan ay mauuna kayo sa pila 
at hindi mahuhuli sa susunod na klase.

Iyong Pasya: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________




