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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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PANANAGUTANG PANSARILI
AT MABUTING KASAPI NG 

PAMILYA
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Sino ang may tamang desisyon sa mga sumusunod na sitwasyon?

Mapanuring Pag-iisip:Mapanuring Pag-iisip:
Bunga ay Tamang DesisyonBunga ay Tamang Desisyon

 Nasusuri nang mabuti ang mga bagay na may kinalaman 
sa sarili at pangyayari.

 Sa iyong palagay, anong ugali ang dapat taglayin upang maging tama 
ang  mga desisyong gagawin para sa sarili at sa  araw-araw na pangyayari sa 
buhay natin?

Marie:  Anna, halika  mag-
aral na tayo. Bukas 
na ang pagsusulit sa 
Araling Panlipunan.

Anna: Sige, Marie. 
Mina, Sasali 
ka ba sa 
amin?

Mina: Oo naman. 

Lino:  Siyempre. gusto ko 
yan. Madali lang 
naman ang Araling 
Panlipunan. Di na 
kailangang mag-aral 
para sa pagsusulit.

Alden:  Mamaya 
magkita tayo sa 
computer shop, 
Lino. Laro tayo.

Chariz: Tama ka diyan. Isa 
lang naman ang 
pagsusulit natin 
bukas. Baka di pa 
matuloy. 

Liza:  Chariz, chat tayo sa 
Facebook mamaya ha. 
Marami tayong pag-
uusapan. Maraming 
trending ngayon, di ba?
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GISING, KABATAAN
Ni Corazon E. Santos

Gising, kabataan,

Buksan mo ang iyong isipan.

Magnilay-nilay,

Suriin, mga pangyayari sa buhay.

Bangon, kabataan.

Gumawa ng kabutihan

mapanuring pag-iisip, taglayin

matalinong pagpapasya, ugaliin.

Manindigan, kabataan,

Magbasa, makinig,

manood ng balita,

Alamin  ang mga impormasyon

Upang maging tama ang mga desisyon.

Sumang-ayon sa pasya ng nakararami

Kung ito ay nakabubuti,

Sumunod sa tamang hakbang

Upang lahat ay makinabang.

Bukas na maaliwalas

hatid sa taong tama ang tinatahak na landas.

Buhay na payapa ; umaapaw na saya

biyaya sa nilalang na marunong magpasya.
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1. Ano ang pakiusap ng may-akda ng tula sa mga kabataan?

         ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Ano ang mga gawaing makatutulong upang maging tama ang mga 
desisyon?

         ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3.      Kailan dapat sang-ayunan ang pasya ng nakararami?

 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4.      Bakit mahalagang magnilay-nilay bago magpasya?

         ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Ano ang makakamit ng isang taong nag-iisip bago magpasya sa anumang 
gagawin?

 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Sang-ayon ka ba sa mensahe ng tula? Bakit?

        ____________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________
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1. Naranasan mo na bang unahin ang barkada kaysa sa pag-aaral? Ano ang
        masamang naidulot nito?
        ____________________________________________________________________
       ____________________________________________________________________

2. Maaari bang umiwas sa maling pagpapasya? Paano?
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
        
3. Bilang isang kabataan, paano mo makakamit ang mapanuring pag-iisip? 
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 Bilang isang kabataang may mapanuring pag-iisip, alin ang pipiliin mo sa 
mga sumusunod na gawain?  Markahan ng tsek (  ) ang iyong sagot.

______ 1. Pagbabad sa computer kung may pagsusulit

______ 2. Pagbili ng mamahaling gamit para masabing mayaman

______ 3. Paggamit ng magagalang na salita

______ 4. Panonood ng mga palabas na kapupulutan ng magandang aral

______ 5. Pagtulong sa mga kakilala

______ 6. Pagtitipid lalo na kung gipit ang pamilya

______ 7. Pagsama sa barkada dahil hindi nagagalit ang mga magulang sa                                  
ganitong gawain

______ 8. Pakikinig sa sinasabi ng guro

______ 9. Pakikilahok sa paggawa ng proyektong panggrupo

______10. Pagsulat ng mensahe sa dingding ng palikuran

 Sagutin ang mga tanong?
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2 PAKIKIPAG-KAPWA TAO
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Ano ang iyong masasabi sa sumusunod na isyung panlipunan? 

Programang K to 12
 Isulat kung sumasang-ayon ka o hindi. Kung ikaw ay sumasang-ayon, 
humanap ng kaklase na hindi sumasang-ayon. Pag-usapan ang mga dahilan 
kung bakit sang-ayon o hindi sang-ayon ang inyong sagot. Isulat ang sagot sa 
espasyong nakalaan.

Isyu Mga Dahilan ng 
Pagsang-ayon

Mga Dahilan ng Di 
Pagsang-ayon

Programang K to 12

Sagutin ang mga tanong.

Ano ang dapat  gawin kung ang opinyon mo ay taliwas sa sinasabi ng iba?

Dapat ka bang magalit?

Kailangan mo bang ipilit na ikaw ang tama?

Paggalang sa Opinyon ng Ibang Tao:Paggalang sa Opinyon ng Ibang Tao:
Tanda ng Malawak na Pag-iisipTanda ng Malawak na Pag-iisip

 Naipapakita ang paggalang sa opinyon ng ibang tao.
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 Nalalapit na ang Buwan ng Wika. 
Ang Pangulo ng Student Government ay 
abala na sa paghahanda para sa mga 
gawain sa gaganaping pagtatanghal. 
Naisipan nitong magkaroon ng debate 
tungkol sa wika kung alin ang mas 
mahalaga, ang wikang Filipino o ang 
wikang Ingles.

 Basahin natin ang palitan ng ideya 
o opinyon ng mga kalahok sa balagtasan.

Melchora: Ang wikang Filipino ang mas 
mahalaga. Di hamak na mas 

magandang pakinggan at 
madaling maunawaan.

George: Di nga ba mas mahalaga, 
Ingles na salita? Ito ang 
ginagamit ng iba’t ibang tao 
sa ibang bansa. Sa larangan 
ng sining, kalakalan at pulitika, 
Ingles din ang gamit na wika.

Melchora: Naku… Bakit nga ba pipiliin 
ang wikang banyaga? Di 
hamak na mas masarap 
bigkasin wikang Filipino, bigkis 
ito ng pagkakaisa.

Gearge: Maglakbay sa daigdig, 
lumibot sa buong mundo. 
Kakailanganing baunin 
kahusayan sa Ingles na gamit 
ng maraming tao. 

Melchora: Dito sa sariling bayan may 
magandang wika, bakit ako 
pupunta sa malayong bansa? 
Pagmamahal sa sariling wika, 
paalala ni Rizal kahit noon 
pa. Bansa ay uunlad, kung 
paggamit ng sariling wika ang 
hinahangad.Mas mahalaga 
ang wikang Filipino, kahit mga 
dayuhan ay nahalina dito.

George: May katwiran ang iyong tinuran.
Panalo ka aking kaibigan.

BALAGTASAN
Ni Corazon E. Santos
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1. Aling wika ang mas mahalaga ayon kay Melchora? Bakit ito ang kanyang 
pinili?

 ____________________________________________________________________
       ____________________________________________________________________

2. Anong wika naman ang higit na mahalaga para kay George? Bakit?
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

3. Ano ang kabutihang dulot ng paggamit ng sariling wika sa isang bansa?
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

4. Kanino ka sumasang-ayon, kay Melchora o kay George? Bakit?
 ____________________________________________________________________
       ____________________________________________________________________

Ang pagkatalo sa talastasan o tagisan ng kaalaman ay hindi madaling 
tanggapin. Sa ginawang pagtanggap ng pagkatalo ni George, ano ang 
pinatunayan nito?  Isulat ang sagot sa patlang.

Pinatunayan ni George na maaaring may ibang taong may_____________
___________________________________________________________________

Pinatunayan ni George na ang opinyon ng iba ay dapat _________________     
___________________________________________________________________

Pinatunayan ni George na ang pagkatalo sa isang palitan ng opinyon ay 
hindi nangangahulugan na __________________________________________
___________________________________________________________________

Pinatunayan ni George na maaaring matapos ang talastasan sa ________
__________________________________________________________________.

Sa balagtasan, naipakita na ang bawat isa ay may _____________________
__________________________________________________________________.
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 Kaninong pahayag ka sumasang-ayon? Bilugan ang pangalan ng iyong 
sinasang-ayunan.

Rina:     Huwag maniwala sa sinasabi ni Leah, walang basehan ito.

Cris:      Oo nga. Di naman siya palabasa ng diyaryo.

Lani:      Maaaring tama siya. Bakit di natin siya pakinggan?

Jaime:   Ano kaya kung magsaliksik tayo tungkol sa paksa upang makakuha
             ng maraming impormasyon?

Sheila:  Tama ka diyan. Tara, punta na tayo sa silid-aklatan.

Carol:    Di ba tayo  mag-aaksaya lamang ng panahon? Alam na naman natin
             ang tama.

Sonia:   Magtanong tayo sa may maraming karanasan. Baka tayo ay
             kanilang matulungan.

Nimfa:  Ang opinyon ng iba ay mahalaga. Baka naman may alam silang hindi
             pa natin napag-aralan.

Carlos:  Huwag na, awat na. Gawin natin itong hindi umaasa sa tulong ng iba.

Nadia:  Mali ka, Carlos. Dapat alalahanin natin na hindi lahat ng bagay  ay alam
             natin. Marami tayong matututunan sa pagbabasa, pakikinig sa mga 
             may  mataas na pinag-aralan at ganundin sa pananaliksik.

         Ang paggalang sa opinyon ng iba ay tanda ng  malawak na pag-iisip. 
Ang pakikinig sa ideya ng iba tungkol sa isang paksa ay nagpapakita ng paggalang sa 
kaalaman at kakayahan ng iba.Sa pamamagitan ng pakikinig sa opinyon ng nakararami, 
matututunan kung ano ang tama at higit na mahalaga. Dapat laging iisipin na maaaring 
may maitutulong ang sinasabi ng iba para masolusyunan ang isang problema. Lahat 
ay may karapatang magsabi ng opinyon. Hindi dapat pigilan ang sino mang gustong 
magbahagi ng nalalaman.  Ang paggalang sa opinyon ng iba ay isang paraan upang 
maiwasan ang di pagkakaunawaan. Kapayapaan and dulot nito sa pamayanan.
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3
PAGMAMAHAL SA BANSA 

AT PAKIKIBAHAGI SA 
PANININDIGANG PAGKAKAISA
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Ano ang naiambag ng mga sumusunod para sa bansang Pilipinas?

Pagmamahal sa Bansa:Pagmamahal sa Bansa:
Susi sa Pag-unladSusi sa Pag-unlad

 Naipapakita ang pagmamahal sa bansa sa pamamagitan 
ng mga kapaki-pakinabang na gawain.

MGA TUNAY NA PINOY MGA NAGAWA

Ano ang ipinapahiwatig ng paggawa nila ng kabutihan para sa ating bansa?

Kung buhay ka sa panahon nila, gagawin mo rin ba ang kanilang ginawa?

PANG. MANUEL L. QUEZON

PANG. RAMON MAGSAYSAY
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LUPANG SINILANGAN
(DAPAT MAHALIN )

Reference: Mga Piling Tula sa Bayan Ko at Iba Pa
Ni Rheno A. Velasco

Kayong  kabataan, dapat magkaisip

At ng kaunlaran ay ating makamit;

Mahalin ang bayan nang higit at higit.

Pagkat nagkaloob ay Diyos sa langit.

Nagkabuhay tayo at nagkatahanan

Sa isang lupang ating sinilangan;

Ngala’y Pilipinas nitong ating bayan

Na sadyang nilikha ng Poong Maykapal.

Nagkalahi tayo sapagkat may bansa

Na mayamang tunay ang dagat at lupa;

Nagkapalad tayo sa mga biyaya

Na likas na yamang dulot ni Bathala.

Kaya kabataan, kusang pabukalin

Sa liblib ng puso wagas na paggiliw

Pag-ibig na tunay sa ating lupain,

Lupang Pilipinas, lupa ng magiting.
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Sagutin ang mga tanong.

1. Ayon sa tula, bakit dapat mahalin ang bansang sinilangan?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Ano ang biyayang handog ng Maykapal sa ating bansa?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
 

3. Ano ang payo ng may-akda ng tula sa mga kabataan?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Mahalaga ba ang pagmamahal sa bayan? Bakit?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

1. Sa iyong palagay, ano ang mangyayari sa taong di marunong magmahal  
sa kanyang bansa?

 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2. Ano-ano ang mabuting maidudulot ng pagmamahal sa sariling bayan?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Masasabi mo ba na mahal mo ang Pilipinas? Paano mo ito 
mapapatunayan?

 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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 Ang pag-unlad ng isang bansa ay nahahadlangan ng mga gawaing 
pansarili lamang. Ano ang maaari mong gawin sa mga sumusunod na sitwasyon?  
Isulat ang sagot sa nakalaang espasyo.

Korupsiyon sa gobyerno

Gagawin:
Kasakiman sa kapangyarihan

Gagawin:

Interes sa kayamanan

Gagawin:
Hangaring maging popular

Gagawin:

 Ang mapagmahal sa sariling bansa ay nakakatulong sa pag-unlad nito. Hindi 
makasarili, kundi makabayan. Nararapat lamang na mahalin ang bayang sinilangan. Bilang 
pagtanaw ng utang na loob sa lupang nagbigay at patuloy na nagbibigay ng mga biyaya sa 
atin upang mabuhay nang sagana at payapa, dapat nating mahalin ang ating bansa. Saan 
pa nga ba tayo magiging masaya? Di ba sa sariling bayan na ating sinisinta? 
 Ang pagmamahal sa bayan ay naipapakita sa pagiging mabuting mamamayan: 
tumutupad sa mga tungkulin sa pamayanan at sumusunod sa mga batas na nakatutulong 
para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lipunan.
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4
PANANALIG AT PAGMAMAHAL
SA   DIYOS: PANININDIGAN SA 

KABUTIHAN
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Paninindigan sa Kabutihan: Paninindigan sa Kabutihan: 
Ugaling MakabuluhanUgaling Makabuluhan

 Naisasabuhay ang pagiging mabuting tao na may positibong 
pananaw bilang patunay sa pag-unlad ng ispiritwalidad.

Carla, sadyang maraming 
pagsubok sa buhay.Ngunit 
hindi tayo dapat panghinaan 
ng loob. May awa ang Diyos.

Tama ka, Carlo. Patuloy 
tayong gumawa ng kabutihan 
kahit nakakaranas tayo ng 
kahirapan.

Pag-usapan sa klase.
Anong klaseng pananaw mayroon sina Carlo at Carla?
Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay?
Masasabi ba nating mabuting bata sina Carlo at Carla? Bakit? 
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Panalangin sa Pagiging Bukas-Palad
Mula sa www.bukaspalad.com

Panginoon, turuan Mo akong maging bukas-palad,

Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo

Na magbigay nang ayon sa nararapat,

Na walang hinihintay mula sa’Yo.

Nang makibakang di inaalintana

Mga hirap na dinanas,

Sa tuwina’y magsumikap na hindi humahanap

Ng kapalit na kaginhawaan.

Na ‘di naghihintay kundi ang aking mabatid

Na ang loob Mo’y syang sinusundan,

Panginoon, turuan Mo akong maging bukas-palad,

Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo

Na magbigay nang ayon sa nararapat,

Na walang hinihintay mula sa ‘Yo.
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1. Ano ang mga kabutihang nagawa mo sa iba?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Ano ang naging epekto nito sa iyo at sa ibang tao?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Sagutin ang mga tanong.

1. Ano ang ibig sabihin ng pagiging bukas-palad?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Ano ang panalangin ng may akda ng awit na ito?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Magbigay ng liriko sa awit na nagpapatunay sa kabutihan ng tao.
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Bakit mahalagang manindigan sa kabutihan?
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Lagyan ng pulang hugis puso ang larawan na nagpakita ng kabutihan.




