
PAUNANG SALITA

Ang seryeng ito ng Salamisim: Wika at Pagbasa ay isang batayan at sanayang aklat na 
naglalayong maging gabay tungo sa mabisa at makabuluhang pakatuto ng Filipino. 

Tumutugon ito sa layuning isinusulong ng K - 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon 
(DepEd). Maingat na isinasaalang-alang sa seryeng ito ang mga sumusunod na pamantayan 
ng bagong kurikulum:

 •  wikang binibigkas   •  pag-unawa sa binasa   
 •  kamalayan sa ponolohiya    •  tatas   
 •  palabigkasan at pagkilala sa salita   •  pagbabaybay  
 •  gramatika    •  pagsulat
 •  pag-unlad ng bokabularyo   •  komposisyon
 •  kaalaman sa aklat at limbag    •  pakikitungo sa wika, literasi, at panitikan
 •  pag-unawa sa napakinggan    •  mga estratehiya sa pag-aaral

Ang mga aralin at mga nakatakdang gawain para sa mga mag-aaral ay masusing isinaayos 
alinsunod sa mungkahi ng bagong estratehiya ng pagtuturo – ang UBD o Understanding by 
Design. Nilalayon ng mga estratehiyang ito na palalimin ang pang-unawa at kaalaman ng 
mga mag-aaral sa wikang Filipino kaalinsunod ng paglinang ng kanilang kakayahan bilang 
mga 21st Century Learner. Isinaalang-alang din sa seryeng ito ang napapanahong gamit 
ng wika alinsunod sa inilabas na 2009 Gabay sa Ortograpiyang Filipino ng Komisyon sa 
Wikang Filipino.

Ang Salamisim ay binubuo ng apat na yunit at ang bawat yunit ay kinapalolooban ng 
limang modyul. Lunsaran sa bawat modyul ang iba’t ibang genre ng pantitikan tulad ng 
tula, alamat, mitolohiya, pabula, parabula, maikling kuwento, sanaysay, dula, talambuhay 
at iba pa. Ang mga ito ay maingat na pinili at isinulat upang umangkop sa antas ng mga 
mag-aaral at sa bawat aralin na nahahati sa tatlong bahagi:



Pagsasanay sa Pagbasa

Ang bahaging ito ay tatasa sa mga natutuhan, kaalaman, impormasyon, at hinuha ng mga 
mag-aaral ukol sa binasang lunsaran. Sa pamamagitan ng bahaging ito ay mahahasa ang 
kanilang matalinong pag-iisip at mapanuring pagbasa. Layunin din ng bahaging ito na 
maikintal sa kanila ang mga pagpapahalagang panliterari (literary appreciation). Lilinangin 
din sa bahaging ito ang mabuting kaugalian at pagpapahalaga sa sarili, sa kapwa, sa 
kapaligiran, o sa pagkilala sa Dakilang Lumikha.

Pagsasanay sa Gramatika

Ang tuon ng bahaging ito ay ang masusing pag-aanalisa ng mga mag-aaral sa mga tiyak 
na tuntunin at estrukturang panggramatika ng Filipino bilang isang wikang buhay. Ang 
mga nakalatag na gawain at pagsasanay sa bahaging ito ay inaasahang makatutulong sa 
mga mag-aaral upang maging matatas at maalam sila sa paggamit ng wikang sarili. Kapag 
naibunsod ang pagkatuto ng wika inaasahang maging matatas ang mga mag-aaral sa 
pagpapahayag maging pasulat o pabigkas man.

Pagsasanay sa Wikang Binibigkas

Lilinangin sa bahaging ito ang katatasan at tamang gamit ng mga salita o lipon ng mga 
salita sa pagpapahayag.  Nakapaloob dito ang mga gawaing magpapayabong sa talasalitaan 
ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng mga gawaing pabigkas tulad ng salitaan, diyalogo, 
usapan, pagpupulong, palitang-kuro at iba pa ay inaasahang maging mahusay ang mga 
mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino.

Umaasa ang mga awtor na sa pamamagitan ng aklat na ito ay magiging mahusay ang mga 
mag-aaral sa wikang Filipino kaalinsunod ng paglinang ng kanilang makrong kasanayan 
– Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa, Pagsulat, at Panonood.

          
Mga Awtor
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 “Hoy, Agatha, ano na naman ang ginagawa mo diyan?”  ang tanong 
ni Joshua.
 “A ito ba, Kuya?  Mga 
natira ito sa baon ko,” 
ang sagot ni Agatha.
 “Puro barya iyan.  
Itapon mo na lang. Sa 
panahon ngayon, ang 
mga barya ay wala 
nang silbi,” ang udyok 
ng kanyang kapatid.
 “Ikaw talaga, 
Kuya.  Malay mo, 
mapapakinabangan 
din ang mga ito 
pagdating ng 

panahon,” ang wika ni Agatha. 
 Hindi batid ng magkapatid na naririnig pala ng kanilang ina ang 
kanilang usapan.  Ang wika nito, “Magaling ang naisipan mong iyan, Agatha.  
Teka, marami pa yata akong barya sa aking pitaka.  Kukunin ko at isama 
mo riyan sa iyong iniipon.”
 “Talaga po, Mommy?  Salamat po!” ang natutuwang sabi ng bata. 
Pumunta na si Joshua sa kanyang silid.  Ipinagpatuloy naman ni Agatha 
ang pag-aaral at iniligpit ang lahat ng gamit.
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 Narinig mo na ba ang Pondo ng Pinoy?  Isang proyekto ito ng simbahang Katoliko. Lahat 
ng miyembro ng pamilya ay maaring makatulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng 
paglalagay ng 25 sentimos sa isang bote kada araw hanggang sa ito ay mapuno.  
 Bago pa man magkaroon ng Pondo ng Pinoy, si Agatha ay nag-iipon na  sa garapon ng 
mga barya.

Ang Batang 
Mapag-impok
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 Nang kumakain na  ng hapunan ang mag-anak, ipinaalam ni Gng. 
Samonte sa kanyang asawa ang nadiskubre niyang mabuting ugali ng 
bunsong anak.
 “Ganoon ba? Alam mo, Agatha, noong bata pa ako ay nag-iipon 
din ako. Ang sobra kong pera ay inihuhulog ko sa alkansya. Ito ay isang 
pinatuyong kawayan na nilagyan ng butas ng aking ama,” ang salaysay ni 
G. Samonte.
 Nagliwanag ang mukha ni Agatha “Tapos Daddy, ano po ang 
ginagawa ninyo kapag puno na ang kawayan?”
 “Aba, e, di ibinibili ko ng kailangan ko sa paaralan. May isang 
pagkakataon na nakabili ako ng umiilaw na laruang trumpo,” ang masayang 
pagbabahagi ng ama. “ikaw ba, anong balak mo kapag puno na ang 
bote mo?” ang tanong nito kay Agatha.
 “Hindi ko pa po alam.  Basta ang alam ko, may gamit ang ginagawa 
kong ito,” ang sagot ni Agatha. Matapos kumain ay tinulungan ni Agatha 
ang kanyang ina na maghugas ng pinagkainan tulad ng kanyang 
nakagawian.
 Makalipas ang ilang buwan, sa hindi inaasahang pagkakataon, 
nagkasakit si  G. Samonte. Hindi siya nakapasok sa opisina ng ilang linggo. 
Isang araw ng Linggo, lumapit si Joshua sa Mommy niya upang sabihing 
may proyekto ang grupo nila sa klase. Kailangan niyang bumili ng ilang 
materyales. “Naku, anak, pasensiya na pero wala sa badyet ko iyan. Kasya 
na lamang ang pera ko 
para sa gamot ng Daddy 
mo. Mabuti nga at sa 
Miyerkules, maari na siyang 
pumasok sa opisina sabi ng 
doktor,” ang malungkot na 
sagot ng ina.
 Narinig  ni Agatha 
ang usapan habang siya 
ay nagwawalis. Ibinaba niya ang walis at pandakot. Humahangos siyang 
pumunta sa kanyang silid. Pagbalik sa sala ay iniabot niya sa kanyang kuya 
ang isang bagay.
 “Ano ito, Agatha?  Bakit mo ibinibigay ang bote ng inipon mo?” ang 
nagtatakang tanong ni Joshua.

Pagpapayaman ng Talasalitaan
barya - maliliit na halaga na perang  

ginagamit sa pagbabayad 
sa munting bilihin at sa 
pagsusukli.

iniligpit - maayos na pagtatago
batid  - alam
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 “ K u y a , 
ito yata ang 
pagkakataong 
paggagamitan 
niyan. Sige 
na, tangggapin 
mo na. Kailangan 
mo iyan para sa 
proyekto ninyo. 
Mayroon pa 
akong dalawang 
bote,”  sabi ng 
bunso.
 Hindi malaman ni Joshua kung paano pasasalamatan ang kapatid.  
Niyakap niya ito at sinabi, “napakabuti mo sa akin.  Salamat.  Mula ngayon, 
tutularan na kitang maging masipag at responsable sa lahat ng bagay,” 
ang sabi ni Joshua. Tinulungan niya ang kapatid sa paglilinis ng bahay. Ang 
lahat ng ito ay alam  ng kanilang mga natutuwang magulang. Nang oras 

na iyon ay naririnig 
nila ang lahat mula 
sa kanilang silid.
 K i n a h a p u n a n 
ng araw ding iyon, 
nagsimba ang 
mag-anak. Taimtim 
silang nanalangin at 
nagpasalamat sa 
Diyos sa maraming 

bagay. 
Lalong natuwa ang pamilya nang sumama  si Agatha sa pila ng mga 
mag-aalay sa misa.
 “Diyos ko, salamat po at  pinagaling Ninyo si Daddy.  Binigyan po 
Ninyo ako ng mabuting pamilya. Alam ko pong may iba pang 
nangangailangan nitong naipon ko. Masaya po ako,” ang bulong niya 
habang iniaabot sa pari ang dalawa pang bote.

Pagpapayaman ng Talasalitaan
nakagawian - kilos na malimit isagawa
humahangos - sunod-sunod na paghingal
nanalangin - nagdarasal
taimtim -  taos sa puso
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 Basahing mabuti ang mga tanong. Isulat sa nakalaang patlang ang 
mga sagot:

1. Ano ang ginagawa ni Agatha sa natitirang pera niya?

Pagsasanay 1

Pagiging Masipag at Responsable

Aralin 1 - Pagsasanay sa Pagbasa

2. Sang-ayon ba ang kapatid niyang si Joshua sa ginagawa niyang 
ito?  Bakit?

3. Ano ang reaksyon ng mga magulang nina Agatha sa ginagawa 
niyang pag-iimpok?



gr.3 pilipino

55



gr.3 pilipino

56

Si Ampalaya

 Kumakain ka ba ng gulay na ampalaya? Marahil nagtataka ka kung bakit sa lahat ng 
gulay, ang ampalaya ang may kakaibang hitsura. Bagama’t kulubot at matingkad na kulay berde 
ang balat nito, ang laman naman ay maputla. Ano kaya ang kuwentong napapaloob sa pinagmulan 
ng ampalaya ayon sa ating mga ninuno?

 Noong unang 
panahon, walang kulay 
ang mga gulay. Lahat ng 
mga ito ay pare-pareho ng 
hitsura. Isang engkantada 
ang nagmagandang loob 
sa mga gulay na bigyan 
ang mga ito ng kulay.
 Sa aming kaharian ay 
matutulungan ko kayo sa 
inyong ninanais.  Doon, lilitaw 
ang inyong kagandahan,” 
ang anyaya ng engkantada.
 “Opo, sasama kami!” 
ang sabay-sabay na sagot ng 
mga gulay.
 At masayang naglakbay ang engkantada kasama ang mga gulay. 
“Mula ngayon, dito na kayo titira.  Lahat kayo ay magkakaroon na ng kulay,” 
ang sabi ng engkantada.
 “Maraming salamat po, mahal na engkantada!” sabay-sabay na 
wika ng mga gulay.
 “Dahil pumupula ang pisngi ng mga taong kumakain sa iyo, ikaw 
kamatis ay bibigyan ko ng kulay pula,” ang wika ng engkantada.
 “Talaga po!  Maraming salamat po.  Napakaganda ng kulay ng pula
bagay na bagay sa akin,” ang di maipaliwanag na kasiyahan ng namulang 
kamatis.
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  “Ikaw, Kalabasa, mainam kang magpalinaw ng mata ng mga tao. 
Kulay dilaw ang ipagkaloob ko sa iyo.”
 “At ikaw Karot, dahil sa taglay mong bitaminang panlaban sa sakit, 
magiging kulay-kahel ka”
 “Ang ganda ko, ang ganda ko,” ang paulit-ulit na sambit nina Kalabasa 
at Karot.
 “Ikaw naman, Talong.  Makinis ka at mahaba. Siguro pwede ka nang 
maging kulay ube.”  sabay kumpas sa kanyang baston.
 “Naku! Pagkaganda-ganda ko na! Maraming salamat po, mahal na 
engkantada.”
 “A, ito ang aking paborito, si Labanos.  Masarap kang ensalada at 
masustansya pa.  Dahil maaari kang kainin luto man o hilaw, maaari kang 
maging puti.”
 Dahil naiinip na ang ampalaya, lumapit ito sa engkantada.  “Ako po, 
anong kulay po ang ipagkakaloob ninyo sa akin?”
 “Berde ang bagay sa iyo.”
 Halata sa kilos ng ampalaya na hindi siya masaya sa kulay na taglay.  
“Bakit ang pangit ng kulay ko?  Ang gaganda at ang titingkad ng sa kanila!”
 “O, magaganda na kayo.  Mas mahihikayat ang mga taong kumain 
ng gulay ngayon.  Magpahinga na kayo at lubha kayong napagod sa 
araw na ito,”  sabi ng engkantada.
 Lingid sa kaalaman ng lahat, may masama palang binabalak ang 
ampalaya.  “Ang gaganda pala, ha!  Tingnan natin.  Kapag tulog na ang 
lahat, nanakawin ko ang mga kulay nila nang sa gayon ako na lamang 
ang matitirang may kulay.  Tiyak na ako ang pinakamaganda sa lahat.”
 Kinabukasan, maririnig ang iyakan ng mga gulay nang magising ang 
mga ito. 
 “Hu. hu, hu!  Wala na ang aming magagandang kulay.”
 Galit na tinawag ng engkantada ang lahat,
 Naglabasan ang lahat ng gulay pati si Ampalaya.  Lalong nagalit 
ang engkantada nang makita niya na ang lahat ng nawawalang kulay ay 
nasa katawan ng ampalaya.
 “Aha!  Ikaw pala ang nagnakaw ng mga kulay ng lahat ng gulay.  
Hindi ka pa ba nakuntento sa magandang kulay na ibinigay ko sa iyo?’
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 “Kasi hindi po ako nagagandahan sa 
kulay na berdeng ibinigay ninyo sa akin,” ang 
sagot ng Ampalaya.

 “Masama ang ugaling ipinakita mo ampalaya.  Lubha kang mainggitin!  
Dahil sa ginawa mo, parurusahan kita!  Babawiin ko ang kulay na ibinigay ko 
sa iyo.  Magiging maputla ka.  At bawat kulay na ninakaw mo ay magiging 
isang kulubot sa katawan mo!” ang wika ng galit na engkantada.

 Nanumbalik ang kasiyahan ng mga gulay nang maibalik ang kulay 
ng bawat isa.  At ang mainggiting ampalaya ay naging kulubot ang buong 
katawan at halos wala nang kulay.

Pagpapayaman ng Talasalitaan
nakuntento  - nasiyahan kung anong  

  mayroon
babawiin  - muling kukuhanin
lilitaw  - lalabas
mainam  - mabuti
sambit  - sabi/wika
lingid  - hindi alam
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 Basahin ang sumusunod na mga sitwasyon. Ano sa palagay mo ang 
dapat na gawin upang maiwasto ang pagiging mainggitin? Isulat ang 
iyong sagot sa patlang.

1. Bumili ng mas mamahaling cellular phone para maipakita sa 
mga kaklase.

 Ang ugaling pagiging mainggitin ay makaaapekto sa 
isang magandang samahan.

Pagsasanay 1

2. Mangutang ng pera upang makapagpagawa ng mas 
malaking bahay kaysa sa inyong kapitbahay.

 Pagkilala sa mga Maaring maging Epekto ng 
Pagiging Mainggitin

Aralin 1 - Pagsasanay sa Pagbasa
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 1 Si Janet ay isang batang masinop at maingat sa kanyang mga 
kagamitan. Palagi niyang sinisiguradong ang lahat ay nasa tamang ayos 
sa kanyang silid at maging sa 
kanyang bag. Natutunan niya 
ang ganitong pag-uugali mula sa 
kanyang nanay.
 2 Pagkagising ni Janet sa 
umaga, inaayus niya agad ang 
mga unan, kumot at panlatag sa 
kanyang kama. Nagdadasal siya 
ng pasasalamat sa Panginoon 
at saka pa lamang siya bababa 
upang maghilamos ng mukha. 
Binabati niya ang kanyang tatay 
at nanay at sabay-sabay na silang 
kumakain ng agahan.
 3 Pagdating niya sa paaralan, 
damadaan muna siya sa kapilya 
at nagdadasal ng ilang minuto.  
Tumutuloy na siya sa kanilang silid-
aralan at hinihintay ang kanilang 
guro. Sa paglipas ng oras sa 
buong araw, bihirang magkaroon 
ng problema si Janet sa pagkuha ng mga gamit na kakailanganin niya 
sa bawat asignatura. Nakaayos kasing mabuti ang mga kwaderno, aklat, 
papel at ang iba pang mga gamit  sa kanyang bag na dalawang taon na 
niyang ginagamit. 

 Tingnan mo nga ang mga gamit mo sa iyong bag. Anong napansin mo? Maituturing mo 
bang maayos at maingat ka sa iyong mga gamit? Sa iyong palagay, may mabuti bang maidudulot 
ang pagiging maingat at maayos sa gamit? Ating alamin.

Pagiging Maingat 
at Masinop, 

Makabubuti Ba?



Pagpapayaman ng Talasalitaan
masinop    - maingat/maayos
maghilamos    - hugasan ng tubig ang mukha
nakagawian -  nakasanayan dahil sa paulit-
  ulit na pagsasagawa
nag-agahan - nag-almusal
buklatin - nakasingit sa pagitan
bumungad - nasa unahan
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Pagkatapos gamitin ang mga ito, ibinabalik niya ang lahat nang maayos. 
Tama, hindi na kailangan pang magpabili ni Janet ng bagong  bag sa 
kanyang tatay kahit na alam niyang mayroon itong perang pambili.
 4 Isang araw, napansin niya ang kaklaseng si Carla na naiiyak na. 
Kinausap niya ito. 
 “May problema ba, Carla?” ang tanong ni Janet. 
 5 “Kasi hindi ko makita ang papel ng pananaliksik na hinihingi ni 
G. Soriano. Dito ko lang inilagay iyon sa bag. Mababawasan na naman 
ang aking marka kapag hindi ko iyon naipasa ngayon,” ang nag-aalalang 
sagot ni Carla. 
 6 “Naku, huwag ka nang umiyak, tutulungan kitang hanapin iyon,” sabi 
ni Janet.
 7 Laking gulat ni Janet nang makita kung gaano kagulo ang mga 
gamit ni Carla sa kanyang bag. Sa loob niya, mahihirapan ngang makita 
ang papel. Maging mga basurang papel, pinagtasahan ng lapis at balat 
ng mga kendi at biskwit ay nakahalo sa mga gamit pang-eskwela. Dali-
daling inilabas ni Janet ang mga gamit ni Carla sa bag. Ipinagpag ni Janet 
ang bag upang maalis ang 
mga dumi. 
 8 “Sige, ayusin natin 
ang mga gamit mo habang 
hinahanap natin ang papel 
ng pananaliksik. Itong mga 
kwaderno ang unahin natin,” 
ang sabi ni Janet. 
 9 Iniisa-isa nilang buklatin ang mga kwaderno sa pagbabasakaling 
nakaipit sa mga ito ang papel. 
 10 Nang hindi iyon makita, tinuruan ni Janet kung paano ibalik nang 
maayos ang mga kwaderno sa bag. Sunod nilang tiningnang isa-isa ang 
mga folder. Wala pa rin. 
 11 Si Carla na ang nagbalik nang maayos ng mga ito sa kanyang bag 
ayon sa itinuro ni Janet. Pinagtulungan nilang tingnan ng mga aklat. Hindi 
pa rin nila nakita ang papel na hinahanap. 
 12 Maayos na maayos na ang bag ni Carla subalit magkahalong 
lungkot at saya ang nararamdaman niya kasi hindi pa nila nakikita ang papel. 
Napansin ni Janet na hindi pa nila natitingnan ang bulsa sa tagiliran ng 
bag. 
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 13 Laking tuwa nila nang bumungad ang kanina pa nilang hinahanap 
na papel. 
 14 “Isa kang anghel sa akin, Janet. Maraming salamat. Maipapasa ko 
na sa tamang oras ang aking pananaliksik!” ang tuwang-tuwang nasabi ni 
Carla sabay yakap sa kamag-aral. 
 15 “Walang anuman. Basta panatilihin mong nakaayos ang mga 
gamit mo, hindi ka magkakaproblema,” ang sagot ni Janet.
 16 Nang gabing iyon, habang kumakain ang mag-anak ni Janet, 
nagpasalamat siya sa kanyang nanay sa matiyaga niyang pagtuturo sa 
kahalagahan nang pagiging maayos at maingat sa gamit. At isinalaysay 
niya kung paano niya natulungan si Carla. 

 Hanapin sa mga talata sa kuwentong binasa ang mga gawing 
nagpapamalas ng pagiging maingat at masinop sa gamit.

Talata 2

1. ___________________________________________________________

Talata 3

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

Talata 7-10

5. ___________________________________________________________

6. ___________________________________________________________

Pagsasanay 1

Pagiging Maingat at Masinop sa Gamit

Aralin 1 - Pagsasanay sa Pagbasa
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 Basahing mabuti ang mga tanong at sagutin ito pagkatapos.

Pagsasanay 2

1. Kanino natutuhan ni Janet ang pagiging masinop at maingat 
sa kanyang mga kagamitan? 

4.  Sa iyong palagay, gaano kahalaga ang pagiging masinop at 
maingat sa mga gamit?

2. Ano ang sanhi ng problema ni Carla?

5. Maingat at masinop ka ba sa iyong mga gamit?  Patunayan.

3.  Paano natulungan ni Janet si Carla sa problema nito?
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 “Matagal nang panahon akong nagtitimpi subalit wari ko’y hindi na 
magaganap ang minimithi kong pagbabago,” ang panaghoy ni Inang 
Kalikasan.  “Tumitindi ang pagpapabaya ng sangkatauhan sa mga likas na 
biyayang ipinagkaloob ko sa kanila.  Palagay ko ay nararapat na bigyan 
sila ng matinding kaparusahan sa sinapit ng aking mga nilikha dahil sa 
mapang-abusong gawi ng mga tao. 

 Ang lahat ng makikita ng ating mga mata ay mga biyayang kaloob ng Poong Maykapal. 
Ang lahat ng uri ng kalikasan anyong lupa at tubig ay mga pagpapala mula sa mapagmahal 
nating Ama upang higit na maayos ang ating pamumuhay dito sa mundong ating ginagalawan. 
Paano nga ba natin ginagamit ang mga ito?  At ano ang maaaring mangyari kapag hindi wasto 
ang ating paggamit sa mga ito?

Tao. . . Tao. . . 
Kailan Ka 

Magbabago?  
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 Hindi pa sila nasiyahan sa sariwang hanging dapat ay kanilang 
nilalanghap?  Ang pamatid uhaw na tubig ay hindi rin nila pinatawad.  Maging 
ang mga punongkahoy na bukod sa pinagkukuhanan nila ng pagkain, gamit 
sa paggawa ng bahay at iba pa at nagsilbi ring tahanan ng mga hayop ay 
sinira nila.  Lahat ng ito ay nauwi sa unti-unting pagkaubos dahil sa mapang-
abusong paggamit ng mga tao.  Walang awa nilang kinalbo ang mga 
kagubatan, inuubos ang mga hayop na dating malayang namumuhay.  
Ang malinaw na tubig ay naging itim at ang hangin ay nagkaroon din ng 
iba’t ibang uri ng polusyon.  Tunay na malaking pagpaslang ito sa mga 
likas yamang dapat sanay nagamit sa wastong paraan upang buhay nila 
ay umunlad.  Tama na!  Dapat silang bigyan ng matinding leksyon na 
kailanma’y hindi nila makakalimutan”, ang patuloy na panaghoy ni Inang 
Kalikasan.
 Nagngangalit na tinawag niya ang kanyang mga nasasakupan.  
“Ulan!  Ubod lakas at walang tigil kang bumuhos sa mundo.  Lumikha ka 
ng matinding baha ng makita ng tao ang mangyayari sa mga halaman 
at mga hayop.  Sumabay kayo kulog at kidlat!  Lumikha kayo nang 
napakalakas na ingay ng sila ay mabingi at matakot.  Umihip ka ng ubod 
lakas hangin, wasakin ang mga tahanan at mga gusaling ginawa ng mga 
tao.  Lindol! Inuutusan kitang yanigin nang matindi ang lupa.  Tingnan natin 
kung hanggang saan ang tibay ng mga tao.  Dagdagan mo pa bulkan 
ang kanilang pagdurusa,” ang makapangyarihang utos ni Inang Kalikasan.
 Walang habas na sinalanta ng kalikasan ang mundo ng mga tao. 
Wala nang mapagkunan ng makakain at inumin, marami ang nawalan ng 
tirahan at ari-arian, malaking bilang ng populasyon ang dinapuan ng iba’t 
ibang klase ng sakit lalo na ang mga bata.  At saka lamang sila nagmuni-
muni kung bakit nagaganap ang mga sakunang ito sa kapaligiran. 
Napagtanto nila na inabuso at 
pinabayaan nila ang mga likas 
na yamang regalo ni Inang 
Kalikasan.  Napagkasunduan 
nila na kausapin ng kanilang 
mga pinuno si Inang Kalikasan 
upang humingi ng paumanhin.
 At sa pagpupulong na 
ginawa, “Mahal na Inang 

Pagpapayaman ng Talasalitaan
nagtitimpi   - nagpipigil
minimithi   - pinananabikan
panaghoy   - daing
tumitindi   - lumulubha
sinapit   - kinahinatnan
habas  - hinto, tigil
nagmuni-muni  - nag-isip
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Kalikasan, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng pagmamalupit na 
ginawa namin sa kalikasan.  Hinihiling po namin na patigilin niyo na ang 
pagpapadala ng salot sa mundo at nangangako po kaming gagawin 
namin ang lahat upang mapanumbalik ang sigla at ganda ng kalikasan,” 
ang pagsusumamo ng mga pinuno.
 “Patunayan niyo na gagawin ninyo ang inyong mga ipinangako.  
Kapag nakita ko nang nanumbalik ang linis at yaman ng lahat ng anyong 
tubig, may proteksiyon ang mga kagubatan at lahat ng anyong lupa 
kabilang na ang iba’t ibang mga hayop at sariwa na muli ang hanging 
lalanghapin, mabilis kong mapanunumbalik ang katiwasayan sa kalikasan,” 
ang sagot ng Inang Kalikasan.
 “Asahan niyo po ang katuparan ng aming pangako,” ang sabay-
sabay na wika ng mga pinuno. At tumigil sa pagbuhos ang ulan, nanahimik 
ang kulog at kidlat, naging payapa ang ihip ng hangin, tumigil ang 
pagyanig ng lupa maging ng bulkan. Dumaan ang panahon. Natutong 
magtanim ng mga puno ang mga tao, ang mga basura ay pinaghiwa-
hiwalay (ang nabubulok sa hindi nabubulok, at ang mga maaari pang 
gamiting muli), wala ng mga pabrikang nagtatapon sa mga anyong tubig 
ng kanilang basura at kemikal, at ang mga hayop ay naging malayang 
nakapamumuhay sa kanilang natural na tirahan. Labis na natuwa si Inang 
Kalikasan sa napakalaking pagbabagong nagaganap. Ang lahat ng tao 
ay namuhay ng matiwasay sa isang malinis at maunlad na mundo.

Pagpapayaman ng Talasalitaan
katiwasayan  - katahimikan,
    kapayapaan
pagmamalupit   - pagmamalabis
salot   - peste
pagyanig  - pag-uga,
    pagkalog
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Pagpapahalaga sa Kalikasan

Pagsasanay 1

 Basahing mabuti ang mga tanong at isulat sa patlang ang wastong 
sagot.

  

1. Ano ang mga hinaing ni Inang Kalikasan?

2. Bakit niya ito naranasan? 

3. Ano ang ginawa niya upang malaman ng mga tao na mali 
ang kanilang ginagawa?

4. Ang mga hinaing ba ni Inang Kalikasan ay hinaing pa rin niya 
hanggang sa ngayon? Patunayan ang iyong sagot.




