
Mahal na Mag-aaral:

Pagbati!
 
 Hawak mo ngayon ang isang aklat na magpapaunlad sa iyong kasanayan 
sa pagsasalita, pagbasa, pagsulat, pakikinig, at panonood. Sa pamamagitan ng 
aklat na ito ay magiging bihasa ka sa pakikipagtalastasan sa loob o labas man ng 
paaralan.

 Ingatan mo ang aklat na ito. Makatutulong ito sa iyo upang lalo mo pang 
mapaunlad ang iyong sarili. Sa pamamagitan ng mga tula, kuwento, pabula, di-
yalogo, alamat, kuwentong bayan, sanaysay, at marami pang iba ay magkakaroon 
ka ng mayamang karanasan. Mabubuksan ang iyong mga mata kaugnay ng mga 
pangyayari sa lipunang ginagalawan mo. Magsisilbing inspirasyon mo ang kara-
nasan ng bawat karakter na binigyang-buhay sa aklat na ito. Magiging mulat ka 
rin sa kultura at tradisyong Pilipino na itinatampok sa aklat na ito.

 Magagamit mo sa mabisang komunikasyon ang mga araling pangwika na 
matatagpuan sa aklat. Gagabayan ka ng aklat kaugnay ng angkop na paggamit 
ng wika sa anumang uri ng pakikipag-ugnayan – pasalita man o pasulat.

 Ang mga pagsasanay at gawain sa aklat na ito ay masinop na binuo upang  
maging angkop sa iyong grado at karanasan. Gamitin mo itong oportunidad 
upang maragdagan at mapaunlad ang iyong karanasan at pagkatuto.

 Sa tulong ng iyong guro ay magiging mabisang instrumento ang aklat na 
ito upang mapaunlad ang iyong kasanayan sa wika at pagbasa. Nawa’y magamit 
mo ang mga kaalamang mapupulot sa aklat na ito upang maging bihasa ka sa 
pakikipag-TALASTASAN!

 - Jessie S. Setubal
             May-akda

PANIMULAPANIMULA



Mahal na mga Guro at Magulang:

 Nakabatay sa pampanitikang dulog (literature-based approach) ng pag-
aaral ng Filipino ang serye ng TALASTASAN (Batayan at Sanayang Aklat sa Wika 
at Pagbsa) para sa mga mag-aaral ng elementarya. 

 Inihahain ng serye ng aklat na ito ang mga gawain at pagsasanay na tutulong 
sa mga mag-aaral na makilala, mapag-aralan, matalakay, at masuri ang mga tiyak 
na anyong pampanitikan na nakaugat sa kamalayang Pilipino. Kaugnay nito 
itinatampok sa aklat ang mga akdang pampanitikan  na tulad ng pabula, parabula, 
anekdota, alamat, bugtong, salawikain, kuwentong-bayan, sanaysay, diyalogo, 
tula, dula, at iba pang anyong pampanitikan bilang lunsaran sa pagtuturo ng 
aralin sa pagbasa at wika. Kasama sa nililinang ang mga pagpapahalagang Pilipino 
na makatutulong upang hubugin ang mga mag-aaral na maging mapanagutang 
kasapi ng lipunang kinabibilangan at ng daigdig sa pangkalahatan.

 Inaasahan na sa paggamit ng serye ng aklat na ito ay magiging bihasa 
ang mga mag-aaral sa pakikipagtalastasan habang nililinang ang mga makrong 
kasanayan na tulad ng pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, pagsusulat, at panonood.

 Ang TALASTASAN ay nakabatay sa mga panlahat at tiyak na kasanyang 
pagkatuto ng Kagawaran ng Edukasyon at sa napapanahong kurikulum ng K – 
12. Tinalakay nang buo ang mga kasanayang nakalahad sa kurikulum at pinahitik 
pa sa pamamagitan ng pagpapayaman at karagdagang gawain. Tinutugunan ng 
serye ang layunin ng pagtuturo ng Filipino na:

1) kakayahang komunikatibo
2) replektibo / mapanuring pag-iisip at, 
3) pagpapahalagang pampanitikan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng 

mga babasahin at teknolohiya tungo sa pagkakaroon ng pambansang 
pagkakakilanlan, kultural na literasi, at patuloy na pagkatuto upang 
makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig.

Isinaalang-alang sa paglikha ng mga aralin ang sumusunod:

A. Dulog na Differentiated Instruction
 Pinagtuunan sa bawat gawain ang iba’t ibang kakayahan (challenged, 

average, advanced); pamamaraan (auditory, kinesthetic, visual); at talino 
(multiple intelligences) ng bawat mag-aaral na siyang ginagamit niya sa 
pagtamo ng kaalaman, kasanayan, at pagpapaunlad ng sarili.

B. Modelong Understanding by Design
 Sa pamamagitan ng modelong ito nagiging mulat ang mga mag-aaral 

kaugnay ng mga inaasahan sa kanila sa bawat gawaing inilatag sa aklat. 



Yunit 1 Yunit 2 Yunit 3 Yunit 4

Unang     
Baitang

Sarili Pamilya Paaralan Pamayanan

Ikalawang 
Baitang

Sarili Pamilya Paaralan Pamayanan

Ikatlong   
Baitang

Sarili at 
Pamilya

Paaralan Pamayanan Bansa

Ikaapat na 
Baitang

Sarili at 
Pamilya

Paaralan Pamayanan Bansa

Ikalimang 
Baitang

Sarili at 
Pamilya

Paaralan at 
Pamayanan

Bansa Daigdig

Ikaanim na 
Baitang

Sarili at 
Pamilya

Paaralan at 
Pamayanan

Bansa Daigdig

Natutugunan ang mahahalagang pang-unawa ng mga mag-aaral nang sa 
gayon ay magiging kapaki-pakinabang na bahagi sila ng lipunan dahil sa 
nakamit na pangmatagalang pagkatuto (life-long learning).

C. Dulog na Spiral-progression
 Sa pamamagitan ng dulog na ito ay magiging bihasa ang mga mag-aaral sa 

mga nililinang na kaalaman at kasanayan sa bawat baitang. Sa pamamagitan 
ng mga aralin, paksa, at pagtalakay sa lumalawak at umuunlad habang 
tumataas ang kanilang baitang ay nagkakaroon sila ng pagkakataong 
lubusang magagap, maunawaan, at magamit sa pang-araw-araw na buhay 
ang nabatid na kaalaman at kasanayan.

D. Pagtuturong Learner-centered
 Ang mga gawain at pagsasanay ay masinop na inihanda upang matutuhan 

ng mga mag-aaral ang kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng 
pagtuklas. Ginamit ang pamamaraang inquiry-based upang mabigyan ng 
pagkakataong malinang ng mga mag-aaral sa ganang sarili ang kaalaman.

E. Kasanayang Pang-ikadalawampu’t isang Siglo
 Sa pamamagitan ng iba’t ibang gawain ay nagiging handa ang mga mag-

aaral; na harapin ang hamon ng nagbabagong daigdig. Tinutulungan ang 
mga mag-aaral na maging handa sa mga pagbabagong nagaganap sa 
mundo at tanggapin ang mga ito nang may positibong pananaw.

Nakabatay ang bawat aklat sa sumusunod na tema bilang pagtupad sa kahilingan 
ng kurikulum ng K – 12 ng Kagawaran ng Edukasyon:



Ang bawat aralin ay nagtataglay ng mga sumusunod na bahagi:

• Masayang Simula
 Ito ay pangganyak, panimulang gawain, o lunsaran tungkol sa 

tatalakaying paksa. Maaring tanong o pangkatang gawaing iuugnay sa 
tatalakaying aralin. Lilinangin sa bahaging ito ang dating kaalaman / 
iskima ng mga mag-aaral.

• Masayang Pagbasa
 Mababasa sa bahaging ito ang mga akdang pampanitikan na tulad ng 

pabula, parabula, anekdota, alamat, bugtong, salawikain, kuwentong-
bayan, sanaysay, diyalogo, tula, dula, at iba pang anyong pampanitikan 
bilang lunsaran sa pagtuturo ng aralin sa pagbasa at wika.  Gamit ang 
kasanayan sa pagbasa, mauunawaan at mabibigyang-kahulugan ng mga 
mag-aaral ang mga pangyayari, tema, at pagpapahalaga na ibig ipaalam 
ng manunulat.

• Masayang Pagkilala 
 Ito ay gawain (iba-iba sa bawat aralin) sa pagpapalawak ng talasalitaan 

at paghahawan ng balakid. Mahalagang gamitin ang mga talasalitaan sa 
sariling pangungusap. 5-10 mga salita ang bahagi ng talasalitaan.

• Masayang Pag-unawa
 Ito ay mahahalagang mga tanong o essential questions (3 hanggang 

10) tungkol sa seleksiyon - komprehensyon, pagsusuri, pag-uugnay, 
paglalapat, at pagpapahalaga, na siyang tutulong upang malalim na 
maunawaan at masuri ng mga mag-aaral ang binasang seleksyon. 
Isinaalang-alang ang anim na aspekto ng pag-unawa o 6 facets of 
understanding.

• Masayang Pagtuklas sa Pagbasa
 Ito ay pagtalakay sa aralin sa pagbasa.  Itinatampok ng bahaging ito 

mga kasanayan at kaalamang ibig ibunsod sa mga mag-aaral hinggil sa 
kanilang matalino at mapanuring pagbasa. 



• Masayang Pagtuklas sa Wika  
 Ito ay pagtalakay tungkol sa paksang pangwika. Tampok sa bahaging ito 

ang iba’t ibang paksa at araling panggramatika. Nililinang sa bahaging ito 
ang kasanayang komunikatibo ng mga mag-aaral.

- Simulan Muna
 Mga pagsasanay at gawain na madaling masagutan ng mga mag-aaral.

- Pagyamanin Pa
 Mga pagsasanay at gawaing may katamtamang hirap.

- Gamitin Na
 Mga pagsasanay at gawaing masasagutan ng mga mag-aaral sa 

pamamagitan ng kritikal na pag-iisip at pagganap ng mga mag-aaral.

• Masayang Paglalapat
 Matatagpuan sa bahaging ito ang mga Performance Task (sa pormat na 

GRASPS) na aplikasyon ng mga natutuhan sa buong aralin---aral mula sa 
seleksyon, araling pangwika, aralin sa pagbasa, pagpapahalaga, atbp.

• Masayang Pagkatuto
 Mahahalagang konsepto tungkol sa napag-aralan. Sakop nito ang mga 

paksang pangwika at pagbasa, maging ang anumang aral o kaisipang 
makukuha mula sa aralin. Ito ang pagbibigay-diin sa mahahalagang 
kaisipan o enduring understanding.

 Ang serye ng TALASTASAN ay maingat na inihanda upang mapagyaman 
ang kakayahang pangwika at pagbasa ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng 
inyong paggabay, inaasahang maibubunsod sa mga mag-aaral ang holistikong 
pagkatuto.

- Jessie S. Setubal
  May-akda
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• Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang 
kuwento

• Nagagamit ang magalang na pananalita sa angkop na 
situwasyon pagpapakilala ng sarili 

• Nagagamit ang magalang na pananalita sa angkop na 
situwasyon pagbati

• Naiisa-isa ang mga tunog sa paligid (Pagpapayaman)
• Nasasabi kung ang tunog ay mahina o malakas 

(Pagpapayaman)
• Naibibigay ang tunog ng mga bagay na nasa larawan 

(Pagpapayaman)
• Nakasusulat nang may tamang laki at layo sa isa't isa ang 

mga letra
• Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang 

mauunawaan ang iba’t ibang teksto 
• Nagagamit ang wika bilang tugon sa sariling 

pangangailangan at sitwasyon

Aralin sa Pagbasa : Mga Tunog sa Paligid  

Aralin sa Wika : Magagalang na Pananalita (Pagpapakilala 
sa Sarili at Pagbati) 

Mga Layunin

Aralin Sa Paaralan, Kayraming 
Matututuhan
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MASAYANG SIMULA

Masayang pumasok sa paaralan! Masayang mag-aral. Masayang 
makipaglaro sa mga bagong kaibigan. Ilista sa ibaba ang mga 
ginawa mo sa unang araw ng pasukan.
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 Kriiiing…Kriiiiing…Kriiiing... Mabilis na bumangon sa Allaric. 
Ginising siya ng tunog ng orasan. Tiktilaok!!! Tiktilaok!!! Gising na rin 
ang tandang ni Mang Pilo. Umaga na nga!

 Ngayon ay Lunes. Unang araw ng pasukan sa kanilang 
paaralan. Nagdasal si Allaric. Iniligpit din niya ang kaniyang 
higaan. 

 Magkahalong sabik at pangamba ang nararamdaman 
niya. Nasa Unang Grado na siya.

 “Huwag kang mag-alala. Madali lang naman ang mga 
aralin ninyo.” Nagunita niyang payo ng kaniyang Ate Thea.

 “Magkakaroon ka ng maraming kaibigan dun.” Dagdag ng 
kaniyang Ate Eah.

MASAYANG PAGBASA

Masayang Pumasok sa Paaralan!Masayang Pumasok sa Paaralan!
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 Paglabas ni Allaric sa kaniyang kuwarto ay pumunta na siya 
sa silid-kainan.

 “Magandang umaga bunso.” Bati sa kaniya ni Aling Ana.

 “Magandang umaga po, Mommy.” Magalang niyang sagot.

 “Kumusta si Bunso?” Ang lambing sa kaniya ng kaniyang Ate 
Eah.

 “Mabuti po, Ate.” Magalang na sagot ni Allaric.

 Psssssttt… Ang tunog ng pinipritong manok ni Aling Ana. 

 “Nagluto ako ng paborito mong manok. Maupo ka na at 
nang makakain ka na. May mga nailuto na ako.”

 Mabilis na nag-umagahan si Allaric. Pagkatapos ay naligo 
siya. Paglabas ng banyo, nakaplantsa na ang kaniyang uniporme. 
Isinuot na lamang niya ito. Marunong na siyang mag-ayos ng 
kaniyang sarili.

 Handa na ang lahat.  Nakagayak na rin ang Ate Thea at Ate 
Eah niya. Ngayon ay nasa iisang paaralan na lamang sila. 

 Beeeppp… Beeeppp… Ang busina ng kanilang school 
service. 

 “Magpakabait kayo sa paaralan, ha? Mag-aral nang mabuti.” 
Ang bilin sa kanila ng kanilang ina.
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Pamilyang Pilipino, 
Ipagmamalaki Ko
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Aralin Mag-aral Nang 
Mabuti, Paunlarin 

ang Sarili

Mga Layunin

Aralin sa Pagbasa : Salitang Magkasintunog

Aralin sa Wika : Ang Pang-uri

• Nakikinig at nakatutugon nang angkop at wasto 

• Nakabubuo ng mga tanong matapos mapakinggan ang 
kuwento

• Nakapaglalarawan ng mga bagay, tao, hayop, pangyayari, 
at lugar

• Nasasabi ang sariling ideya tungkol sa tekstong napakinggan

• Nasisipi nang wasto at malinaw ang mga salita sa huwaran

• Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang 
mauunawaan ang iba’t ibang teksto

• Naibabahagi ang karanasan sa pagbasa upang makahikayat 
ng pagmamahal sa pagbasa
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MASAYANG SIMULA

Ano-ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo sa paaralan? 
Isulat ang mga ito sa ibaba:
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MASAYANG PAGBASA

Masayang Mag-aral!Masayang Mag-aral!

Masaya sa paaralan
Kay raming natutuhan
Mga kaklase’t kaibigan

Masayang nagtutulungan

Mabait naming guro
Masayang nagtuturo
Mga bata’y natututo
Lumalaking matalino

Natutong magbilang
Isa hanggang isandaan
Mahalagang kasanayan

Para sa kinabukasan

Kay sayang magbasa
Kuwento’y magaganda
Nagbibigay ng pag-asa
Sa pusong nagdurusa

Natutong tumula
Ang batang makata
Binibigkas na salita
Dala’y ngiti at tuwa
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Palaging habilin
Ng gurong masayahin

Kapuwa’y mahalin
Dapat nating sundin

Batang matagumpay
Nag-aaral nang tunay
Marunong sa buhay
May talinong taglay

MASAYANG PAGKILALA

PALAARAL

Ang batang palaaral ay tiyak na magtatagumpay sa buhay. Isulat 
sa loob ng guhit ang mga ginagawa ng batang palaaral.



249

Kayraming 
Matututuhan sa 

Paaralan
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Aralin sa Pagbasa : Paksang Pangungusap ng Talata

Aralin sa Wika : Ang Pang-abay

• Nasasagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang teksto

• Nasasabi ang paraan, panahon at lugar ng pagsasagawa 
ng kilos o gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan

• Natutukoy ang paksang pangungusap ng bawat talata sa 
binasang teksto

• Naibibigay ang posibleng paksang pangungusap hango sa 
ibinigay na mga suportang detalye

• Natutukoy ang paksang pangungusap ng simpleng talata

• Nababaybay nang wasto ang mga salitang may tatlo o apat 
na pantig

• Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang 
mauunawaan ang iba’t ibang teksto

• Nagagamit ang wika bilang tugon sa sariling pangangaila-
ngan at sitwasyon

Aralin Mahalin Natin ang 
Kalikasan

Mga Layunin
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Sa Kahon A iguhit ang magandang kapaligiran. Sa Kahon B 
iguhit ang pangit na kapaligiran. Sabihin kung bakit magandang 
kapaligiran ang nasa Kahon A. Sabihin din kung bakit pangit na 
kapaligiran ang nasa Kahon B. Isulat ang sagot sa guhit. 

Kahon A

Kahon B

MASAYANG SIMULA
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 “Magandang umaga, mga bata.” Masayang bati ni Bb. 
Sanchez sa kaniyang mga mag-aaral.

 “Magandang umaga rin po, Bb. Sanchez.” Ang halos sabay-
sabay na sagot ng mga mag-aaral.

 “Ngayon ay maulan. May mga pagbaha na sa ibang mga 
lugar. Hindi ba kayo nahirapan sa pagpasok sa paaralan?” 

 “May nadaanan po kaming mataas ang baha. Hirap na 
hirap po ang sinasakyan naming school service. Muntik na nga 
po kami ma-late.” Ang paliwanag ni Tres.

 “Halos buong Kamaynilaan ay binabaha kapag malakas ang 
buhos ng ulan. Alam ba ninyo kung bakit? Dahil maraming Pilipino 
ang hindi nagmamalasakit sa kapaligiran. Itinatapon na lamang 
ang mga basura sa kung saan-saan. Dahil sa mga basurang ito, 
nagbabara ang mga kanal at estero na siyang daluyan ng tubig.”

MASAYANG PAGBASA

Batang Katulad Ko, Pag-asa ng MundoBatang Katulad Ko, Pag-asa ng Mundo
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 “Ako, po, hindi po ako nagtatapon ng basura kung saan-
saan.” Buong pagmamalaki ni Serinity.

 “Mabuti kung gayon.” Ayon ni Bb. Sanchez. “Kayo, mga mag-
aaral ko, paano ba ninyo pinangangalagaan ang ating paligid?”

 Unang tumayo si Tres para ibahagi ang kaniyang mga 
ginagawa.

 “Ginagawa po namin ang pagreresiklo. Pagreresiklo po ang 
tawag sa paggamit muli ng mga bagay. Ang mga plastik na 
lalagyan ng ice cream ay amin pong tinataniman ng gulay. Ang 
mga babasaging bote naman po ay nilalagyan namin ng mga 
binilot na papel upang gawing palamuti. Ang mga plastic bag 
na mula sa grocery store kapag namimili kami ay amin pong 
ginagamit muli. Doon namin inilalagay ang mga basura sa aming 
tahanan.

 “Aba, mahusay ang ginagawa ninyo.” Natutuwang sabi ng 
guro.

 Sumunod na nagtaas ng kamay ay si Patrick.

 “Masinop po kami sa basura. Sa aming tahanan ang 
mga basurang nabubulok ay hinihiwalay po namin sa mga 
hindi nabubulok. Bawat araw ng Martes ang koleksiyon ng mga 
basurang nabubulok. Sa araw pong iyon namin inilalabas ang 
mga nabubulok namin basura. Tuwing araw ng Sabado naman 
hinahakot ang mga basurang hindi nabubulok. Sa araw din pong 
iyon namin inilalabas ang mga basura naming hindi nabubulok. 
Hindi po namin tinatapon kung saan-saan ang aming mga 
basura.”

 “Isang huwarang maituturing ang inyong pamilya.” May 
paghangang wika ni Bb. Sanchez. 

 Nagtaas din ng kamay si Nathan. Siya ang tinawag ng guro.
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Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa loob ng guhit.

1. Bakit muntik nang mahuli sa klase si Tres?

 “Ang aming pamilya ay hindi gumagamit ng plastic straw. 
Nalaman po naming kailangan ng limandaang taon bago 
mabulok ang mga  plastic straw. Sa halip na plastic straw, bamboo 
straw po ang aming ginagamit. Hindi nakasisira ng kalikasan ang 
paggamit ng bamboo straw.

 “Kapag tinularan ng mga tao sa mundo ang mga ginagawa 
ng inyong pamilya, tiyak na gaganda ang ating kapaligiran. 
Maiiwasan natin ang polusyon at anumang kalamidad na darating 
sa atin.”

Magbigay ng salita o grupo ng mga salita na maaaring iugnay sa 
salitang KAPALIGIRAN. Isulat ang mga ito sa dulo ng palaso.

MASAYANG PAGKILALA

KAPALIGIRAN

MASAYANG PAG-UNAWA
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Masaya ang 
Pamayanan kung 

May Pagtutulungan
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Aralin sa Pagbasa : Pagkilala sa tauhan sa kuwento

Aralin sa Wika : Pang-angkop

• Naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang kuwento

• Na-uugnay ang dalawang salita gamit ang angkop na pang-
angkop

• Nadurugtong ang angkop na salita mula sa ibinigay na 
salitang naglalarawan gamit ang wastong pang-angkop

• Nailalarawan ang damdamin ng isang tauhan sa kuwentong 
napakinggan

• Nakasusulat nang may tamang laki at layo sa isa’t isa ang 
mga salita

• Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang 
mauunawaan ang iba’t ibang teksto

• Nagagamit ang wika bilang tugon sa sariling pangangaila-
ngan at sitwasyon

Aralin Paglingkuran ang 
Kapuwa

Mga Layunin
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Sino ang paborito mong superhero? Iguhit sa loob ng kahon ang 
paborito mong superhero. Isulat  sa loob ng mga guhit bakit siya 
ang paborito mo.

MASAYANG SIMULA
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 Hindi pa tumitilaok ang tandang ni Mang Jimmy, gising na si 
Nanay. Karaniwan siyang umaalis nang madaling araw.

 “Kailangang umalis si Nanay habang hindi pa sumisikat ang 
araw. Kapag umalis akong mataas na ang araw, mawawalan ako 
ng super powers.” Paliwanag ni Nanay nang minsan ay tinanong 
ko siya.

 Isang superhero ang Nanay ko. Tagapagligtas siya ng mga 
taong inaapi. Tinutulungan niya ang mga tao. May taglay siyang 
kapangyarihan.

 Si Lola Ising ang nag-aasikaso sa amin. Nanay siya ni Tatay. 
Siya ang nagluluto ng almusal namin. Siya ang nagpapakain sa 
akin. Siya ang nagpaplantsa ng mga damit namin.

MASAYANG PAGBASA

Nanay Ko, SuperheroNanay Ko, Superhero
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 “Kailangang gampanan ng nanay ninyo ang kaniyang 
tungkulin. Maraming tao ang umaasa sa kaniya. Kapag wala ang 
nanay ninyo, tiyak na magkakagulo ang lipunan natin.” Paliwanag 
ni Lola Ising habang kami ay nag-aalmusal.

 Maraming tungkulin si Nanay. Siguro mahirap ang maging 
isang superhero. Maraming inaasikaso. Inuuna kasi ni Nanay ang 
tungkulin niya sa lipunan.

 Hindi naman kami nagdaramdam. Nauunawaan namin 
ang sitwasyon ni Nanay. Ginagawa niya iyon para rin sa amin. 
Kapag nagpabaya siya sa kaniyang tungkulin, tiyak na gugulo 
ang lipunan. Pati kami ay magkakaroon din ng magulong buhay.

 Isang madaling-araw ay nagising ako. Nang idilat ko ang 
aking mga mata ay nakita ko si Nanay na inaayos ang kaniyang 
mga gamit. 

 Isinuot ni Nanay ang kaniyang damit na pang-superhero. 
Kulay asul iyon. Kayganda naman pala ng damit ni Nanay. Sa 
paningin ko lalong naging marikit si Nanay. 

 Bago umalis si Nanay ay isa-isa niyang hinalikan sa noo ang 
mga kapatid kong natutulog. Hinalikan niya rin ako na nagkunwa-
ring tulog.

 “Gagampanan na naman ni Nanay ang kaniyang tungkulin 
bilang isang superhero.” Naibulong ko sa aking sarili. Kasunod 
niyon ay gumuhit ang ngiti sa aking mga labi.

 Maaga kaming sinundo ng aming school service. Ngayon 
ang lakbay-aral namin. Pupunta kami sa iba’t ibang lugar! 
Makakatuklas na naman kami ng bagong kaalaman.

 Pagdating namin ng paaralan ay kaagad kaming sumakay 
ng bus. Ang bus ang siyang maghahatid sa amin sa iba’t ibang 
lugar.
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 Habang nagbibiyahe ay napansin ko ang isang babaeng 
nakasuot ng kulay asul na damit. Matikas siyang tumayo. Parang 
superhero! Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang nanay ko!

 Sa isang kumpas niya ay huminto ang aming bus. Tinatalima 
ang bawat kumpas ng nanay kong superhero. Tinulungan niyang 
tumawid ang isang matandang may mabigat na dala-dala. 
Itinuro niya sa mga estudyante ang tamang tawiran. Hinuli niya 
ang mga tsuper na lumalabag sa batas-trapiko.

 Kayrami ngang natutulungan ang nanay ko.

 “Isa siyang pulis.” Ang sabi ng aming guro. Itinuro niya ang 
nanay ko. “Alam ba niyong malaki ang naitutulong ng pulis sa ating 
lipunan? Pinangangalagaan nila ang katahimikan at kaayusan ng 
ating pamayanan. Kung walang pulis, tiyak na magiging magulo 
ang ating lipunan. Dapat nating pahalagahan ang mga pulis.”

 “Tunay ngang superhero ang nanay ko.” Naibulong ko sa 
aking sarili.




