
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. 
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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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Aralin Maging Tapat at 
Disiplinado Tayo!

Mga Layunin

Aralin sa Pagbasa : Mga Tunog na Nagbabadya ng 
Panganib at Kasiyahan

Aralin sa Wika : Magagalang na Salita sa Pagbati at 
Pakikipag-usap

• Nasasagot ang mga tanong na sino, ano, saan at bakit

• Nagagamit ang magalang na pananalita sa angkop na 
sitwasyon (pagbati) 

• Naiuulat nang pasalita ang mga nasaksihang pangyayari sa 
paaralan

• Nasasabi ang mensaheng nais ipabatid 

• Nasasabi ang mensaheng nais ipabatid ng nabasang 
patalastas

• Nakagagamit ng mga palatandaang nagbibigay ng 
kahulugan (context, kasingkahulugan)

• Nakagagamit ng mga pahiwatig upang malaman ang 
kahulugan ng mga salita sa paggamit ng mga palatandaan 
ng nagbibigay ng kahulugan (context clues kasalungat)

• Nakagagawa ng pataas-pababang guhit
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Ano-anong mga tunog ang narinig mo habang ikaw ay papasok 
sa paaralan? Ilista ang mga ito sa ibaba:

MASAYANG SIMULA

• Nagagamit ang wika bilang tugon sa sariling panganga-
ilangan at sitwasyon

• Natutukoy at naibabahagi ang mga komersyal na 
nagpapakita ng magalang na pagbati o pakikipag-usap sa 
matatanda  (Pagpapayaman)
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 Ginising ako ng amoy ng niluluto ni Mommy. Tiyak akong 
pritong manok iyon. Niluto ni Mommy ang paborito kong ulam. 
Espesyal yata ang araw na ito.

 Nagdasal ako para magpasalamat sa Diyos. Niligpit ko ang 
aking higaan.

 “Magandang umaga, Tres.” Masayang bati ni Mommy. 
“Maupo ka para makapag-almusal ka na.” 

 “Wow! Ang sarap ng ulam.” Natutuwang wika ko nang makita 
ko ang pritong manok na nakahain sa mesa. “Espesyal yata ang 
araw na ito, Mommy.”

 “Talagang espesyal ang araw na ito.” Pagtiyak ni Mommy. 
“Bakit? Kasi ito ang unang araw ng pasukan ninyo. Grade 2 ka na.”

 Nakalimutan kong ngayon ang unang araw ng aming 
pasukan. 

MASAYANG PAGBASA

Yehey! Grade 2 na si Kuya!Yehey! Grade 2 na si Kuya!
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Mabuti at maaga akong nagising. Parang kailan lang, Grade 2 na 
ako.

 “Sino-sino kaya ang mga kaklase ko? May mga bago kaya 
akong kaklase? Kaklase ko pa rin kaya ang mga kaibigan ko?” 
Sunod-sunod kong tanong kay Mommy.

 “Malalaman mo iyan mamaya. Sige kumain ka na. 
Mayamaya ay darating na ang school service ninyo.” Paliwanag 
ni Mommy.

 Tamang-tama ang dating ng school service namin. 
Nakagayak na kaming lahat nang dumating ito. Nagpaalam 
kami kay Mommy. Karga-karga niya ang bunso naming kapatid. 
Hinalikan namin si Mommy. Hinalikan ko ang bunso kong kapatid 
na si Aldryck.

 “Aldryck, papasok na si Kuya ha. Grade 2 na si Kuya.” Ang 
bulong ko kay bunso.

 Habang nasa biyahe biglang...

 “Blooog!”

 Naku may dalawang sasakyan na nagbanggaan. Iniwasan 
ng aming school service ang aksidente. Dapat nag-iingat ang 
mga tsuper upang maiwasan ang mga ganoong pangyayari.

 Hindi pa kami nakalalayo. May narinig na naman akong 
tunog…

 “Boom!!! Krrrsstttt…”

 Sumabog ang transformer sa poste ng koryente.

 “Madalas nangyayari ang pagsabog ng transformer ng 
koryente sa lugar na iyan.” Paliwanag ng drayber ng aming school 
service. “Marami kasing gumagamit ng jumper. Nagnanakaw sila 
ng koryente.”
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 Mapanganib pala ang pagsabog ng koryente. Nakakatakot 
ito. Baka may madamay at makoryente sila.

 Bago makarating sa aming paaralan, dalawang bagay ang 
aking natutuhan. Dapat maging disiplinado sa daan at habang 
nagmamaneho. Makakatulong ito para maiwasan ang aksidente 
sa kalsada.

 Dapat ding mamuhay nang tapat. Huwag manlamang sa 
kapuwa. Huwag magnakaw – koryente man o anumang bagay. 
Ang katapatan at disiplina ay mahalagang katangiang dapat 
angkin ng tao.

Ibigay ang kahulugan ng salitang nakasulat nang mariin sa bawat 
pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang iyong 
sagot sa patlang bago ang bilang.

sabi palagi inayos
delikado sigurado nakaayos

______________ 1. Tiyak akong pritong manok iyon. 

______________ 2. Niligpit ko ang aking higaan.

______________ 3. Natutuwang wika ko nang makita ko ang 
  pritong manok.

______________ 4. Nakagayak na kaming lahat nang dumating 
  ito.

______________ 5. Madalas nangyayari ang pagsabog ng 
  transformer ng koryente sa lugar na iyan.

______________ 6. Mapanganib pala ang pagsabog ng 
  koryente.

MASAYANG PAGKILALA
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Aralin Mga Babala sa Paligid, 
May Mensaheng Hatid

Mga Layunin

Aralin sa Pagbasa : Pagbibigay ng Mensahe ng Babala

Aralin sa Wika : Ang Pang-uring Panlarawan

• Nakasusunod sa napakinggang panuto (1 hakbang)

• Nagagamit ang magalang na pananalita na angkop sa 
situwasyong pakikipag- usap sa matatanda

• Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa nabasang  kuwento  

• Nababasa ang mga salitang madalas na makita sa paligid

• Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan  na 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 pangangailan 
at sitwasyon
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MASAYANG SIMULA

Nakabasa ka na ba ng mga babala sa paligid? Magsulat sa loob 
ng kahon ng isang halimbawa ng babala. Sa mga guhit ay isulat 
kung ano ang ibig sabihin nito.
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MASAYANG PAGBASA

Mamamalengke Kami ni NanayMamamalengke Kami ni Nanay

 Araw ng Sabado. Wala kaming pasok, pero maaga 
akong nagising. Nakasanayan kong magdasal, pagkagising ko. 
Nagpasalamat ako sa Diyos sa panibagong araw. Nagpasalamat 
ako sa Kaniya sa pagbantay Niya sa akin habang ako ay natutulog. 
Ipinagdasal ko na sana ay magiging maganda ang araw na ito. 

 Inayos ko rin ang aking higaan. Grade 2 na ako. Dapat 
marunong na akong magligpit ng aking higaan.

 Pagkalabas ko sa aking kuwarto, naroon na si Nanay sa aming 
sala. Abala siya sa pagliligpit ng aming sala. Aba! Mas maaga pa 
palang nagising si Nanay. Lumingon ako sa aming hapag-kainan. 
Handa na ang pagkain namin sa almusal. Ang sipag talaga ni 
Nanay!

 “Gising na pala ang aming prinsesa.” Nakangiting bati ni 
Nanay sa akin. “Handa na ang almusal natin? Kumain na tayo.”

 “Si Kuya po?” Nagtatakang tanong ko.
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 “Maagang umalis ang kuya mo. Sumama siya sa mga 
magbibigay ng tulong sa mga nasunugan sa kabilang bayan. 
Ang tatay mo naman ay pumasok na sa trabaho.” Paliwanag ni 
Nanay.

 “Tayo lang pala ang naiwan dito sa bahay?” Malungkot kong 
wika.

 “Huwag ka nang malungkot. Pagkatapos nating mag-
almusal, mamamalengke tayo.” 

 “Talaga po, Nay? Isasama mo ako sa pamamalengke?”

 Ito ang unang pagkakataon na isasama ako ni Nanay sa 
pamamalengke. Ano-ano kaya ang mga makikita sa palengke? 
Paano kaya mamili sa palengke? Siguro ang daming tao sa 
pelengke.

 Pagkatapos ng almusal ay umalis na kami ng bahay ni Nanay. 
Sumakay muna kami ng traysikel hanggang sa makalabas kami 
ng aming subdibisyon.

 DITO ANG TAMANG BABAAN. Ito ang babala na nakita ko sa 
aming pagbaba ng traysikel. Ang galing ni Manong. Sumusunod 
siya sa babala.

 Naglakad kami nang kaunti ni Nanay. SAKAYAN NG DYIP. Nakita 
ko ang babalang ito. Sa tapat niyon ay may nakaparadang dyip. 
Agad naming tinungo ang dyip at saka sumakay.

 Mabilis na napuno ng mga pasahero ang dyip na sinakyan 
namin. Agad na itong umandar. Dumukot ng pera si Nanay para 
ibayad bilang pamasahe namin. BARYA LAMANG PO SA UMAGA. 
Aba! Kahit sa dyip pala ay may paalaala!

 Hindi nagtagal ay pansamantalang huminto ang dyip na 
sinasakyan namin. POOK TAWIRAN. 
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MASAYANG PAGKILALA

Hinayaan muna ni Manong tsuper ang mga taong makatawid, 
saka niya pinatakbong muli ang dyip.

 Nadaanan din namin ang simbahan. Walang misa sa loob 
ng simbahan. Pero bukas ito at may mga taong nagdarasal sa 
loob. BAWAL BUMUSINA. Kaya pala walang bumubusina sa tapat 
ng simbahan. Sinusunod nila ang babala.

 Mabilis naming narating ang palengke. Kayraming tao sa 
palengke. Katulad namin, sila ay mamimili rin. 

 BAWAL MAGTAPON NG BASURA. Nakita ko ang babalang ito 
na nakasabit sa poste ng koryente. Malinis ang lugar na ito. Mabuti 
at ginagalang ng mga tao ang babalang nakasabit. 

 Kung saan-saan kami pumunta ni Nanay. Pumunta kami sa 
bilihan ng mga isda. Iba-iba ang mga isdang itinitinda roon – iba-
iba ang kulay, laki, at presyo.

 Pinuntahan din namin ang bilihan ng gulay, karne, tinapay, de-
lata, at marami pang iba. Kahit nakakapagod ang mamalengke, 
masaya naman.

 Bago magtanghali ay nakauwi na kami ni Nanay. Masayang 
mamalengke. Ikaw, nasubukan mo na rin bang mamalengke?

Magbigay ng salita na may kaugnayan sa salitang BABALA. Isulat 
ito sa dulo ng palaso.

BABALA
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Ako at ang Aking 
Paaralan
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Aralin
Silid Aklatan, Halina’t 

Puntahan

Mga Layunin

Aralin sa Pagbasa : Pagbasa ng Grap

Aralin sa Wika : Kaibahan ng Pang-uri at Pang-abay

• Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari ng kuwentong 
napakinggan

• Nakasasali sa isang usapan tungkol sa isang napakinggang 
kuwento

• Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan 

• Naibibigay ang mga sumusuporta ng kaisipan sa 
pangunahing kaisipan ng tekstong binasa

• Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at 
layo sa isa’t isa ang mga salita 

• Nagagamit ang wika bilang tugon sa sariling panganga-
ilangan at sitwasyon 
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MASAYANG SIMULA
Nakapunta ka na ba sa silid-aklatan ng inyong paaralan? Ano-ano 
ang makikita sa silid-aklatan? Bakit mahalagang puntahan ang 
silid-aklatan? Isulat sa mga guhit ang iyong sagot sa katanungan.
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MASAYANG PAGBASA

Masayang Karanasan sa Silid-AklatanMasayang Karanasan sa Silid-Aklatan

 “Kailangang maayos ang pila.” Paalala ni Bb. Basco. “Ang 
mga lalaki ay nasa kanan at ang mga babae ay nasa kaliwa. 
Tandaan ninyo ha. Walang mawawala sa pila. Kailangang sabay-
sabay tayong makararating sa silid-aklatan.”

 Sabik na ang lahat. Ang bawat isa ay gustong maranasan 
ang pagpunta sa silid-aklatan ng paaralan. Ibig nilang makita 
ang iba’t ibang aklat na matatagpuna doon. Marami sa mga 
mag-aaral ni Bb. Basco ay ngayon pa lamang makapupunta sa 
silid-aklatan.
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 Tulad ng habilin ng kanilang guro, ang lahat ay hindi nawala 
sa pila. Tahimik silang naglakad papuntang silid-aklatan. Hindi 
nakalimutan ng mga mag-aaral na panatilihin ang katahimikan 
habang naglalakad. Maaari kasing magambala ang klase ng 
ibang mag-aaral kung lilikha sila ng ingay.

 “Magandang umaga sa inyo, mga bata.” Ang masayang 
bati ng laybraryan ng kanilang paaralan. “Dali pumasok kayo. 
May mga nakalaang upuan para sa inyong lahat.”

 Maayos na nakaupo ang mga mag-aaral. Inaabangan ng 
bawat isa ang sasabihin ng kanilang guro. Hinihintay rin nila ang 
sasabihin ng laybraryan.

 “Mga bata, siya si Gng. Castor. Siya ang ating laybraryan.” 
Pakilala ni Bb. Basco.

 “Masaya ako at bumisita kayo sa silid-aklatan ng ating 
paaralan.” Nakangiting wika ni Gng. Castor. “Ito ang silid-aklatan 
ng ating paaralan. Makikita rito ang iba’t ibang aklat. Makatutulong 
ang mga aklat na naririto upang mapaunlad pa ang inyong 
kaalaman.”

 “Ano-ano pong aklat ang makikita rito?” Tanong ni Allaric.

 “Aba, maraming aklat ang mababasa rito. May mga aklat 
tayo sa inyong mga asignatura – Filipino, Agham, Matematika, 
Sibika at Kultura, Ingles, at marami pang iba. May mga aklat 
din dito ng mga kuwento. Masayang basahin ang mga aklat.” 
Paliwanag ng laybraryan.

 “Aklat lamang po ba ang makikita rito?” Dagdag na tanong 
ni Ace.

 “Mayroon din ditong mga magasin, diyaryo, o pahayagan. 
Kung ibig ninyong magbasa ng mga balita o natatanging isyu ay 
maaari ninyong basahin ang mga pahayagan at magasin.” 
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 “Marami palang mababasa rito!” Ang namamanghang wika 
ni Patrick.

 “Hindi lamang iyan. Makikita rin dito ang iba’t ibang gamit 
tulad ng globo, mapa, at iba pang gamit sa paaralan. Kaya 
ang lahat ng mga mag-aaral ay hinihikayat na bumisita sa silid-
aklatan. Maaari rin kayong manghiram ng mga aklat kung ibig 
ninyong magbasa sa inyong tahanan.”

 “Paano po ba makahiram ng alkat?” Kaagad na tanong ni 
Nathan.

 “Simple lamang. Punan lamang ninyo ng hinihinging 
impormasiyon ang pormularyo. Inaasahan namin na magiging 
responsable kayo kapag nanghiram ng aklat. Una ay dapat 
na ingatan ninyo ito. Pangalawa ay dapat na ibalik ninyo ito sa 
takdang araw na dapat ninyong ibalik.”

 “Palagi po kaming pupunta dito sa silid-aklatan.” Pagtitiyak ni 
Allaric.

 “Tandaan lamang ninyo na dapat panatilihin ang katahimikan 
kapag dito sa silid-aklatan. Bawal ding magdala ng pagkain. Hindi 
rin namin pinapayagang maglaro ang mga mag-aaral sa silid-
aklatan. Tandaan ninyo mga bata, isang mahalagang bahagi 
ng paaralan ang silid-aklatan. Ugaliin ninyong bisitahin ang silid-
aklatan upang lalo pang yumaman ang inyong karanasan sa 
paaralan.” Pagtatapos ni Gng. Castor.
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Ako at ang Aking 
Pamayanan
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Aralin Walang Nasasalanta 
kung Lahat ay Handa

Mga Layunin

Aralin sa Pagbasa : Ang Paghihinuha

Aralin sa Wika : Ang Parirala

• Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang 
tekstong pang-impormasyon

• Naipapahayag ang sariling ideya/damdamin o reaksiyon 
tungkol sa napakinggang tekstong pang-impormasyon

• Nakapagbibigay ng mga salitang magkakatugma

• Nakasusulat nang may wastong baybay, bantas, gamit ng 
malaki at maliit na letra upang maipahayag ang ideya, 
damdamin o reaksiyon sa isang paksa o isyu  

• Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan  na may tamang laki at 
layo sa isa’t isa ang mga salita at pangungusap

• Nagagamit nang wasto ang Index ng aklat

• Naipakikita ang hilig sa pagbasa
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MASAYANG SIMULA
Ang Pilipinas ay palaging nakararanas ng bagyo. Mahigit sa 
dalawampung bagyo ang bumibisita sa bansa taon-taon. 
Marami ring Pilipino ang madalas na biktima ng kalamidad. 
Ito ay dahil hindi napaghahandaan ang pagdating ng bagyo. 
Iguhit sa ibaba ang dapat na paghahandang gawin sa tuwing 
may bagyo. Sa mga guhit ay ipaliwanag ang ginuhit.
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MASAYANG PAGBASA

Ulat  sa Bagyong ParatingUlat  sa Bagyong Parating

 Nasa sala ng kanilang tahanan ang pamilya Bartolome. Si 
Mang Ambo, ang haligi ng kanilang pamilya ay nanonood ng 
balita sa telebisyon. Tinutulungan naman ni Aling Gloria ang bunso 
nilang anak na si George sa kaniyang takdang-aralin. Gumagawa 
rin ng takdang-aralin ang panganay na si Michael.

 “Sa loob ng bente kuwatro oras ay papasok na sa ating 
bansa ang bagyong pinangalanang Samuel.” Panimula ng 
tagapagbalita mula sa pinanonood na balita ni Mang Ambo.

 “Naku may bagyong parating.” Bulalas ni Mang Ambo.

 Tumigil pansamantala sa paggawa ng takdang-aralin sina 
Aling Gloria at George. Napako rin ang atensiyon ni Michael sa 
balita sa telebisyon.

 “Naghahanda na ang lahat ng ahensiya ng pamahalaan sa 
parating na bagyo.” Ang sabi ng tagapagbalita. 
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“Kaugnay ng paghahanda sa bagyong Samuel ay makakausap 
natin sa telepono si G. Edgar Matulin mula sa PAGASA. Magandang 
gabi G. Matulin.”

 “Magandang gabi rin po at magandang gabi sa lahat ng 
mga manonood.” Ang bati ng kawani ng PAGASA. “Sa loob ng 
dalawampu’t apat na oras ay papasok na sa ating bansa ang 
bagyong si Samuel. Ang nasabing bagyo ay magdadala ng 
sama ng panahon. May taglay itong lakas na 180 kilometro bawat 
oras at may pagbugso na 200 kilometro bawat oras. Sentro ng 
bagyo ang Katimugang Luzon lalo na ang Batangas at Laguna. 
Magdadala ang bagyo ng malakas na hangin at pag-ulan. 
Makararanas din ng malalaking alon ang karagatan ng Batangas, 
Mindoro, at Romblon. Pinapayo sa mga mangingisda na iwasan 
ang pagpalaot. Hindi rin pinapayagan ng Coast Guard ang mga 
barko na maglayag.”

 “Malakas pala ang bagyong ito, G. Matulin. Mga ilang araw 
itong lalagi sa ating bansa?” Tanong ng tagapagbalita.

 “Opo, malakas ang bagyong ito.” Pagtitiyak ni G. Matulin. 
“Magtatagal ang bagyo sa ating bansa sa loob ng dalawa 
hanggang tatlong araw kung hindi magbabago ang direksiyon 
nito.

 “Kung gayon kailangan natin ang ibayong paghahanda.” 
Wika ng tagapagbalita. “Ano-anong paghahanda ang 
maipapayo ninyo sa ating mga kababayan?

 “Tama po kayo. Dahil sa napakalakas ang bagyong ito 
kailangan ng ating mga kababayan ang ibayong paghahanda 
lalong-lalo na sa mga lalawigang daraanan ng bagyo. Pinapayo 
natin sa ating mga kababayan na manatili sila sa kanilang mga 
tahanan. Maging kalmado sila at huwag magpanik.  
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Upang malaman ang pinakahuling taya ng panahon, dapat 
manood at makinig din sila sa mga balita. Habang hindi pa 
dumarating ang bagyo, tibayan nila ang kanilang mga bahay. 
Putulin nila ang mga sanga ng punong malapit sa kanilang 
bahay. Dapat ding siguraduhin na walang nakaharang sa kalsada 
para sa pagdaan ng emergency vehicles. Lumikas sila sa mga 
evacuation centers kung kinakailangan. Mahalagang maghanda 
ng flashlight at radyo na may bagong baterya. Mag-imbak din 
sila ng sapat na pagkain, maiinom na tubig, gas, baterya, at first-
aid supplies. Kapag bumaha, mahalagang patayin ang main 
switch ng koryente, siguraduhing nakasara ang tangke ng gas at 
mga gripo. Ilagay ang mga gamit sa mataas na lugar. Ilagay 
sa hindi aabutin ng baha ang mahahalagang gamit, pati na 
ang mga kemikal at basura. Lumayo sila sa mababang lugar, 
pampang ng ilog, kanal at dalampasigan, bangin at paanan ng 
burol at bundok. Maaaring magkaroon ng landslide, rockslide, at 
mudslide. Huwag silang lumusong sa baha kung hindi kailangan. 
Huwag tumawid sa rumaragasang tubig lalo na kung hindi tiyak 
ang lalim nito. Huwag silang gumamit ng kasangkapang de-
koryente kung ang kanilang tahanan ay apektado na ng baha. Sa 
pagkatapos ng bagyo, huwag gumamit ng gas o kasangkapang 
nalubog sa baha.”

 “Napakahalaga ng mga payo ninyong ito G. Matulin. 
Maraming salamat at magandang gabi.” Pagtatapos ng 
tagapagbalita.

 “Kailangan nating paghandaan ang malakas na bagyong 
ito.” Payo ni Mang Ambo sa kaniyang pamilya.

 “Alalahanin natin at gagawin ang mga payo ni G. Matulin.” 
Pagtatapos ni Aling Gloria.




