
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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Mga Layunin

Aralin sa Pagbasa : Pamatnubay na Salita/ Paggamit ng    
                                 Diksiyunaryo

Aralin sa Wika : Magagalang na Pananalita

• Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng 
napakinggang teksto

• Naisasagawa ang maayos na pagpapakilala ng sarili 

• Nagagamit ang magalang na pananalita na angkop sa situwasyon 
(pagbati, pakikipag–usap, paghingi ng paumanhin)

• Nakagagamit ng diksiyunaryo 

• Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan

• Nasisipi nang wasto at maayos ang isang talata 

• Nagagamit ang iba’t ibang bahagi ng aklat o diksiyunaryo sa pagkalap 
ng impormasiyon

• Nagagamit ang wika bilang tugon sa sariling pangangailangan at 
situwasyon

Aralin Basura Natin, 
Paghiwa-hiwalayin
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MASAYANG SIMULA

Iguhit sa loob ng kahon ang uri ng sisidlan ng basura na mayroon kayo 
sa inyong tahanan. Sa ibaba nito ay ipaliwanag kung ano-anong uri ng 
basura ang dapat na ilagay sa bawat sisidlan.
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MASAYANG PAGBASA

Magandang Umaga Po, Mang Ambo!Magandang Umaga Po, Mang Ambo!

 Unang araw ng pasukan. Ang lahat ay sabik nang pumasok sa 
paaralan matapos ang dalawang buwang bakasyon. Ibig na nilang makita 
ang kanilang mga kaibigan, dating kaklase, at siyempre, ang kanilang 
paboritong guro.

 Sabay-sabay na pumasok ang magkakapatid na Thea, Eah, at Allaric. 
Samu’t sari ang iniisip ni Allaric. May bago kaya siyang kaklase? Kaklase 
pa rin kaya niya ang mga dati niyang kaklase? Ano kaya ang seksiyon ng 
kaniyang kaibigang si Joshua?

 Nakasalubong ng magkakapatid ang dyanitor ng kanilang paaralan.

 “Magandang umaga po, Mang Ambo!” Ang sabay-sabay na bati ng 
magkakapatid sa dyanitor ng kanilang paaralan.

 “Aba, magandang umaga rin sa inyong magkakapatid. Ang aga 
ninyong pumasok.” Nakangiting sagot ni Mang Ambo.

 “Opo. Sabik na po kaming pumasok muli.” Pagtitiyak ni Thea.

 “Makikita na po namin ang aming mga kaklase at guro.” Dugtong ni 
Eah.
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 “At handa na po kaming matuto upang maragdagan ang aming 
kaalaman.” Masiglang wika ni Allaric.

 “At itong sa Allaric,” baling ni Mang Ambo, “parang kailan lamang ay 
nasa grade 3 na ngayon.”  

 “Mayroon po pala kaming pasalubong sa inyo.” At may kinuha si Eah 
sa kaniyang bag. Inabot niya ito kay Mang Ambo.

 “Pumunta po kasi kami nitong bakasyon sa Ilocos. Hindi po namin 
kayo nakalimutang bilhan ng pasalubong.” Pagmamalaking wika ni Thea.

 “Buksan nyo po.” Alok ni Allaric matapos tanggapin ni Mang Ambo 
ang  pasalubong.

 “Naku, maraming salamat mga anak. Kaygandang T-shirt naman 
nito.” Nakangiting wika ni Mang Ambo. “At may pangalan pang Pagudpud. 
Kaylayo pala ng narating ninyo nitong bakasyon.”

 “Minsan sa isang taon lamang po kami kung mamasyal sa malayong 
lugar kaya sinulit na po namin.” Pagtatapos ni Thea.

 “Ano po ang ginagawa ninyo?” Nagtatakang tanong ni Allaric.

 “Ah, ilalagay ko ang mga basurahang ito sa iba’t ibang bahagi ng 
ating paaralan.” Paliwanag ni Mang Ambo.

 “Napakarami naman po ng basurahang iyan.” Puna ni Eah.

 “Tigtatatlong basurahan kasi ang inilalagay ko sa kantina, sa bawat 
klasrum, at sa mga opisina ng paaralan.”

 “Bakit po tigtatatlo talaga, Mang Ambo?” Tanong ni Allaric.

 “Kasi, dapat pinaghihiwalay ang mga basura.” Nauna nang sumagot 
si Thea.

 “Tama ang ate mo.” Pagtitiyak ni Mang Ambo. “Dapat pinaghihiwalay 
ang basurang nabubulok at hindi nabubulok, at ang mga tirang pagkain.”

 “Hulaan ko po, Mang Ambo.” Sabad ni Eah. “Ang basurahang kulay 
berde po ay para sa tira-tirang pagkain. Ang kulay pula po ay para sa mga 
basurang puwede pang gamiting muli. Para saan naman po iyang kulay 
asul?”
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MASAYANG PAGKILALA

 “Tama ang hula mo. Ang kulay berde ay para sa mga tira-tirang 
pagkain na maaaring gamiting pampataba ng lupa. Sa kulay pulang 
basurahan naman itatapon ang mga basurang maaaring magamit muli 
tulad ng papel, plastik na bote, mga lata at iba pa. At ito namang kulay asul 
ay para sa mga basurang hindi nabubulok at hindi na maaaring magamit 
muli tulad ng balot ng kendi, basag na plorera, at iba pa.” Paliwanag ni 
Mang Ambo.

 Krrrrriinnggggg…. Krrriiiinnggggg

 “Naku, iyan na ang hudyat para pumasok kayo sa inyong silid.”

 “Opo, Mang Ambo. Marami kaming natutuhan sa inyo.” Wika ni Thea.

 “Salamat po Mang Ambo. Mauna na po kami.” Sabay-sabay na 
paalam ng magkakapatid.

___________________ 1. Ang lahat ay sabik nang pumasok sa 
   paaralan matapos ang dalawang 
   buwang bakasyon. 

___________________ 2. Samu’t sari ang iniisip ni Allaric.

___________________ 3. “Tama ang ate mo.” Pagtitiyak ni Mang 
   Ambo.

___________________ 4. “Naku, iyan na ang hudyat para pumasok 
   kayo sa inyong silid.”

___________________ 5. “Marami kaming natutuhan sa inyo.”

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

paniniguro nalalaman gustong-gusto tanda iba-iba
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Maunlad ang 
Pamayanan kung 

May Pagtutulungan
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Bawat Nilikha, May 
Katangiang Kahanga-

hanga

Mga Layunin

Aralin sa Pagbasa : Diptonggo

Aralin sa Wika : Kailanan ng Panghalip Panao

• Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto sa tulong ng 
pamatnubay na tanong

• Nagagamit sa usapan ang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao 
(kami, tayo, kayo at sila)

• Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan 

• Nababaybay nang wasto ang batayang talasalitaan

• Nagagamit ang iba’t ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng 
impormasyon 

• Nagagamit ang wika bilang tugon sa sariling pangangailangan at 
situwasyon 

Aralin
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MASAYANG SIMULA

Bawat isa sa atin ay may kaniya-kaniyang katangiang dapat ipagmalaki. 
Binigyan tayo ng Panginoon ng katangiang dapat na pagyamanin at 
gamitin upang makatulong sa kapuwa. Dapat tayong magpasalamat sa 
Panginoon sa katangiang taglay natin. Anong katangian mo ang tunay 
mong ipinagmamalaki? Paano mo ito ginagamit upang makatulong sa 
kapuwa? Isulat ang iyong sagot sa mga guhit sa ibaba:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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MASAYANG PAGBASA

Matuto Tayo sa DamoMatuto Tayo sa Damo

 Maaliwalas ang panahon. Maganda ang sikat ng araw. Malamig 
ang simoy ng hangin. Walang dahilan para malungkot.

 Isang ibon ang nakatuwaang magpalit-lipat ng lipad sa mga halaman 
at puno. Natutuwa siya sa magandang panahong handog ni Bathala. Dala 
ng kaniyang pagod ay dumapo muna sa isang punongkahoy ang ibon. 
Napansin ng ibon na tila nalulungkot ang punongkahoy.

 “Kumusta, punongkahoy? Maganda ang sikat ng araw. Malamig ang 
simoy ng hangin. Ikaw ba ay masaya?” Nakangiting wika ng ibon.

 “Hindi.” Kaagad na wika ng punongkahoy. Walang kasigla-sigla ang 
kaniyang tinig. “Dahil isa lamang akong puno. Ni wala akong bulaklak.”

 Lumipad ang ibon patungo sa mga bulaklak. Ibig niyang malaman 
kung tunay nga bang bulaklak ang nakapagpapasaya sa mga halaman.

 “Kumusta, bulaklak? Maganda ang sikat ng araw. Malamig ang simoy 
ng hangin. Ikaw ba ay masaya?” Nakangiting wika ng ibon.
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 “Hindi ako masaya.” Kaagad na sagot ng bulaklak. “May bulaklak nga 
ako subalit walang halimuyak. Mas mabuti pa ang puno ng ilang-ilang sa 
banda roon. Nagsasaboy ng bango sa hangin ang mga bulaklak nito. Ang 
bango ng ilang-ilang ay nakapanghahalina!” 

 Lumipad muli ang ibon. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa 
puno ng ilang-ilang. Ibig niyang mabatid kung masaya ba ang ilang-ilang 
sa bangong galing sa kaniyang bulaklak.

 “Kumusta, ilang-ilang? Maganda ang sikat ng araw. Malamig ang 
simoy ng hangin. Ikaw ba ay masaya?” Nakangiting wika ng ibon.

 “Hindi ako nasisiyahan.” Nagtatampong wika ng ilang-ilang. “May 
mababagong bulaklak nga ako subalit wala akong bunga. Mas mabuti pa 
ang saging. Natatanaw kong lagi ang kaniyang mga bunga. Naiinggit ako 
sa saging.”

 Lumipat sa saging ang ibon. Masaya nga kaya ang saging sa taglay 
nitong bunga?

 “Kumusta, saging? Maganda ang sikat ng araw. Malamig ang simoy 
ng hangin. Ikaw ba ay masaya?” Nakangiting wika ng ibon.

 “Hindi ako masaya.” Ang wika ng saging. “Mahina ang aking katawan. 
Sa tuwing malakas ang hangin ay kaagad akong nabubuwal.  Mabilis 
ding mapunit at mabali ang aking mga dahon. Aanhin ko ang maraming 
bunga kung hindi naman matibay ang aking katawan. Mabuti pa ang 
narra. Malalago ang mga sanga at matibay pa!”

 Lumipad muli ang ibon. Pumunta siya sa narra.

 “Kumusta, narra? Maganda ang sikat ng araw. Malamig ang simoy 
ng hangin. Ikaw ba ay masaya?” Nakangiting wika ng ibon.

 “Hindi ako masaya.” Ang wika ng narra. “Sino ang masisiyahan sa 
aking katangian. Matibay nga ang aking katawan pero madalas naman 
itong putulin ng mga tao upang gawing kasangkapan sa bahay. Mas gusto 
ko pa ang katangian ng damo. Ang mga dahon ng damo ay matutulis. 
Nagsisilbi itong kaniyang proteksiyon.

 Lumipad muli ang ibon. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa 
damo.
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MASAYANG PAGKILALA

 “Kumusta, damo? Maganda ang sikat ng araw. Malamig ang simoy 
ng hangin. Ikaw ba ay masaya?” Nakangiting wika ng ibon.

 “Aba, masaya ako!” Ang nakangiting wika ng damo. “Tingnan mo ang 
araw na ito. Isang napakagandang araw. Araw na dapat ipagpasalamat 
kay Bathala. 

 “Hindi ka ba naiinggit sa katangian ng ibang halaman?” Nagtatakang 
tanong ng ibon.

 “Bakit ako maiinggit?” Wika ng damo. “Binigyan din ako ni Bathala ng 
sarili kong katangian. Ako’y may luntiang kulay na kaygandang pagmasdan. 
Mahaba rin ang aking buhay. Dumating man ang tagtuyot ay nananatili 
akong buhay.”

 “Dapat matuto ang ibang nilikha sa iyo, damo. Sana maging masaya 
sila sa katangiang taglay nila.” Pagtatapos ng ibon at saka lumipad.

_______________ 1. Maaliwalas ang panahon.

_______________ 2. Malamig ang simoy ng hangin.

_______________ 3. Natutuwa siya sa magandang panahon na handog 
ni Bathala.

_______________ 4. Walang kasigla-sigla ang kaniyang tinig.

_______________ 5. Lumipad ang ibon patungo sa mga bulaklak.

_______________ 6. May bulaklak nga ako subalit walang halimuyak.

Tukuyin ang kahulugan ng salitang nakasulat nang mariin sa bawat 
pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon at isulat sa guhit bago ng 
bilang.

papunta ihip maganda malaman
natutumba bigay bango boses
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Magkaisa! 
Magtulungan! 

Tungo sa Maunlad 
na Bayan
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Bago Humusga, Mag-usisa 
Muna

Mga Layunin

Aralin sa Pagbasa : Dayagram, Mapa, at Grap

Aralin sa Wika : Ang Pandiwa

• Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng 
napakinggang teksto

• Nagagamit ang tamang salitang kilos/pandiwa sa pagsasalaysay ng 
mga personal na karanasan

• Nabibigyang-kahulugan ang grap 

• Nabibigyang-kahulugan ang dayagram 

• Nakapagbibigay ng mga salitang magkakatugma 

• Nababaybay nang wasto ang mga salitang natutuhan sa aralin/ 
batayang talasalitaang pampaningin 

• Nakasusunod sa panutong may 3 – 4 na hakbang

• Nagagamit ang iba’t ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng 
impormasyon

• Nagagamit ang wika bilang tugon sa sariling pangangailangan at 
situwasyon

Aralin
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MASAYANG SIMULA

Walang maidudulot na mabuti ang galit. Ang galit ay nagbubunga ng 
maling desisyon. Naglilikha rin ng sama ng loob ang galit. Bago magalit, 
marapat na mag-usisa muna. Ikaw, ano-ano ang maibibigay mong payo 
para maiwasan ang pagkakaroon ng galit? Ilista ang mga ito sa ibaba:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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MASAYANG PAGBASA

Ang Galit na MagsasakaAng Galit na Magsasaka

 Pagkatapos ng tanghalian ay tapos na ang mga gawain ni Mang 
Goryo sa bukid. Naararo na niya ang inuupahang bukirin. Nataniman na 
niya ito ng mais at palay. Tamang-tama at nagsimula nang pumatak 
ang ulan sa buwan ng Mayo. Madidiligan ang mga bagong tanim ng 
magsasaka.

 Subalit hindi pa uuwi ng kanilang tahanan si Mang Goryo. Pasan-
pasan niya ang isang sako na punong-puno ng saging. Dadalhin niya ito sa 
palengke ng kanilang bayan. Sa palengkeng ito ipinagbibili ng magsasaka 
ang kaniyang mga produkto.

 Magtatakipsilim na nang maipagbili lahat ni Mang Goryo ang kani-
yang produkto. Mabilis na tinungo ng magsasaka ang tindahang malapit 
sa kanilang tahanan. 

 “Magandang gabi po, Mang Goryo. ” Ang bati ng binatang anak ng 
may-ari ng tindahan. Siya si Delfin.

 “Bigyan mo ako ng dalawang kilo ng bigas at dalawang lata ng 
sardinas.” Nagmamadaling wika ni Mang Goryo. Hindi man lamang niya 
tinugon ang pagbati ng binata.

 Nakangiting inabot ni Delfin ang isang supot. Kaagad itong tinanggap 
ng magsasaka at nagmamadaling lumisan.
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 “Salamat po, Mang Goryo. Balik po kayo.” Ang pahabol na wika ni 
Delfin. 

 Nagmamadaling umuwi sa kanilang tahanan si Mang Goryo. Alam 
niyang wala pang pagkain sa kanilang tahanan. Hinihintay ng kaniyang 
asawa at pitong anak ang pagkaing dala-dala niya. 

 Pagdating sa kanilang tahanan ay kaagad na tinawag ni Mang Goryo 
ang kaniyang panganay na anak.

 “Linda, halika rito. Isaing mo ang bigas na dala ko.” Ang wika ni Mang 
Goryo habang binubuksan ang dala-dalang supot.

 Laking gulat ni Mang Goryo nang tumambad sa kaniya ang mga 
tinapay. Sa halip na bigas ay sari-saring tinapay ang kaniyang nakita. 
Lubhang nagalit ang magsasaka. 

 “Naku, mahina talaga ang ulo ng batang iyon.” Ang wika ni Mang 
Goryo. “Bigas ang binili ko subalit tinapay ang kaniyang ibinigay. Kailangang 
maturuan ng leksiyon ang batang iyon.”

 Nagmamadaling bumalik sa tindahan si Mang Goryo. Galit na galit 
siya kay Delfin dahil sa nangyari.

 “Hindi nakikinig ang batang iyon. Hindi nag-iisip!” Ang galit na wika ni 
Mang Goryo habang daan.

 Pagkarating niya sa tindahan ay nakasara na ito. Lalong sumiklab ang 
galit ng magsasaka.

 “Karding! Karding!” Galit na sumisigaw si Mang Goryo. “Pagbuksan 
ninyo ako!”

 Sumindi ang ilaw sa bakuran ng tahanan ni Mang Karding, ang may-
ari ng tindahan. Lumabas si Mang Karding na nagtataka kung bakit galit si 
Mang Goryo. Sumunod sa kaniya ay ang kaniyang panganay na si Delfin.

 “Ang iyong anak na si Delfin, disiplinahin mo iyan. Hindi nakikinig. Hindi 
gumagamit ng utak. Kanina ay bumili ako ng bigas. Akalain mo ba namang 
sari-saring tinapay ang ibinigay sa akin!” Ang sunod-sunod na wika ni Mang 
Goryo.

 “Totoo ba ito, anak?” Ang tanong ni Mang Karding sa panganay.
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MASAYANG PAGKILALA

1. Hindi man lamang niya tinugon ang pagbati ng binata.

      ___________________________________G I N A S O T

Tukuyin ang kahulugan ng salitang nakasulat nang mariin. Gawing gabay 
ang mga ginulong letra upang mabuo ang kahulugan nito.

 “Opo, itay.” Malungkot na sagot ng binata.

 “Nakita mo na. Nagmamadali ako sapagkat isasaing pa ang bigas 
na binili ko pero pagdating ng bahay, tinapay ang laman ng supot na 
ibinigay sa akin. Mga wala kayong kuwentang tao. Hindi na ako bibili sa 
inyong tindahan. Kunin mo ang supot na ito at ibigay ninyo ang bigas na 
binibili ko.” Lalo pang nagalit si Mang Goryo.

 “Ang totoo po.” Paliwanag ni Delfin. “Ibinigay ko naman ang binili 
ninyong bigas. Sa ilalim ng mga tinapay ay ang dalawang kilong bigas 
at dalawang lata ng sardinas na binili ninyo kanina. Idinagdag ko lamang 
ang tinapay. Ibinigay ko nang libre ang mga tinapay para ipasalubong 
po ninyo sa inyong mga anak. Inaasahan kong magagalak kayo sa aking 
ginawa.”

 Gulat na inusisa ni Mang Goryo ang supot. Totoo nga! Sa ilalim ng 
mga tinapay ay ang bigas at sardinas na binili niya.

 Kinuha ni Mang Karding ang supot na kanina lamang ay hawak ni 
Mang Goryo. Ibinigay niya ito sa kaniyang anak.

 “Delfin, palitan mo ito. Magtimbang ka ulit ng dalawang kilong bigas 
at samahan mo ng dalawang latang sardinas.” Utos ni Mang Goryo sa 
panganay.

 Mabilis na tinalima ni Delfin ang utos ng ama. Inabot niya kay Mang 
Goryo ang supot na naglalaman ng binili nito subalit wala nang tinapay.

 Samantala nagsisising umuwi sa kanilang tahanan ang magsasakang 
si Mang Goryo. Sana ay hindi muna siya nagpadala sa kaniyang galit.
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Sama-samang 
Paggawa Tungo sa 
Maunlad na Bansa
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• Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng 
napakinggang teksto 

• Nagagamit nang wasto ang mga pang-abay na naglalarawan ng 
isang kilos o gawi 

• Napagyayaman ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbubuo 
ng mga bagong salita mula sa salitang-ugat

• Nakasusunod sa panutong may 3 – 4 hakbang 

• Nababaybay nang wasto ang mga salitang natutuhan sa aralin 

• Nagagamit ang pangkalahatang sanggunian batay sa 
pangangailangan 

• Nagagamit ang wika bilang tugon sa sariling pangangailangan at 
situwasyon

Aralin sa Pagbasa : Mga Bahagi ng Aklat

Aralin sa Wika : Ang Pang-abay

Magbasa Tayo ng Aklat

Mga Layunin

Aralin

1
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Kunan ng larawan ang mga aklat na paborito mong basahin. Idikit ang 
larawan sa kahon. Ibahagi sa klase ang nilalaman ng aklat na binasa.

MASAYANG SIMULA
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May bagong aklat si Ana
na handog ng kaniyang ama,
pabalat ay lubhang makulay,
pantaboy sa inis at lumbay.

Aklat niya ay nababalutan
ng plastik na pananggalang,
pumatak man ang tubig-ulan,

hindi masisira ang laman.

Aklat ay madalas binabasa
ng batang palaaral na si Ana,

kaya lagi niyang dala-dala
sa tahanan man o eskuwela.

Iba’t ibang uri ng kuwento
ang mababasa sa aklat na ito
nakapagpapatalas ng isipan,

napayayaman ang karanasan.

Mga kuwentong pang-agham
tungkol sa hayop at halaman,

mga planeta sa kalawakan
sa aklat na ito matatagpuan.

Mayroon ding mga kuwento
ng mga bayani ng mundo,
magigilas nilang ginawa,
sa aklat na ito makikita.

MASAYANG PAGBASA

May Bagong Aklat si Ana
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Sa aklat, mababasa rin naman,
mga lugar na makasaysayan,
na nagpaunlad sa sanlibutan,

at naghubog sa sangkatauhan.

Totoo ngang mahalaga
ang aklat ay tunay na dakila
marami itong magagawa

upang paunlarin ang madla.

Si Ana ay marapat tularan
mga aklat ay pahalagahan

basahin natin at pakaingatan
nang yumabong ang kaalaman.

MASAYANG PAGKILALA

Tukuyin ang kahulugan ng salitang nakasulat nang mariin sa bawat bilang. 
Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ito sa patlang bago ng bilang.

_______________ 1. May bagong aklat si Ana na handog ng kaniyang 
  ama,

_______________ 2. Pabalat ay lubhang makulay, pantaboy sa inis at 
  lumbay.

_______________ 3. Aklat ay madalas binabasa ng batang palaaral na 
  si Ana

_______________ 4. Mga planeta sa kalawakan sa aklat na ito 
  matatagpuan.

_______________ 5. Magigilas nilang ginawa, sa aklat na ito makikita.

makikita bigay pang-alis matatapang palagi




