
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 nakapaloob 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. Maaaring 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 ilahad 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 sa bahaging ito ang 

mga kasanayan at kaalamang ibig ihatid ng may-akda 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
 Ito ay mahalagang 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 maipagkakaloob sa mga mag-aaral ang holistikong 
pagkatuto.

- Jessie S. Setubal
  May-akda
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• Naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto

• Naipapahayag ang sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, 
isyu, o usapan 

•  Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at panghalip sa pagtalakay 
tungkol sa sarili, sa mga tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid

•  Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di pamilyar sa pamamagitan 
ng gamit sa pangungusap 

• Nasasagot ang mga tanong sa binasang kuwento 

•  Naitatala ang mahahalagang impormasiyon mula sa binasang teksto

•  Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa tulong ng 
nakalarawang balangkas 

•  Nakasusulat ng isang maikling balita 

• Naipagmamalaki ang sariling wika sa pamamagitan ng paggamit nito 

• Nasasagot ang mga tanong tungkol sa pinanood

Aralin sa Pagbasa : Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari sa Kuwento  

Aralin sa Wika : Pangngalan at mga Uri Nito

Aralin
Mag-aral nang Mabuti, 

Paunlarin ang Sarili

Mga Layunin
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Itinuturing na pangalawang magulang ang guro. Siya ang gumagabay sa mga mag-
aaral habang nasa paaralan. Hinahangaan siya ng mga mag-aaral dahil sa taglay 
niyang galing at kahusayan. Sino sa mga naging guro mo ang iyong hinahangaan. 
Isulat ang kaniyang pangalan sa loob ng kahon. Sa mga linya ay ilarawan siya.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

MASAYANG SIMULA
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MASAYANG PAGBASA

Si Teacher HoneySi Teacher Honey
ni  Pat V. Villafuerte

 Unang araw ng pasukan.  Sabik na sabik si Yesha sa maaaring mangyari sa araw 
na ito.  Maaga siyang gumising.  Inayos ang mga gamit bago nagpunta sa banyo para 
maligo. Nakapag-almusal na rin siya.  Isinuot na ang uniporme at nakasabit na sa liig 
ang I.D. 

 “O baka may nalimutan ka, Yesha?” ang tanong ni Mommy Fanny.

 “Wala na po, Mommy.  Kumpleto na ang mga gamit ko,”  ang sagot ni Yesha.

 Narinig na ni Yesha ang busina ng school bus 

 “O, hayan na ang school bus. Sinusundo ka na,” ang sabi ni Mommy Fanny. 
“Mag-ingat anak, ha!”

 Hinagkan ni Yesha ang pisngi ni Mommy Fanny.  “Bye Mommy.” 

 Sa bus, binati ni Yesha ang ilang kaklase at kaibigan. Pinatabi siya ni Nicole sa 
upuan.

 “Grade Five na tayo, Yesha,” ang bati ni Nicole. Isang taon na lang tayo sa Grade 
School.  Pagkatapos nasa junior high school na tayo.  Ang sarap siguro pag Grade 
Seven na tayo, ano?”

 “Mas mahirap daw sa junior high school ang sabi sa akin ni Ate Abbie. Mas 
marami raw pinagagawa ang mga titser. Mayroon pa raw research,” ang sagot ni 
Yesha.
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 “A, basta lagi tayong magkasama sa mga project ha?  Alam mo naman, ikaw 
lang ang inaasahan ko,”  ang sabi ni Nicole.

 “Anong research ba ang ipinagagawa sa junior high school?”  ang taong ni 
Nicole.

 “Iba-iba. Bawat subject daw my research,”  ang sagot ni Yesha.  “Si Ate Abbie at 
mga kagrupo niya, nag-interbyu pa sa mga batang lansangan. Iyon ang research nila 
sa Araling Panlipunan.  Sa Filipino naman, nagsaliksik sila ng mga alamat at  kuwentong 
bayan sa iba’t ibang lalawigan. Kaya si Ate Abbie gabi na nakakauwi. Lagi pang puyat.”

 “Naku, ayokong mapuyat, Yesha.”  Ang sabi ni Nicole.

 “Huwag muna nating isipin ‘yon.  Nasa Grade Five pa lang naman tayo,”  ang 
sagot ni Yesha.

 Sa klasrum, bago umupo sa silya ay nakakita ng marker si Nicole.  Kumuha siya 
ng isa at sinulatan ang white board ng HI, at nagdrowing ng mukha ng tao na nakangiti.  
Pinigilan siya ni Yesha.

 “O, naku, burahin mo nga ‘yan, baka makita ‘yan  ng bagong titser natin 
mapagalitan ka,”  ang pigil ni Yesha kay Nicole.

 Hindi tinalima ni Nicole ang utos ni Yesha. 

 Magkatabing umupo sina Yesha at Nicole.  Dumating ang isang batang-batang 
guro at nagsimulang magsalita sa harap ng klase.

 “Tawagin na lamang ninyo akong Teacher Honey.  Ako ang inyong tagapayo.  
Ako ang magiging guro ninyo sa Filipino at Araling Panlipunan,”  ang pagbati ni Teacher 
Honey.

 “Ang ganda ni Teacher Honey,” ang nasabi ni Yesha sa sarili. “IIang taon na po 
kayo, Teacher Honey?  Saan po kayo dating nagturo?”

 “Twenty-three.  Dati akong nagturo sa isa ring pribadong paaralan. Marami tayong 
matututuhan sa Filipino at Araling Panlipunan.  Ngunit bago iyon, hayaan ninyong ibigay 
ko ang mga gusto kong magawa ninyo sa loob ng maraming buwan na magsasama-
sama tayo sa paaralan.  Mabuti nang alam ninyo ang gusto kong gawin ninyo at ayaw 
kong gawin ninyo. Isulat ninyo sa notbuk ang mga ididikta ko para ‘di ninyo malimutan.”

 Iniisa-isa ni Teacher Honey ang mga gusto niyang gawin  ng kaniyang mga mag-
aaral sa loob ng klasrum.

 “Una, attendance.  Kung maiiwasan ninyong huwag lumiban sa klase, gusto ko 
iyon. Sayang kasi ang araw na wala kayong matututuhan.  Marami pa naman akong 
ituturo sa inyo at marami tayong gagawin sa loob  ng klase. Ngunit kung talagang hindi 
maiiwasan, ipagbigay-alam lang ninyo sa akin sa pamamagitan ng pagpunta rito ng 
kasama ninyo sa bahay o pagtawag sa akin.”
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 “Naku, madalas pa naman akong mag-absent, Yesha,”  ang bulong ni Nicole 
kay Yesha.

 “Naku, tigilan mo na ‘yan.  Hindi ka pa nagsasawa sa kalalaro sa computer?  Mas 
gusto mo pang mag-Dota  kaysa sa pumasok,”  ang bulong ni Yesha kay Nicole.

 “Pangalawa, gusto kong lagi kayong papasok nang kompleto ang takdang-
aralin,”  ang sabi ni Teacher Honey.

 “Naku, Yesha, paano pa ako makakakopya ng assignment mo ay umaga ko 
lang nakokopya ‘yon?”  ang bulong ni Nicole kay Yesha.

 “Hindi na kita pakokopyahin, Nicole. Matuto ko namang gumawa ng assignment 
mo,”  ang sabi ni Yesha kay Nicole. 

 “Pangatlo, ibig kong maging matapat kayo sa akin.  Kahit hindi ka magaling sa 
klase, basta matapat ka, mas magugustuhan ko iyon.  Tuparin natin  iyong pagsasabing 
Honesty is the best policy,”  ang sabi ni Teacher Honey. “Ngayon, tatanungin ko kayo.  
Sino ang nagsulat at nagdrowing sa white board?” 

 Hindi nakakilos si Nicole.  Kinalabit siya ni Yesha.

 “Uulitin ko ang tanong. Sino ang nagsulat at nagdrowing sa white board?”

 Tumayo si Nicole.

 “Ako po, Teacher Honey.  Patawarin po ninyo ako.  Mahilig lang po akong magsulat 
at magdrowing.  Matagal po kasi ang bakasyon at hindi ako nakahawak ng marker.   
Gusto ko lang pong batiin ang mga kaklse ko ng HI!”

 “Iyan ang gusto ko, ang mag-aaral na nagtatapat. Mahilig ka palang magsulat.  
Alam mo ba na  isa sa ating mga gawain sa klasrum ay ang pagsusulat?  Tuturuan 
ko kayong makasulat ng tula, sanaysay, maikling kuwento, at dula. Malay ninyo, baka 
balang araw ay maging kilala kayong manunulat?”  ang sabi ni Teacher Honey.

 Napangiti si Nicole.

 “Ano naman po ang ayaw ninyong gawin namin sa klase?”  ang tanong ni Yesha.

 “Ang mag-ingay sa klase at pumasok nang hindi nagbasa ng leksiyon,”  ang 
sagot ni Teacher Honey.  “Maalala ko, dumating na kahapon ang librong gagamitin 
natin sa Filipino at Araling Panlipunan. Heto ang pabalat,”

 Nagulat ang lahat ng mga mag-aaral sa  nakitang pabalat ng aklat. Nakasulat 
doon ang pangalang HONEY  MATINING, May-akda.

 “Kayo po ang awtor,  Teacher Honey?”  ang tanong ni Yesha.

 Tumango at napangiti si Teacher Honey.
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 Nagkatinginan sina Yesha at Nicole.  Labis silang humanga sa kanilang bagong 
guro.

 “Sisipagin na akong mag-aral, Yesha,”  ang sabi ni Nicole kay Yesha.  “Ako na ang 
gagawa ng assignment ko.  Hindi na rin ako liliban sa klase.  Idol ko na si Teacher Honey.”

MASAYANG PAGKILALA

_______________ 1. Sa klasrum, bago umupo sa silya ay nakakita ng marker si Nicole.

_______________ 2. Hindi tinalima ni Nicole ang utos ni Yesha.

_______________ 3. Tuparin natin  iyong pagsasabing Honesty is the best policy.”

_______________ 4. Malay ninyo, baka balang araw ay maging kilala kayong manunulat?

_______________ 5. Labis silang humanga sa kanilang bagong guro.

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

sundin sikat upuan nalaman bumilib sinunod

MASAYANG PAG-UNAWA

A. Sagutin ang mga tanong sa ibaba:

1. Ilarawan ang ginagawang paghahanda ni Ayesha bago pumasok sa paaralan.

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

2. Isalaysay ang napag-usapan ng magkaibigang Ayesha at Nicole habang sila ay 
nasa school bus.

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

3. Sino ang gurong tagapayo nina Ayesha at Nicole? Ilarawan siya.

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________
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Ako’y Yaman ng 
Aming Pamayanan
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•  Nakasusunod sa hakbang ng isang gawain 

•  Nakapagbibigay ng panuto na may 3 – 5 hakbang 

•  Nagagamit nang wasto ang pandiwa ayon sa panahunan sa pagsasalaysay 
tungkol sa mahahalagang pangyayari 

•  Nagagamit ang mga bagong salitang natutuhan sa usapan 

•  Naibibigay ang paksa ng isang talata 

• Nakasusulat ng isang pagsasalaysay 

•  Naitatala ang mga impormasyon mula sa binasang teksto 

•  Naipagmamalaki ang sariling wika sa pamamagitan ng paggamit nito 

•  Napahahalagahan ang mga tekstong pampanitikan sa pagpapakita ng 
aktibong pakikilahok sa usapan at gawaing pampanitikan

•  Naibabahagi ang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng pagmamahal 
sa pagbasa ng panitikan

• Naipapakita ang pag-unawa sa pinanood sa pamamagitan ng pagguhit

Aralin sa Pagbasa : Aral ng Kuwento 

Aralin sa Wika: Mga Aspekto ng Pandiwa

Mga Layunin

Aralin Produkto ng Teknolohiya: 
Gamitin nang Tama
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MASAYANG SIMULA

Isagawa ang sumusunod:

1. Maghanap ng kapareha. 

2. Pag-usapan ang mga positibo at negatibong dulot 
 ng makabagong teknolohiya.

3. Itala sa inyong notbuk ang mga napag-usapan. 
4.  Ibahagi ang mga ito sa harap ng klase.
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MASAYANG PAGBASA

Ayaw Ko Nang Mag-Facebook!Ayaw Ko Nang Mag-Facebook!

 Sampung taong gulang pa lamang si Karl. Nasa Grade 5 pa lamang siya. Sa 
kaniyang murang isipan ay mahusay na siyang gumamit ng iba’t ibang produkto ng 
teknolohiya. Binigyan siya ng kaniyang Mommy ng bagong cellphone, isang magandang 
klaseng cellphone. Isang laptop naman ang ibinigay ng kaniyang ama dahil isa siyang 
honor pupil. Ang kaniyang ate namang nagtatrabaho sa ibang bansa ay nagregalo sa 
kaniya ng ipad noong nagdiwang siya ng kaniyang kaarawan.

 Sa kabila ng pagkakaroon ni Karl ng iba’t ibang gamit na likha ng makabagong 
teknolohiya ay hindi siya pinapayagan ng kaniyang magulang na gumamit ng social 
media. 

 “Maraming mga manloloko sa social media. Bata ka pa. Hindi ka pa dapat 
gumamit nun.” Katuwiran ng kaniyang ina.

 Lahat halos ng mga kaklase ni Karl ay aktibo sa social media. Gumagamit sila ng 
snapchat, twitter, instagram, facebook, at kung ano-ano pa. 

 Sa tuwing nag-uusap ang mga kaklase ni Karl kaugnay ng kanilang karanasan 
sa paggamit ng social media, wala siyang maintindihan sa kanilang pinag-uusapan. 
Masunuring bata si Karl kaya mas matimbang sa kaniyang sundin ang payo ng kaniyang 
mga magulang.

 Ang kaniyang laptop ay ginagamit niya upang magsaliksik ng mga impormasyon 
sa internet. Ang bago niyang cellphone ay ginagamit niya upang matawagan ang 
kaniyang mga kaibigan at kapamilya. Ang kaniyang ipad naman ay ginagamit niya sa 
paggawa ng kaniyang mga proyekto.
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 “Nakalimutan ko kung nasa anong page ang assignment natin sa Math?” Nag-
aalalang wika ni Karl kay Andrew habang nasa loob sila ng school service. Uwian na ng 
mga oras na iyon. 

 “Naisulat ko sa aking notbuk ang pahinang binanggit sa atin ni Sir kanina.” 
Nakangiting wika ni Allaric. Nakikinig pala siya sa usapan ng dalawa.

 “Puwede bang tawagan kita mamaya?” Tanong ni Karl. “Itatanong ko kung anong 
pahina ang assignment natin.”

 “Naku huwag ka nang tumawag. Magsasayang ka lang ng load mo.” Ang wika 
ni Allaric.“I-chat ko na lang sa’yo mamaya.”

 “I-chat? Ano ‘yun?” Nagtatakang tanong ni Karl.

 “Hindi pa ba tayo friend sa facebook?” Tanong ni Andrew. “Masaya ang facebook. 
Sa pamamagitan nito ay maaari kang mag-post sa iyong timeline at sa timeline ng 
mga friends mo. Puwede mo ring matawagan ang mga friends mo sa pamamagitan 
ng video call o magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng chat.

 “Hindi ko kasi alam ‘yan eh.” Matamlay na wika ni Karl. “Paano ba gamitin ‘yan?”

 “Ha? Kaya pala palagi kang huli sa mga trending topics at videos sa social media 
dahil wala ka pang facebook account.” Nadidismayang tinig ni Allaric. 

 Maraming gamit si Carl na produkto ng makabagong teknolohiya subalit wala 
siyang kaalam-alam sa social media. Hindi niya alam ang iba’t ibang plataporma sa 
social media na tulad ng snapchat, twitter, instagram, facebook, at kung ano-ano pa.

 “Madali lang gumawa ng account sa facebook. Basta may android phone ka, 
laptop, o kompyuter at may internet connection ay maaari kang gumawa ng account 
mo sa facebook. Wala ka namang kailangang bayaran eh.” Paliwanag ni Allaric.

 “Pinagbabawalan kasi ako ni Mommy na gumamit ng mga ganyan.” Ang sagot 
ni Karl.

 “Ganyan din dati si Mommy. Pero nang nalaman niya na makatutulong pala sa 
pag-aaral ang social media, pinayagan na niya akong gumamit.” Ang wika ni Allaric.

 “Tatawagan na lang kita mamaya para malaman ko kung anong pahina ang 
assignment natin sa Math.” Pagpupumilit ni Karl. Maya-maya pa ay huminto na ang 
school service sa tapat ng kanilang tahanan. Nagpaalam siya kay Allaric at Andrew, at 
bumaba.

 Hindi mapakali si Karl. Iniisip niya ang mga sinabi ni Allaric. Gusto rin niyang maging 
aktibo sa social media. Napansin din ng kaniyang ina na hindi siya mapakali.

 “Bakit anak?” Ang tanong ng kaniyang ina.
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 “May assignment kasi kami sa Math. Hindi ko matandaan kung anong pahina. Sabi 
ni Allaric, i-chat daw niya sa akin kung anong pahina. Wala naman akong facebook.” 
Paliwanag ni Karl sa ina.

 “Tawagan mo na lang siya, anak. May load ka pa naman.” Utos ng ina.

 “Bakit po kasi hindi ako puwedeng mag-facebook? Halos lahat ng mga kaklase 
ko ay marunong nun.” 

 “Karl, bata ka pa kasi. Marami ka pang hindi maiintindihan sa facebook. Marami 
rin ang mga naloloko sa facebook. Baka maging biktima ka.” Paliwanag ng kaniyang 
ina.

 “Kasi po sabi ng mga kaklase ko, makakatulong po ang facebook para makipag-
ugnayan sa pamilya, mga kaibigan, at maging sa mga kaklase.”

 “O sige, ganito na lang.” Ang wika ng kaniyang ina. “Gagawa tayo ng account 
mo sa facebook, pero dapat maging bukas ka sa akin. Lahat ng mga gawain mo sa 
facebook ay dapat na alam ko. Hindi ka rin puwedeng tanggap nang tanggap ng 
mga friend request kung hindi mo kilala ang tao.”

 “Promise po, Mommy.” Pangako ni Karl.

 Nagkaroon ng facebook account si Karl sa tulong ng kaniyang ina. Inilagay 
niyang profile picture niya ang kaniyang litrato nang tanggapin niya ang medalya bilang 
outstanding pupil. Ginamit niya ang facebook para makipag-ugnayan sa kanilang mga 
kamag-anak na nasa malayong lugar. Nakakausap niya sa pamamagitan ng video 
call ang kaniyang ate na nagtatrabaho sa ibang bansa. Naipo-post niya sa kaniyang 
timeline ang masasayang pangyayari sa kaniyang buhay at sa buhay ng kanilang 
pamilya. Makikita sa facebook account niya ang bakasyon nila sa Cebu. May mga 
larawan din siya ng kanilang fieldtrip sa Tagaytay. Pati ang mga litrato sa pagdiriwang 
nila ng United Nations ay naka-post din sa facebook.

 Isang bagong libangan para kay Karl ang paggamit ng facebook. Nawiwili 
siyang panoorin ang mga video na naka-share sa kaniyang timeline. Kahit nagkaroon 
sila ng semester break ay nakakausap pa rin niya sa facebook ang kaniyang mga 
kaibigan. 

 Isang araw ay binigyan siya ng kaniyang ama ng bagong sapatos. Tuwang-tuwa 
si Karl. Ito ang sapatos na matagal na niyang pinapangarap. Kinuhaan niya ng litrato 
ang sapatos na ibigay ng kaniyang ama. Kaagad niya itong ibinahagi sa facebook.

 Makalipas ang ilang araw ay hindi na niya mabilang ang nagkomento sa 
kaniyang post. May mga kaibigan siyang natuwa dahil sa natanggap na regalo mula 
sa ama. Marami rin namang nagsulat ng mga negatibong komento.

 Nakapagpalungkot kay Karl ang mga komentong tulad ng:
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 Napakayabang naman. Kahit sapatos ay kailangan pang i-post.

 Ang pangit ng sapatos mo. Kasing pangit ng mukha mo!

 Baduy ng may-ari ng sapatos.

 Sarap sapatusin ang mukha nito.

 Wala kaming pakialam sa sapatos mo.

 Bago ang sapatos pero ang baho naman ng paa!

 Lubhang apektado si Karl sa mga sinasabi ng mga tao. Ang gusto lang naman 
niya ay pasalamatan ang kaniyang ama sa sa pamamagitan ng facebook. Labis siyang 
apektado sa mga panlalait ng mga nitezen sa kaniya. Buong araw siyang nagkulong sa 
kaniyang kuwarto.

 “Anak, may problema ka ba?” Masuyong tanong ng kaniyang ina.

 “Bakit po ang sasama ng mga tao sa social media, Mommy?”

 “Bakit? Ano ba ang nangyari?” Nag-aalalang tanong ng kaniyang ina.

 “Kasi po, grabe sila kung manlait sa akin. Nag-post lang naman po ako sa 
facebook bilang pasasalamat sa sapatos na binigay ni Daddy pero kung ano-anong 
reaksiyon at panalait na ang sinabi ng mga tao sa akin.” Paliwanag ni Karl. 

 “Buksan mo nga ang iyong facebook account, para makita ko.” Wika ng kaniyang 
ina.

 Binuksan ni Karl ang kaniyang facebook account. Tumambad sa kaniyang ina 
ang masasamang sinabi ng mga nitezen sa post ni Karl. Maging ang kaniyang ina ay 
nalungkot.

 “Ayaw ko nang mag-facebook!” Wika ni Karl. Masamang-masama ang kaniyang 
loob sa masasamang salita na ibinabato sa kaniya.

 “Alam mo, anak ang mga nagsulat ng masamang komento rito ay hindi nga 
natin kilala. Di ba nangako ka sa akin na huwag mong tanggapin ang mga friend 
request ng mga taong hindi natin kilala?”

 “Nag-friend request po kasi sila sa akin, Mommy. Tinanggap ko naman dahil 
akala ko ay gusto nilang makipagkaibigan sa akin.” Paliwanag ni Karl.

 “Hindi dapat ganun, anak. Ang tatanggapin mong friend request ay mula sa 
mga taong kilala natin – kamag-anak natin o kaibigan ng pamilya natin. Naglipana 
ang mga taong may masasamang loob sa social media. Dapat maging maingat ka. 
I-block mo ang mga naging friend mong hindi naman natin kilala.” 

 “Sige po, Mommy.”
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MASAYANG PAGKILALA

A. Tukuyin ang kahulugan ng mga salitang nakasulat nang mariin. Piliin ang iyong sagot 
sa loob ng kahon at isulat sa patlang bago ng bilang.

larawan malungkot masunirin magaling

malambing delikado dahilan nalilibang

________________ 1. Sa kaniyang murang isipan ay mahusay na siyang gumamit ng 
iba’t ibang produkto ng teknolohiya.

________________ 2. Hindi ka pa dapat gumamit nun.” Katuwiran ng kaniyang ina.

________________ 3. “Hindi ko kasi alam ‘yan eh.” Matamlay na wika ni Karl.

________________ 4. Nawiwili siyang panoorin ang mga video na naka-share sa 
kaniyang timeline.

________________ 5. Kinuhaan niya ng litrato ang sapatos na ibigay ng kaniyang 
ama.

________________ 6. “Anak, may problema ka ba?” Masuyong tanong ng kaniyang 
ina.

________________ 7. Tandaan mong hindi ka dapat nagbibigay ng mga 
impormasyong maglalagay sa atin sa panganib.

 “Okey lang gumamit ng social media. Kailangan mo lang maging maingat. 
Tandaan mong hindi ka dapat nagbibigay ng mga impormasyong maglalagay sa 
atin sa panganib. Pinipili mo dapat ang mga taong makikipagkaibigan sa iyo. Hindi 
ka dapat nakikipag-ugnayan o nakikipag-usap sa mga taong hindi natin kilala. Higit sa 
lahat, piliin mo ang mga impormasyong iyong paniniwalaan. Maraming naglipanang 
fake news sa social media. Huwag ka ring magpapaapekto sa mga sasabihin ng ibang 
tao. Ikaw ang nakakakilala sa iyong sarili.” Paliwanag ng kaniyang ina.

 “Salamat po, Mommy. Magiging responsable at matalinong nitezen na po ako.” 
Ang ipinangako ni Karl sa ina at sa kaniyang sarili.
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Nagkakaisa Tungo sa 
Bansang Masagana
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•  Naiuugnay ang sariling karanasang sa napakinggang teksto

•  Nailalarawan ang tauhan batay sa ikinilos o ginawi nito 

•  Nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos

•  Nagagamit ang magagalang na pananalita sa pagtatanong ng direksiyon

•  Nasasagot ang mga tanong sa binasang talambuhay 

•  Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano 

•  Nakasusulat ng simpleng patalastas

•  Nabibigyang-kahulugan ang isang poster

•  Naipagmamalaki ang sariling wika sa pamamagitan ng paggamit nito

•  Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan 
(kronolohikal na pagsusunod-sunod) 

•  Nakabubuo ng mga tanong matapos mapakinggan ang isang salaysay

Aralin sa Pagbasa : Kronolohikal na Pagkakasunod-sunod ng mga 
 Pangyayari

Aralin sa Wika: Pang-abay

Mga Layunin

Aralin
Ipagtanggol ang Kalayaan 

ng Bayan!
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MASAYANG SIMULA

Sa loob ng kahon idikit ang larawan ng bayaning kilala mo. Kung walang larawan ay 
maaaring isulat ang kaniyang pangalan. Sa mga linya ikuwento ang kaniyang mga 
ginawa para sa ating bayan.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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 Kilabot na rebolusyonaryo ng Visayas at Mindanao si Martin Teofilo Delgado 
noong panahon ng pananakop ng Espanya at Amerikano sa Pilipinas. Ipinanganak 
siya noong Nobyembre 11, 1858 sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo. Nagmula siya sa 
mariwasang pamilya. Natapos niya ang kaniyang pag-aaral sa primarya sa Paaralang 
Parokyal ng Santa Barbara. Ipinagpatuloy niya ang kaniyang pag-aaral sa Seminario 
de San Vicente Ferrer sa Jaro, Iloilo. Kalaunan ay nag-aral siya sa Ateneo Municipal sa 
Maynila at nakamit niya ang kaniyang diploma bilang guro. Nang matapos niya ang 
kaniyang pag-aaral sa Ateneo ay umuwi siya sa kaniyang bayang sinilangan at nagturo 
sa pampublikong paaralan sa loob ng ilang taon.

 Sa edad na dalawampu’t lima ay napili siya bilang teniente mayor. Kalaunan 
ay hinirang siyang Capitan Municipal at juez de paz kung saan kinilala ang kaniyang 
kahusayan sa pagganap niya sa mga tungkuling ito.

 Matapos talunin ng hukbo ni Commodore George Dewey ang mga hukbong 
Espanyol sa Look ng Maynila noong Mayo 1, 1898, binuo ng pamahalaang kolonyal ng 
Espanya ang mga voluntarios sa iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas. Ang mga voluntarios 
ay mga Pilipinong kusang loob na lumaban sa mga Amerikano sa ngalan ng Espanya. 
Itinalaga ni Heneral Ricardo Monet, ang Gobernador ng Politico-Militar ng lalawigan 
ng Iloilo, si Martin Delgado bilang Kapitan at Komander ng mga voluntarios sa Santa 
Barbara.

 Sa kabila ng ibinigay na posisyon ng pamahalaang kolonyal ng Espanya kay 
Martin Delgado, bumaliktad ito at sumanib sa rebolusyon laban sa Espanya.

MASAYANG PAGBASA

Heneral Martin Delgado: Bayaning IlonggoHeneral Martin Delgado: Bayaning Ilonggo
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 Noong Nobyembre 17, 1898 ideneklara ni Delgado, kilala rin sa tawag na Tan 
Martin ang Pansamantalang Rebolusyonaryong Pamahalaan ng Visayas at Mindanao. 
Matapang niyang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas na ipinadala ni Heneral Emilio 
Aguinaldo. Ang pangyayaring ito ay itinuturing na makasaysayan sa kadahilanang 
ito ang unang pagkakataon kung saan ang watawat ng Pilipinas ay iwinagaysay sa 
labas ng Luzon. Habang itinataas ang watawat, madamdaming isinisigaw ng mga 
mamamayan ang Viva Filipinas! Fuera España! Viva Independencia!
 Hindi naglaon ay napalitan ang Pansamantalang Rebolusyonaryong Pamahalaan 
ng Politico-Militar noong Nobyembre 23, 1898.

 Noong Disyembre 2, 1898, ang Malayang Republika ng Negros at ang Malayang 
Pamahalaan ng Bohol (itinatag noong Agosto 1898), at nakianib sa Pamahalaan ng 
Panay kung saan bahagi nito ang Romblon. Ang nabuong pamahalaan ay nakabase 
sa Iloilo at tinawag na Republikang Pederal ng Visayas.

 Noong Disyembre 25, 1898, sumuko ang pinuno ng hukbong Espanyol na si 
Don Diego de los Rios sa Republikang Pederal ng Visayas na pinamunuan ni Heneral 
Delgado. Naganap ang pagsuko sa Plaza Alfonso XIII na kilala sa kasalukuyan bilang 
Plaza Libertad (Plasa ng Paglaya) sa lungsod ng Iloilo. Ito ay matapos ang matinding 
labanan sa pagitan ng hukbong pinamunuan ni Delgado at ni de los Rios. Isa itong 
pambihirang pagkakataon kung saan ang Espanyol ay sumuko sa Pilipino.

 Noong Abril 28, 1899, binuwag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang Republikang 
Pederal ng Visayas. Itinalaga niya si Delgado bilang gobernador-militar ng lalawigan 
ng Iloilo sa ilalim ng pamahalaang Pilipinas. Bilang ama ng lalawigan ng Pilipino ay 
pinangunahan niya ang gerilya ng Panay laban sa mga Amerikano nang kinubkob ng 
huli ang isala ng Panay.

 Kinilala ng mga Amerikano si Delgado bilang isang mahusay na pinuno ng mga 
gerilya. Noong Febrero 2, 1901, sumuko si heneral Delgado kay Edmund Rice, pinuno 
ng hukbong Amerikano, sa Jaro, Lungsod ng Iloilo. Sa kaniyang pagsuko ay itinalaga 
siya ng pamahalaang Amerikano bilang Kauna-unahang Gobernador ng lalawigan 
ng Iloilo bilang bunga ng pagkakatatag ng Pamahalaang Sibil noong Abril 11, 1901. 
Sinimulan niyang gampanan ang kaniyang tungkulin noong Mayo 1, 1901.

 Noong Marso 3, 1902 ay ginanap ang kauna-unahang lokal na halalan. Nahalal 
si Heneral Delgado bilang gobernador ng Panay at nanungkulan siya hanggang 1904. 
Pagkatapos ng kaniyang termino ay bumalik siya sa kaniyang bayan sa Santa Barbara 
at nanungkulan bilang pinuno ng Leprosy Sanitarium sa loob ng walong taon.

 Ang kaniyang mga huling araw ay ginugol niya bilang pinuno ng Leper Colony 
sa Isla ng Culion sa Palawan. Namatay ang magiting na heneral noong Nobyembre 12, 
1918 sa edad na animnapu.

 Sa kasalukuyan, nakatayo ang kaniyang rebulto sa puso ng bayan ng Santa 
Barbara, Iloilo. Isa itong buhay na pagkilala sa kagitingan at katapangan ng isang 
bayaning Ilonggo.
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MASAYANG PAGKILALA

MASAYANG PAG-UNAWA

Bumuo ng akrostik mula sa salitang BAYANI.

B - ____________________________________________________________________

A  - ____________________________________________________________________

Y - ____________________________________________________________________

A - ____________________________________________________________________

N - ____________________________________________________________________

I - ____________________________________________________________________

Sagutin ang mga sumusunod na tanong:

1. Ilahad kung anong uri ng pamilya nagmula si Heneral Martin Delgado.

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

2. Ano ang unang propesyon ni Heneral Martin Delgado?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

3. Bakit itinuturing na makasaysayan ang pagwagayway ni Martin Delgado sa 
watawat ng Pilipinas?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

4. Bakit itinuturing na pambihirang pagkakataon ang pagsuko ng mga hukbong 
Espanyol sa hukbong pinangunahan ni Martin Delgado?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________
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Ako’y Responsableng 
Mamamayan ng 

Daigdig
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•  Nasasagot ang mga literal na tanong tungkol sa napakinggang kuwento 

• Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di pamilyar sa pamamagitan 
ng pag-uugnay sa sariling karanasan 

•  Natutukoy ang paniniwala ng may-akda ng teksto sa isang isyu 

• Naipamamalas ang paggalang sa ideya, damdamin, at kultura ng may akda 
ng tekstong napakinggan o nabasa 

• Naipagmamalaki ang sariling wika sa pamamagitan ng paggamit nito 

•  Nakikilala ang  iba’t ibang bantas (Pagpapayaman)

•  Nasasabi ang gamit ng iba’t ibang bantas (Pagpapayaman)

• Nakasusulat ng pangungusap na ginamitan ng tamang bantas (Pagpapayaman)

• Nakikilala ang salawikain (Pagpapayaman)

• Naipaliliwanag ang kahulugan ng salawikain (Pagpapayaman)

• Nagagamit ang salawikain sa pagsulat ng teksto (Pagpapayaman)

Aralin sa Pagbasa : Salawikain

Aralin sa Wika: Gamit ng mga Bantas

Mga Layunin

Aralin
Sama-samang Pangalagaan 

ang Kalikasan
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MASAYANG SIMULA

Humanap ng kapareha. Pag-usapan ang mga halimbawang gawain ng tao na 
nakasisira sa kalikasan. Pag-usapan din kung paano ito maiiwasan. Ang inyong napag-
usapan ay ibuod gamit ang talahanayan sa ibaba:

Mga Gawain ng Tao na Nakasisira sa 
Kalikasan

Paano ito maiiwasan?
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MASAYANG PAGBASA

Ang Tunay na Ginto ng PagatpatAng Tunay na Ginto ng Pagatpat

 “Kapag natuloy ang pagmimina ng ginto dito sa Pagatpat, magkakaroon ng 
maraming trabaho ang mga mamamayan.” Ang wika ng isang inhinyero.

 “Hindi na makararanas ng hirap ang mga mamamayan. Magkakaroon na kayo 
ng kaluwagan sa buhay sapagkat aasenso na kayo sa inaalok naming trabaho.” Ang 
pangako ng isa pang inhinyero.

 “Makakapag-aral na ang inyong mga anak sapagkat kaya na ninyo silang pag-
aralin sa bayan. Kumikita kayo araw-araw kaya tiyak na may mapagkukunan kayo ng 
panggastos sa pangangailangan ng inyong pamilya.” Dugtong pa ng kinatawan ng 
ABM Gold, ang kumpaniyang balak simulan ang pagmimina sa Pagatpat.

 Matatamis na pangako ang binitiwan ng mga kinatawan ng ABM Gold. Subalit 
hindi nila nahimok ang karamihan sa mga mamamayan na paniwalaan ang kanilang 
mga sinasabi.

 “Hindi ko ibebenta ang aking lupain kahit mataas na halaga pa ang kapalit 
nito.” Ang wika ni Mang Igme. Buo na ang kaniyang desisyon. Kahit anong pakiusap 
sa kaniya ay hindi siya pumayag na mawala ang lupang minana pa niya sa kaniyang 
mga ninuno.

 “Ang lupaing ito ay ipamamana ko sa aking walong supling. Hindi ko ito ibebenta 
sa ABM Gold. Iningatan ito ng aking mga ninuno kaya iingatan ko rin ito hanggang sa 
huling araw ko sa lupa.” Ang wika ni Mang Pablo. Katuwiran niya, sa lupa siya kumukuha 
ng ipambubuhay sa kaniyang pamilya kaya kapag nawala ang kaniyang lupain ay tiyak 
na mawawala rin ang kaniyang kabuhayan.
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 Hindi lahat ng mga mamamayan ng Pagatpat ay tumututol sa pagpapatayo ng 
minahan. May iilang mamamayan na naniwala sa mga ipinangako ng ABM Gold. Para 
sa kanila, ang minahan ay isang magandang pagkakataon upang mapakinabangan 
nang lubos ang biyaya ng kalikasan. 

 “Kinausap na ako ng kinatawan ng ABM Gold.” Ang wika ni Mang Caloy Bibilhin 
nila ang aking lupain sa napakalaking halaga. Kalahating milyon ang inalok nila sa 
akin. Diyos ko! Sa tanang buhay ko ay ngayon lamang ako makahahawak ng ganoon 
kalaking pera.”

 “Isipin mo nga Caloy, kapag napunta sa kanila ang iyong lupain, mawawalan 
ka ng kabuhayan. Madaling maubos ang pera. Pero ang lupa mo, kapag hindi mo 
ibebenta ay mapakikinabangan pa ng mga apo ng apo mo.” Pangaral ni Mang Pablo 
sa kaniyang kapuwa magsasaka.

 “Bibigyan naman daw nila ako ng kabuhayan. Ipapasok nila ako bilang trabahador 
sa minahan. Eh… di lalong may ipantutustos ako sa pamilya ko.” Ang katuwiran ni Mang 
Caloy.

 “Naku Caloy,” Puna ni Mang Pablo. “Busog ka man at nasa panganib, mabuti pa 
ang gutom at nasa tahimik. Panganib ang dala ng minahan.Gagambalain nila ang 
tahimik nating pamumumuhay. Sisirain nila ang ating likas na yaman.”

 Sa kabila ng pagtutol ng maraming mamamayan at pagsang-ayon ng ilang 
mamamayan ay natuloy ang pagmimina ng ginto sa Pagatpat. Nagsidatingan ang 
mga dambuhalang sasakyan at makina na siyang gagamitin sa paghuhukay ng ginto. 
Katuwiran ng ABM Gold, pinahintulutan sila ng lokal na pamahalaang magsagawa ng 
pagmimina. Nakakuha rin sila ng pahintulot mula sa Department of Environment and 
Natural Resources o DENR.

 Ilang linggo pa ang lumipas ay sinimulan na ang pagbutas ng bundok. Umaga 
at gabi ay biglang naging abala ang Pagatpat. Walang humpay ang paggiling 
ng mga dambuhalang makina. Nakatutulig ang ingay na likha ng mga makina sa 
minahan. Nagpaparoo’t parito ang mga trabahador sa loob ng minahan. May mga 
manggagawa ring hindi tumitigil sa paglabas at pagpasok sa butas na inilikha nila. 

 Mabilis na lumipas ang panahon. Halos isang taon nang walang tigil ang 
paghakot ng ginto ng mga manggagawa. Parang hindi sila nagsasawa sa paghukay, 
makuha lamang ang inaasam na ginto. Lalong yumaman ang ABM Gold. Katunayan 
magpapatayo rin sila ng minahan ng ginto sa isang isla na malapit sa Pagatpat.

 Habang yumayaman ang ABM Gold, naramdaman naman ng mga 
mamamayan ng Pagatpat ang kanilang paghihirap. Ang ilog at dagat na dati ay 
nagtataglay ng malinaw at malinis na tubig ay nagkaroon na ng polusyon.  Wala 
nang mahuhuling isda sa ilog at dagat ng Pagatpat. Hindi na nakaliligo sa mga ilog 
at dagat kabataan. 
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 “Hindi na natin mapakikinabangan ang ilog. Napuno na kasi ito ng mga kemikal 
na mula sa minahan.” Reklamo ni Aling Lorna. “Noon kapag wala tayong ulam, pumunta 
lamang tayo sa ilog at makahuhuli tayo ng hipon at talangka na pang-ulam.”

 “Maging sa dagat ay halos walang mahuling isda. Dahil ang kemikal na mula 
sa minahan at dumadaloy sa ilog ay napupunta rin sa dagat.” Dugtong ni Aling Paz. 
“Kailangan pa ng aking asawang dumayo sa malayong karagatan, makahuli lamang 
ng isda.”

 “Ang anak ko ngang si Andoy ay minsang naligo sa ilog. Naku, tinubuan ng kung 
anong sakit sa balat. Mabuti na lamang at nadala ko siya sa bayan para magamot ng 
doktor.” Kuwento ni Aling Baby.

 “Walang magandang naidulot ang minahang ito sa ating lugar.” Matigas na 
wika ni Mang Pablo. “Kung mahal natin ang Pagatpat, dapat ay magkaisa tayo upang 
lubusan nang matigil ang pagmimina ng ginto sa ating bayan. Aanhin naman natin 
ang ginto kung habang buhay tayong magtitiis sa masamang epekto ng pagmimina?”

 “Tama si Pablo.” Sang-ayon ni Mang Igme. “Kailangang magkaisa tayo. Ngayon 
din ay kakausapin ko ang mga mamamayan ng Pagatpat upang sumama sa atin.”

 Nagbahay-bahay sina Mang Pablo, Mang Igme, Aling Lorna, Aling Paz, at Aling 
Baby. Ipinaliwanag nila sa kanilang mga kababayan ang masamang epekto ng 
pagmimina. Hindi naglaon ay gumawa ng petisyon ang mga mamamayan para 
lubusan nang mapasara ang pagmimina.

 Nang makakalap ng sapat na lagda ang pangkat nina Mang Pablo ay dumulog 
sila sa korte. Humingi sila ng tulong sa Public Attorney’s Office para magkaroon sila ng 
abugadong kakatawan sa kanila.

 Napag-alaman sa pagdinig na kailangan pala ng public consultation, o 
pagsangguni sa mga mamamayan bago simulan ang operasyon ng minahan. Hindi 
ito nangyari. Walang maipakita ang ABM Gold na nagsagawa sila ng pagsangguni sa 
mga mamamayan. Nalaman din na ang ipinakitang permiso ng kumpaniya ay peke at 
hindi totoo. Dahil dito ay pinanigan ng hukuman ang mga mamamayan ng Pagatpat. 
Kaagad na pinatigil ang pagmimina sa Pagatpat.

 Nagtulong-tulong ang mga mamamayan ng Pagatpat para maibalik sa dati 
ang anyo ng kanilang lugar. Nagtanim sila ng maraming puno upang maibalik ang 
mga punong pinutol dahil sa pagmimina. Nilinis at sininop nila ang mga basurang 
iniwan ng ABM Gold.Sa pagtutulungan ng mga mamamayan ay unti-unting nalinis ang 
dumi at polusyon na dala ng pagmimina.

 Makalipas ang ilang taon ay nanunumbalik na ang dating ganda ng Pagatpat. 
Unti-unting nalinis ang ilog. Nagsilakihan na rin ang mga punong kanilang itinanim. Muli 
nilang nalanghap ang sariwang hangin. Nakatutulog na sila ng mahimbing sapagkat 
wala na ang dambuhalang makina na gumagambala sa kanila tuwing gabi. 
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MASAYANG PAGKILALA

Hindi na nagpaparoo’t parito ang naglalakihang sasakyan kaya hindi na nila 
nalalanghap ang alikabok.

 “Ito ang tunay na ginto.” Pagmamalaking wika ni Mang Pablo. “Ang ating kalikasan 
ang tunay na ginto. Kapag hindi nagambala ang kalikasan tiyak na may mabuting 
maidudulot sa mga mamamayan. Naniniwala ba kayo mga kanayon?”

 “Mabuhay si Mang Pablo!” Makaraa’y sigaw ng mga mamamayan.

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

________________ 1. Kumikita kayo araw-araw kaya tiyak na may mapagkukunan 
kayo ng panggastos sa pangangailangan ng inyong pamilya.

________________ 2. Subalit hindi nila nahimok ang karamihan sa mga 
mamamayan na paniwalaan ang kanilang mga sinasabi.

________________ 3. Eh… di lalong may ipantutustosako sa pamilya ko.

________________ 4. Nagsidatingan ang mga dambuhalang sasakyan at makina 
na siyang gagamitin sa paghuhukay ng ginto.

________________ 5. Walang humpay ang paggiling ng mga dambuhalang 
makina.

________________ 6. Nakatutulig ang ingay na likha ng mga makina sa minahan.

________________ 7. Hindi naglaon ay gumawa ng petisyon ang mga mamamayan 
para lubusan nang mapasara ang pagmimina.

________________ 8. Dahil dito ay pinanigan ng hukuman ang mga mamamayan 
ng Pagatpat.

________________ 9. Nagtulong-tulong ang mga mamamayan ng Pagatpat para 
maibalik sa dati ang anyo ng kanilang lugar.

________________ 10. Nakatutulog na sila ng mahimbing sapagkat wala na ang 
dambuhalang makina na gumagambala sa kanila tuwing 
gabi.

nagtagal malaki umiistorbo nakabibingi

ipinangako ipanggastos kinampihan hitsura 

pakinabang sigurado tigil napapayag




