
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. 
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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. 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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• Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at panghalip sa pakikipag-usap 
sa iba’t ibang sitwasyon

• Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang pabula 

• Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan

• Naipagmamalaki ang sariling wika sa pamamagitan ng paggamit nito 

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

• Nagagamit ang pangkalahatang sanggunian

• Nakasusulat ng idiniktang talata

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

Aralin sa Pagbasa : Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari Gamit ang 
 Pagbabalangkas  

Aralin sa Wika : Uri at Kailanan ng Pangngalan

Aralin

1
Tunay na Sukatan ng 

Matapat na Pagkakaibigan

Mga Layunin
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Gumuhit ng isang puno sa loob ng kahon. Sa mga sanga at dahon nito ay isulat ang 
mga pakinabang na nakukuha ng tao mula sa punongkahoy.

MASAYANG SIMULA
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MASAYANG PAGBASA

Si Juan at ang Punong MatulunginSi Juan at ang Punong Matulungin

 Masayang naglalaro si Juan sa malawak na parang. Sa ilalim ng tirik na 
araw ay patakbo-takbo siya at nagkunwa-kunwaring sundalo na nakikipaglaban 
sa masasamang tao. Nang magsawa ay nagpalipad naman siya ng saranggola. 
Tamang-tama ang mainit at mahangin na panahon para magpalipad ng 
saranggola.

 “Nakakapagod ang maglaro.” Maya-maya ay reklamo ni Juan. Tumatagaktak 
ang kaniyang pawis at hinihingal pa!

 “Kung napapagod ka, lumapit ka sa akin.” Ang alok ng puno. “Magpahinga ka sa 
aking lilim nang ikaw ay mapreskuhan. 

 Iyon nga ang ginawa ni Juan. Sa pamamagitan ng lilim ng punong matulungin 
ay nakaramdam siya ng lamig. Napawi na rin ang pagod at hingal na kani-kanina lang 
ay kaniyang naramdaman.

 “Magmula ngayon, ikaw na ang aking matalik na kaibigan.” Ang wika ni Juan sa 
puno.

 Halos lumukso ang puso ng puno sa kaniyang narinig. Labis niyang ikinatuwa ang 
narinig mula kay Juan.

 “Naku, maraming salamat!” Ang wika ng puno. Matagal ko nang gustong 
magkaroon ng kaibigang tao. Magmula ngayon, kapag ikaw ay napapagod at 
naiinitan, lumapit ka lamang sa aking lilim at handa akong handugan ka ng presko at 
malinis na hangin.”
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 Naging matalik na magkaibigan si Juan at ang matulunging puno. Sa tuwing 
malungkot si Juan ay lumalapit siya sa kaibigang puno. Dinadamayan naman siya ng 
kaniyang kaibigan.

 “Tinutukso ako ng mga bata sa aming looban.” Ang sumbong ni Juan sa kaibigang 
puno. “Ayaw nilang makipaglaro sa akin. Lampa raw kasi ako.”

 “Huwag kang malungkot aking kaibigan.” Ang wika ng matulunging puno. “Sa 
akin ka  na lamang makipaglaro. Narito ang aking malalabay na sanga. Maaari kang 
maglambitin upang ikaw ay mawili at masiyahan.

 Nagdulot ng labis na kasiyahan ang pakikipaglaro ni Juan sa kaniyang kaibigan 
na matulunging puno. Lalo pang lumalim ang kanilang pagkakaibigan.

 Mabilis na lumipas ang panahon. Naging binata na si Juan.

 “Malungkot ka na naman, aking kaibigan?” Ang wika ng matulunging puno nang 
mapansin ang malungkot na mukha ni Juan habang nagpapahinga sa lilim nito.

 “Ang mga kapuwa ko binata kasi ay palaging may bagong damit, pantalon, at 
sapatos.” Sumbong ni Juan. “Gusto ko rin sanang magkaroon ng mga bagong gamit. 
Subalit wala akong pera na ipambili ng mga gamit na gusto ko.”

 “Huwag ka nang malungkot.” Ang wika ng matulunging puno. “Hayaan mong 
matulungan kita.”

 “Paano mo ako matutulungan?” Nagtatakang tanong ni Juan. “Hindi ka naman 
nakaaalis sa lugar na ito. Tiyak na wala kang perang maibibigay sa akin.”

 “Tama ka.” Sang-ayon ng matulunging puno. “Wala nga akong maibibigay na 
pera sa iyo, subalit may magagawa akong tulong para ikaw ay magkapera. Nakikita 
mo ba ang aking mga bunga? Ibinibigay ko sa iyo ang aking matatamis na bunga. 
Pitasin mo ang aking mga bunga at ipagbili sa palengke. Gustong-gusto ng mga tao 
ang aking bunga bilang panghimagas. Kapag naipagbili mo ang lahat ng aking bunga 
ay tiyak na magkakapera ka. May maipambibili ka na ng mga gamit na gusto mong 
bilhin.”

 Kaagad na inakyat ni Juan ang matulunging puno. Pinitas niya ang lahat ng mga 
bunga upang ipagbili sa palengke. Labis namang natutuwa ang puno habang pinipitas 
ni Juan ang kaniyang bunga. Alam niyang sa pamamagitan nito ay matutulungan niya 
ang matalik na kaibigan.

 Dahil sa mga bungang handog ng matulunging puno ay nabili ni Juan ang 
mga gamit na gusto niyang bilhin. Ang bahagi ng perang kinita ni Juan ay ginamit 
niya sa pangingibang bayan. Doon ay nakipagsapalaran siya. Ibig niyang hanapin ang 
kaniyang magandang kapalaran.

 Matagal bago nagkitang muli si Juan at ang kaibigan niyang matulunging puno. 
Sa pagbabalik ni Juan ay may dala na siyang mapapangasawa.
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 “Magandang araw, aking kaibigan.” Ang bati ng matulunging puno. “Matagal 
tayong hindi nagkita. Ang buong akala ko ay nakalimutan mo na ako.” May himig ng 
pagtatampo ang tinig ng punong matulungin.

 “Magandang araw rin sa iyo, aking kaibigan.” Ang bati ni Juan. “Hindi kita 
nakalimutan. Naging abala lamang ako sa pagtupad ng aking mga pangarap.”

 “Sana ay natupad mo ang iyong mga pangarap.” Ang masayang wika ng puno.

 “Natupad ko naman  ang ilan sa aking mga pangarap. Magiging asawa ko na 
ang babaeng aking pangarap.” Ang wika ni Juan. “Kaya lang…”

 “O, bakit ka malungkot?” Nagtatakang tanong ng puno. “Hindi ka ba masayang 
mapapangasawa mo na ang babaeng pangarap mo?”

 “Masaya ako. Kaya lang, wala kaming bahay na matitirhan. Ibig ko sanang hingin 
ang iyong mga sanga para gawing materyales sa pagpapagawa ng aming bahay.” 
Ang pakiusap ni Juan.

 “Ah, ganun ba?” Nag-aalinlangang wika ng matulunging puno.

 “Kung ayaw mong ibigay, hindi kita pipilitin.” Kaagad na nawika ni Juan.

 “Kung sa pamamagitan ng aking mga sanga ay makagagawa ka ng bahay na 
inyong titirahan, ay handa akong ibigay ang mga ito sa iyo.” Sagot ng puno.

 “Puputulin ko ang iyong mga sanga, okey lang sa iyo?” Pagkaraan ay wika ni 
Juan.

 “Putulin mo ang aking mga sanga. Handa kong ibigay sa iyo ang aking malalabay 
na sanga. Tutubo naman kaagad ang aking sanga.” Masayang wika ng matulunging 
puno.

 Noon din ay pinutol ni Juan ang lahat ng sanga kaniyang kaibigang puno. Dahil 
sa mga sanga ng puno ay natapos ang bahay ni Juan.

 Matagal bago nagkitang muli si Juan at ang kaniyang kaibigang puno. Sa 
kanilang pagkikita ay nagulat ang puno sa kaanyuan ng kaniyang kaibigang si Juan.

 “Bakit ganyan ang iyong anyo, kaibigan?” Buong pagtatakang wika ng puno.

Naawa ang punong matulungin sa anyo ng kaibigan. Marungis ang damit ni Juan. 
Payat na payat ang kaniyang katawan.

 “Wala kasi akong hanapbuhay.” Malungkot na wika ni Juan. “Wala akong kita 
kaya wala akong maipambili ng damit, pagkain, at iba pa naming pangangailangan.”

 “Paano kita matutulungan aking kaibigan?” Nag-aalalang wika ng matulunging 
puno.
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 “Ibig ko sanang hingin ang iyong puno para gawing bangka.” Sagot ni Juan. 
“Kung may bangka ako ay maaari na akong makapunta sa laot para mangisda. 
Magkakaroon na ako ng kita. Maibibili ko na ang pangangailangan ng aking pamilya.”

 “Kung sa ganitong paraan kita matutulungan, buong puso kong ibinibigay sa iyo 
ang aking matibay na puno.” May paninindigang wika ng matulunging puno. Putulin mo 
ang aking puno at gawing bangka upang may magamit ka sa paghahanapbuhay.

 Noon din ay pinutol ni Juan ang katawan ng kaniyang kaibigang puno. Ginawa 
niya itong bangka upang magamit sa pangingisda.

 Mabilis na lumipas ang mga taon. Naging matanda na si Juan. Ang bangkang 
kaniyang ginawa ay nasira na rin.

 Nakatungkod na naglalakd si Juan nang mapadaan siya sa tuod ng naputol na 
puno.

 “Magandang araw, kaibigan.” Ang bati ng matulunging puno. “Wala na akong 
maibibigay sa iyo. Magkagayon man, kapag ikaw ay napapagod, maaari kang maupo 
sa aking tuod upang makapagpahinga.

 Maluha-luhang umupo sa tuod ng matandang puno ang napapagal na si Juan.

MASAYANG PAGKILALA

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

nagdadalawang-isip nagbigay malapad hitsura

kaibigan nagugulat boses mahahaba

natanggal napapagod sobra bigyan

_______________ 1. Masayang naglalaro si Juan sa malawak na parang.

_______________ 2. Napawi na rin ang pagod at hingal na kani-kanina lang ay 
kaniyang naramdaman.

_______________ 3. Handa akong handugan ka ng presko at malinis na hangin.

_______________ 4. Narito ang aking malalabay na sanga.

_______________ 5. Nagdulot ng labis na kasiyahan ang pakikipaglaro ni Juan sa 
kaniyang kaibigan na matulunging puno.
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Halina’t Magtulungan 
sa Paaralan at 
Pamayanan
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• Naipahahayag ang sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita 
isyu o usapan

• Nagagamit nang wasto ang pandiwa sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon 

• Naiisa-isa ang mga aspekto ng pandiwa (Pagpapayaman)

• Nabibigyang kahulugan ang matalinghagang salita

• Naibibigay ang kahulugan ng mga tinalakay na tayutay (Pagpapayaman)

• Nagagamit ang iba’t ibang uri ng tayutay sa pahayag 

• Nabibigyang kahulugan ang matalinghagang salita

• Nagagamit ang wika bilang tugon sa sariling pangangailangan at sitwasyon

Aralin sa Pagbasa : Mga Tayutay  

Aralin sa Wika : Aspekto ng Pandiwa

Aralin

1
Buhay ay Maiksi Lamang, 

Gamitin sa Kabutihan

Mga Layunin
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Humanap ng kapareha. Pag-usapan ang mga dapat at hindi dapat gawin upang 
matiyak na maging maganda ang inyong buhay sa hinaharap. Itala ninyo sa 
talahanayan sa ibaba ang mga layunin sa buhay. Ipaliwanag din kung bakit gusto 
ninyo itong makamit. Talakayin din kung anong paghahanda ang ginagawa ninyo sa 
kasalukuyan upang makamit ang layuning ito.

MASAYANG SIMULA

Mga layunin ko sa buhay
Bakit gusto ko itong 

makamit?
Paano ko ito 

pinaghahandaan?
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MASAYANG PAGBASA

Kung minsan, sa wakas ng isang maghapon,Kung minsan, sa wakas ng isang maghapon,
kung ang kadilima’y ladlad nang kung ang kadilima’y ladlad nang malaonmalaon,,
kung nasa pugad na ang lahat ng ibon,kung nasa pugad na ang lahat ng ibon,

kung nagdarasal na ang dahon ng kahoy,kung nagdarasal na ang dahon ng kahoy,

sa aking sarilisa aking sarili

ay naibubulong,ay naibubulong,

ang buhay, araw din: sumikat, namayong,ang buhay, araw din: sumikat, namayong,
at saka lumubog sa isang kabaong!at saka lumubog sa isang kabaong!

Wala kayang bagay na di nauubos?Wala kayang bagay na di nauubos?
Wala kayang buhay na di natatapos?Wala kayang buhay na di natatapos?

ang lalong sariwa’t ang lalong sariwa’t masamyomasamyong talulot,ng talulot,
ginugutay lamang ng mahinang uod;ginugutay lamang ng mahinang uod;

ang apoy na walangang apoy na walang

kasing-init halos,kasing-init halos,

pumapailanlangpumapailanlang at nagiging usok at nagiging usok
at ang at ang nalalabinalalabi ay abong nagsabog. ay abong nagsabog.

Ikaw ay nagtipon ng Ikaw ay nagtipon ng dunongdunong at yaman, at yaman,
ikaw ay naghangad ng dangal at buhay;ikaw ay naghangad ng dangal at buhay;

nangnangmapasaiyomapasaiyo ang lahat na bagay ang lahat na bagay
napansin mong tila kulang din at kulangnapansin mong tila kulang din at kulang

sa kabi-kabila’ysa kabi-kabila’y

mayroon kang kalaban,mayroon kang kalaban,

kung ikaw ma’y naging bakal na matibay,kung ikaw ma’y naging bakal na matibay,
pinarurupok ka ng iyong kalawang!pinarurupok ka ng iyong kalawang!

Noong mababa ka’y lubusang nagsikapNoong mababa ka’y lubusang nagsikap
upang mapatanghal ang sariling palad,upang mapatanghal ang sariling palad,
at napatunayan mong sa likod ng hirapat napatunayan mong sa likod ng hirap
may kaginhawaang payapang-sisikat;may kaginhawaang payapang-sisikat;

Sa Wakas ng Isang MaghaponSa Wakas ng Isang Maghapon
ni  Amado V. Hernandez
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ngunit bawat langitngunit bawat langit

may katabing ulap;may katabing ulap;

kung ang tagumpay mo’y nakangiting rosas,kung ang tagumpay mo’y nakangiting rosas,
sa ubod ay mayroong nakatagong higadsa ubod ay mayroong nakatagong higad

Ang mga ginhawa ay Ang mga ginhawa ay nakasusuyanakasusuya,,
ang mga ligaya’y nakahihinawa;ang mga ligaya’y nakahihinawa;

may tuwa at aliw na kahanga-hanga,may tuwa at aliw na kahanga-hanga,
alak sa kopitang may kasamang luha;alak sa kopitang may kasamang luha;

kaya kung gabi nangkaya kung gabi nang

lahat ay payapa,lahat ay payapa,

ako’y nagtatanong pati kay Bathala:ako’y nagtatanong pati kay Bathala:
- Diyos ko, sa mundo’y alin ang - Diyos ko, sa mundo’y alin ang dakiladakila??

MASAYANG PAGKILALA

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

____________________ 1. kung ang kadilima’y ladlad nang malaon

____________________ 2. ang lalong sariwa’t masamyong talulot

____________________ 3. at ang nalalabi ay abong nagsabog

____________________ 4. Ikaw ay nagtipon ng dunong at yaman.

____________________ 5. nang mapasaiyo ang lahat na bagay

____________________ 6. Ang mga ginhawa ay nakasusuya.

____________________ 7. Diyos ko, sa mundo’y alin ang dakila?

talino masaya nakasasawa higit sa karaniwan

mabango matagal maginhawa natitira
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A. Sagutin ang mga sumusunod na tanong kaugnay ng binasang tula:

1. Bakit inihahambing ng nagsasalita sa tula ang buhay sa araw?

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

2. Bakit tinatanong ng nagsasalita sa tula kung may buhay o bagay na hindi 
natatapos o nauubos?

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

3. Bakit kaya laging may kulang sa buhay ng tao kahit pa nakamtan na niya ang 
talino at yaman?

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

4. Para sa iyo, tunay bang nakasasawa ang kasiyahan at kaginhawaan sa buhay? 
Patunayan ang sagot.

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

5. Bakit kaya “Sa Wakas ng Isang Maghapon” ang pamagat ng kuwento?

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

6. Ipaliwanag ang aral na natutuhan mo matapos basahin ang tula.

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

7. Sa paanong paraan mo, pinaghahandaan ang mga hamon sa iyong buhay na 
parating pa lamang?

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

MASAYANG PAG-UNAWA
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Halina’t Magkaisa 
Tungo sa Bansang 

Masagana!
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• Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng 
sariling ideya, kaisipan, karanasan, at damdamin 

• Nakikinig at nakatutugon nang angkop at wasto 

• Naisasagawa ang napakinggang hakbang ng isang gawain 

• Nagmumungkahi ng iba pang pangyayari na maaaring maganap sa binasang 
teksto 

• Nagagamit ang nakalarawang balangkas upang maipakita ang nakalap na 
impormasyon o datos 

• Nasisipi ang isang ulat mula sa huwaran 

• Naipagmamalaki ang sariling wika sa pamamagitan ng paggamit nito 

• Nagiging pamilyar sa iba’t ibang uri ng grapikong pantulong (Pagpapayaman)

• Nagagamit ang pariralang pang- abay sa paglalarawan ng paraan, panahon, 
lugar ng kilos, at damdamin

• Nakikilala ang pang-abay na ingklitik (Pagpapayaman)

• Nagagamit sa pangungusap ang mga pang-abay na ingklitik 
     (Pagpapayaman)

• Nailalahad ang impormasyon gamit ang grapikong pantulong 
     (Pagpapayaman)

Aralin sa Pagbasa : Paggamit ng Grapikong Pantulong

Aralin sa Wika : Ang Pang-abay na Ingklitik

Aralin

1
Ang Lahat ay Nagkakasala: 

Pagpapatawad ay Igawad

Mga Layunin
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Kapag nagawan ka ng kasalanan ng iyong kapuwa, handa ka bang patawarin siya? 
Bakit mahalaga ang pagpapatawad? 

Humanap ng kapareha. Pag-usapan ang kahalagahan ng pagpapatawad. Isulat sa 
mga linya sa ibaba ang inyong napag-usapan.

MASAYANG SIMULA

Kahalagahan ng Pagpapatawad

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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MASAYANG PAGBASA

Ang MagnanakawAng Magnanakaw

 Lubhang ikinagulat ni Aling Magda ang pagdakip ng mga kawal ng hari sa 
kaniyang asawa.

 “Bakit ninyo dinarakip ang aking asawa?” Umiiyak na tanong ni Aling Magda. “Ano 
ang kasalanang ginawa ng aking asawa?

 “Nagnakaw ng isang piling ng saging ang inyong asawa.” Ang matigas na wika ng 
kawal. “Pinatatawag siya ng hari. Ayaw na ayaw ni Haring Salem na may nasasakupan 
siyang magnanakaw.”

 “Ano ang gagawin ng hari sa aking asawa?” Muling tanong ni Aling Magda. 

 “Alam ninyo ang parusa sa mga nadarakip na magnanakaw sa ating lugar.” 
Nang-uuyam na wika ng isa pang kawal. “Parusang kamatayan ang katumbas ng 
ginawa ng inyong asawa.”

 “Ikinagulantang ni Aling Magda ang narinig. Bigla niyang naalala ang 
pangyayari, isang linggo pa lamang ang nakararaan. Isang matanda ang pinarusahan 
ng kamatayan sa liwasan ng kaharian. Ibinitin siya hanggang bawian ng buhay.

 “Bakit ka nanguha ng hindi sa iyo, Magno?” At bumaling sa kaniyang asawa si 
Aling Magda. 

 “Nakita ko kasi ang kapitbahay nating si Kumar.” Malungkot na paliwanag ni 
Mang Magno. “Wala silang makain. Hindi kumakain ang kaniyang pamilya sa loob ng 
dalawang araw. Naawa ako sa kalagayan ng kaniyang mga anak. 

larawan
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Ang akala ko ay hindi mapapansin ng amo nating si Ginoong Akim ang pagkawala ng 
isang piling ng saging.”

 Mahigpit na niyakap ni Aling Magda ang kaniyang asawa. 

 “Sana hindi mo na ginawa iyon.” Nanunumbat ang tinig ni Aling Magda. “Inilagay 
mo ang iyong sarili sa kapahamakan. Paano naman kami kapag mawala ka? Hindi ko 
alam kung paano itataguyod ang ating mga anak.”

 “Hindi ko pinagsisihan ang aking ginawa, Magda.” At tuluyan nang umiyak si Mang 
Magno. “Kapurit lamang ang aking kinuha sa ating amo. Hindi hamak na malaking kita 
ang ibinibigay natin sa kaniya sapagkat maayos tayong nagtatrabaho sa kaniyang 
bukirin. Pinagyaman natin ang kaniyang bukirin upang magkaroon ng masaganang 
ani.”

 “Pero mali pa rin ang iyong ginawa.”

 “Kung hihingi ako sa amo natin, tiyak na hindi naman niya ako mapagbibigyan. 
Kaya minarapat ko na lamang na huwag ipaalam sa kaniya.” Baling ni Mang Magno sa 
asawa.

 “Tama na iyang salitaan ninyo!” Ang sigaw ng kawal.

 “Lakad na at hindi puwedeng maghintay ang hari.” At kinaladkad ng mga kawal 
si Mang Magno.

 Mabilis na narating ni Mang Magno at ng mga kawal ang palasyo. Naroon na sa 
palasyo si Ginoong Akim, ang amo nina Mang Magno at Aling Magda.

 “Ito ba Akim ang manggagawa mong nagnakaw ng iyong produkto?” Matigas 
na wika ni Haring Salem.

 “Siya nga po, mahal na hari.” May bahid ng galit sa mukha ng masungit na 
amo. “Hindi ka na nahiya?” At binalingan ni Ginoong Akim ang magnanakaw na 
tauhan. “Binibigyan ko kayo ng pagkain ninyo sa araw-araw. Kung hindi dahil sa akin ay 
mamamatay sa gutom ang iyong pamilya.” Ang sumbat ng amo.

 “Lahat naman po ng ibinibigay ninyo ay aming pinagtatrabahuhan. Kung tutuusin, 
sobra-sobra pa nga ang ginagawa naming pagtatrabaho sa ibinibigay ninyong pagkain 
sa amin.” Paliwanag ni Mang Magno.

 “Walang utang na loob!” Ang sigaw ni Ginoong Akim. “Saan ka kumukuha ng 
lakas ng loob para sagutin ako ng ganyan. Ang kung anong meron ka, pati ang saplot 
mo ngayon ay galing sa akin.”

 “Alam mo ang kaparusahan sa iyong ginawa.” Makaraa’y wika ng hari. “Parusang 
kamatayan ang iginagawad sa mga katulad mong kumuha ng bagay na hindi sa iyo.”
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 “Hindi ko po pinagsisihan ang aking ginawa, mahal na hari.” May paninindigang 
wika ni Mang Magno. “Dahil sa isang piling ng saging na aking kinuha ay isang pamilya 
ang nabusog nang gabing iyon. Isang pamilya ang naibsan ang gutom.”

 “Pero hindi sapat na dahilan iyon, para suwayin mo ang kautusan ng ating 
kaharian.” Matatag na wika ng hari. Mayroon ka bang huling habilin o salita bago ka 
bitayin?”

 “Mahal na hari, ibig kong ipabatid sa inyo na tinuruan ako ng aking ama ng 
kakayahang magtanim ng buto ng mansanas at sa loob lamang ng isang gabi ay 
kayang mamunga nang masagana.” Nagmamalaking wika ni Magno.

 Namangha ang lahat ng nakikinig. Maging si Ginoong Akim ay nagulat. Gusto 
niyang sukatin kung totoo ang sinasabi ng kaniyang manggagawa.

 “Ang kakayahang ito ay itinuro pa ng aking namayapang ama.” Pagkaraan ay 
wika ni Mang Magno. “Sayang naman kung mamamatay kasama ko ang kakayahang 
ito.”

 “Kailangan mong patunayan ang kakayahang iyan. Bukas na bukas din ay 
kailangang ipakita mo sa lahat ng nasasakupan ng kahariang ito ang iyong kakaibang 
kakayahan.” Ang wika ng hari. “Ipagpaliban ang pagbitay.”

 Sa araw na itinakda ng hari ay dumalo ang lahat ng nasasakupan ng kaharian. 
Ang lahat ay sabik na makita kung paanong maitatanim ang buto ng mansanas at sa 
isang gabi lamang ay makapagbibigay na ito ng masaganang bunga.

 Hindi mapakali si Aling Magda. Maging siya ay hindi alam na may ganoong 
kakayahan ang kaniyang asawa.

 Sa gitna ng liwasan ng kaharian ay naroon na ang hukay. Nauna na itong 
ipinahanda ng hari sa hardinero upang kaagad niyang masaksihan ang pagpapakita 
ng galing ni Mang Magno.

 Buhat sa kulungan ng palasyo ay dinala ng mga kawal si Mang Magno. Nagulat 
siya sa dami ng taong ibig makasaksi sa kaniyang sinabi na tinuruan siya ng kaniyang 
namayapang ama ng kakayahang magtanim ng buto ng mansanas at sa loob ng 
isang gabi ay magkakaroon kaagad ng masaganang bunga.

 “Narito ang mga buto ng mansanas.” At ibinigay ng hari ng supot na naglalaman 
ng buto ng mansanas. “Magandang klase ng buto iyan.”

 Kinuha ni Mang Magno ang supot na inabot ng hari.

 “Itanim mo na ang mga butong iyan para mapatunayan mo ang iyong 
kakayahan.” Utos ng hari.

 “Nakalimutan kong sabihin sa inyo mahal na hari na ang kakayahang itinuro ng 
aking ama ay nawawalan ng bisa kapag ang nagtanim nito ay minsang nagnakaw.” 
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Paliwanag ni Mang Magno. “Inaakusahan ninyo akong nagnakaw kaya tiyak na nawalan 
na ng bisa ang kakayahang ito. Subalit handa po akong ituro ang kakayahang itinuro ng 
aking ama. Ibig nyo po bang ituro ko sa inyo ang kakayahang ito, mahal na hari?”

 “Hindi ko maaaring itanim ang mga butong iyan.” Pagtanggi ng hari. “Noong 
nakaraang linggo lamang ay kinuha ko ang roba ng aking kapatid na prinsipe nang 
hindi niya nalalaman. Nagustuhan ko nang labis ang robang iyon sapagkat ang aking 
ina mismo ang naghabi niyon.”

 Bumaling ang hari sa ministro. “Ministro, ikaw na ang unang magpaturo sa 
magnanakaw.” Ang utos ng hari.

 “Ha…ahhh… ehhh… Hindi maaari, mahal na hari.” Nag-aalalang wika ng 
ministro. “Kamakailan lamang ay kumuha ako ng ilang pirasong ginto na pag-aari ng 
aking asawa. Ang gintong kinuha ko ay ginamit ko sa pagsusugal.”

 “Ikaw na lamang, heneral, ang magpaturo sa magnanakaw.” Heneral naman ng 
hukbo ng kaharian ang kinausap ng hari.

 “Ipagpaumanhin mo, mahal na hari.” Pagtanggi ng heneral ng hukbo. “Noong 
bata pa ako ay kinuha ko nang hindi nagpapaalam ang mga salapi sa bulsa ng aking 
ama.”

 Nawawalan na ng pag-asa ang hari. Tinawag niya ang amo nina Magno at 
Magda.

 “Ginoong Akim, ikaw na ang magpaturo sa magnanakaw kung paano itanim 
ang buto ng mansanas na sa loob ng isang gabi ay magkakabunga na.”

 “Hindi ko maaaring gawin iyan, mahal na hari.” Pagtanggi ni Ginoong Akim. 
“Inaamin kong minsan sa aking buhay ay nanguha ako ng isang bagay na hindi sa 
akin.” Ang nahihiya niyang pag-amin.

 Patuloy na naghintay ang hari sa taong walang bahid ng kasalanan. Taong 
kailanman ay hindi nanguha ng bagay na hindi sa kaniya. Subalit walang naglakas ng 
loob na lumapit.

 “Kayo’y mga marangal na tao.” At nagsalita si Mang Magno sa harap ng matataas 
na opisyal ng kaharian. “Ipinanganak kayong mayaman. Nasa inyo na ang lahat subalit 
maging kayo ay minsang nanguha ng bagay na hindi sa inyo sa anumang dahilan. 
Pagkatapos ako, na ang kinuha ay isang piling ng saging lamang ay papatawan ng 
parusang kamatayan? Ang saging na kinuha ko ay hindi ko naman napakinabangan 
sapagkat ibinigay ko sa pamilyang higit na nangangailangan.”

 Lubhang namangha ang hari sa katalinuhan ni Mang Magno. Nabuksan ang 
kaniyang isip sa pananalitang binitiwan ng magnanakaw. Noon din ay pinatawad niya 
si Mang Magno at mapayapang pinauwi sa kanilang pamilya.
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Yaman ng Mundo ang 
Lahing Pilipino
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• Naisasagawa ang napakinggang hakbang ng isang gawain 

• Naibabahagi ang isang pangyayaring nasaksihan 

• Naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di pamilyar na salita sa pamamagitan 
ng depinisyon 

• Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan 

• Nakapipili ng angkop na aklat batay sa sariling pangangailangan at interes 

•  Nakasusulat ng sanaysay na naglalarawan 

•  Naipagmamalaki ang sariling wika sa pamamagitan ng paggamit nito 

•  Nakagagawa ng patalastas at usapan gamit ang iba’t ibang bahagi ng 
pananalita 

•  Nakikilala ang pagkakaiba ng parirala, sugnay, at pangungusap
     (Pagpapayaman)

•  Nakasusulat ng parirala, sugnay, at pangungusap (Pagpapayaman)

•  Natutukoy ang kahulugan ng denotasyon at konotasyon (Pagpapayaman)

•  Nakikilala kung ang pahayag ay denotasyon o konotasyon (Pagpapayaman)

Aralin sa Pagbasa : Denotasyon o Konotasyon ng Salita

Aralin sa Wika : Parirala, Sugnay, Pangungusap

Aralin

1
Sa Mapayapang Lipunan, 
Mahalaga ang Kalayaan

Mga Layunin
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MASAYANG SIMULA

Karapatan ng bawat nilalang na magkaroon ng kalayaan. Marapat na magtamasa 
ng kalayaan ang lahat – anuman ang antas sa buhay. Ang pag-iral ng kalayaan ay 
nagdudulot ng mapayapang lipunan.

Isagawa ang mga sumusunod:

1. Humanap ng kapareha.

2. Pag-usapan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kalayaan.

3. Talakayin din  kung ano ang mangyayari sa mga mamamayan at sa lipunan 
kung walang kalayaan.

4. Ang inyong mga napag-usapan ay isulat sa talahanayan sa ibaba.

5. Ibahagi sa klase.

Mga Bunga ngPagkakaroon ng 
Kalayaan

Mga Bunga ng Kawalan ng 
Kalayaan
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MASAYANG PAGBASA

KalayaanKalayaan
ni Pat V. Villafuerte

Sa Balintawak ang gumising ay isang sigaw.Sa Balintawak ang gumising ay isang sigaw.
Bumalik ang sagot na tila alingawngawBumalik ang sagot na tila alingawngaw

KALAYAAN!KALAYAAN!

At sa bawat lugar ay mauulinigAt sa bawat lugar ay mauulinig
ang dala ng hanging may saliw na awitang dala ng hanging may saliw na awit

KALAYAAN!KALAYAAN!

Narinig namin doon sa tanimanNarinig namin doon sa taniman
Narinig namin sa mangangalakalNarinig namin sa mangangalakal

Narinig namin hanggang doon sa karagatanNarinig namin hanggang doon sa karagatan
KALAYAAN!KALAYAAN!

Bawat makata awit ang nalilikhaBawat makata awit ang nalilikha
at ang mga titik apoy ang ibinabadyaat ang mga titik apoy ang ibinabadya

KALAYAAN!KALAYAAN!

Narinig namin sa manggagawa ng niyuganNarinig namin sa manggagawa ng niyugan
Narinig namin sa mangingisda ng karagatanNarinig namin sa mangingisda ng karagatan
Naring namin sa manininda ng pondohanNaring namin sa manininda ng pondohan

KALAYAAN!KALAYAAN!

Lahat ng tao iisa ang sigawLahat ng tao iisa ang sigaw
kahit ang kapalit ay kanilang buhaykahit ang kapalit ay kanilang buhay

KALAYAAN!KALAYAAN!

Sa puntod ng alipin at punong mga angkanSa puntod ng alipin at punong mga angkan
iisa rin ang tinig na itinitighawiisa rin ang tinig na itinitighaw

KALAYAAN!KALAYAAN!

Sa ituktok ng bundok hanggang sa kapataganSa ituktok ng bundok hanggang sa kapatagan
Palakas nang palakas…Palakas nang palakas…

Palakas ng palakas ang mapapakingganPalakas ng palakas ang mapapakinggan
KALAYAAN!KALAYAAN!

Narinig namin sa magwawalis na dukhaNarinig namin sa magwawalis na dukha
Narinig namin sa maghahabing maralitaNarinig namin sa maghahabing maralita

Narinig namin sa panday na sa yaman ay walaNarinig namin sa panday na sa yaman ay wala
KALAYAAN!KALAYAAN!
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Mula sa templo, mula sa pook dalanginanMula sa templo, mula sa pook dalanginan
Ang kris at gulok ay nagtagis parang kidlatAng kris at gulok ay nagtagis parang kidlat

Kasabay ang sigaw na ang hudyatKasabay ang sigaw na ang hudyat
KALAYAAN!KALAYAAN!

Narinig namin sa mga hikbi, hinagpis, at panaghoyNarinig namin sa mga hikbi, hinagpis, at panaghoy
Narinig namin sa pulong ‘di mataluntonNarinig namin sa pulong ‘di matalunton

Narinig naming hanggang sa dakong paroroonNarinig naming hanggang sa dakong paroroon
KALAYAAN!KALAYAAN!

Magbigay ng salita o lipon ng mga salitang maaaring iugnay sa salitang kalayaan 
gamit ang fan organizer sa ibaba:

Kalayaan

MASAYANG PAGKILALA
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A. Sagutin ang mga sumusunod na tanong:

1. Bakit hinahangad ng lahat ang kalayaan?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

2. Paano mapangangalagaan ang kalayaan?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

3. Magtala ng isang pangyayari sa kasaysayan kung saan ang mga Pilipino ay 
nagbuwis ng buhay para sa kalayaan.

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

4. Ilarawan ang isang lipunang walang kalayaan ang mga mamamayan.

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

5. Bilang mag-aaral, paano mo ipinakikita ang pagmamahal sa iyong kalayaan?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

B. Humanap ng kapareha. Pag-usapan ninyo ang sarili ninyong pagpapakahulugan 
kaugnay ng salitang kalayaan. Bumuo ng akrostik gamit ang salitang KALAYAAN.

K - _______________________________________________________________

A - _______________________________________________________________

L - _______________________________________________________________

A - _______________________________________________________________

Y - _______________________________________________________________

A - _______________________________________________________________

A - _______________________________________________________________

N - _______________________________________________________________

MASAYANG PAG-UNAWA




