
i 
 

 
          

 

 

 Mother Tongue-Based 
Multilingual Education 

Kagamitan ng Mag-aaral 
Sinugbuanong Binisaya 
               Unit έ 

 
 
 

 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Kagawaran ng Edukasyon 

Republika ng Pilipinas 

2 

Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na 

inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at 

pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat 

namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na 

mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng 

Edukasyon sa action@deped.gov.ph.    

Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. 

 



ii 
 

Mother Tongue-Based  Multilingual Education (MTB-MLE) – Ikalawang Baitang 
Kagamitan ng Mag-aaral sa Sinugbuanong Binisaya 
Unang Edisyon, 2013 
ISBN: 978-971-9990-91-8 

  
Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas 

Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng 
Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o 
tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang 
nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang 
patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. 

Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng 
produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa 
nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang 
pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin 
ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon. 

 
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon 
Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC 
Pangalawang Kalihim: Yolanda S. Quijano, Ph.D. 
 

Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral 
Consultant and Coordinator: Dr. Gurmersinda Sasam 

Dr. Carmencita C. Denampo 
Authors: Caren S. Selgas  

Gea C. Alonso  
Irene T. Pilapil  
Ma. Mariza A. Maglangit 
Lucia L. Zapanta 

Rochelle  L. Binoya 
Jovelyn C. Quindao 
Lorna C. Mahilum 

Reviewers: Nena V. Miñoza 
Ma. Jesusa C. Despojo 
Marcelita S. Dignos 

Illustrators: Rosanna S. Andales 
Layout Artists: Jocelyn M. Conta, Tomas T. Pastor 

Alberto M. Adlawan, Sheila Marie Laurel 

 
Inilimbag sa Pilipinas ng MGO Enterprises 
 

Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat       

(DepEd-IMCS) 

Office Address: 2nd Floor Dorm G, PSC Complex 

                                  Meralco Avenue, Pasig City  

                                  Philippines 1600  

Telefax:  (02) 634-1054 o 634-1072 

E-mail Address:  imcsetd@yahoo.com 

 

mailto:imcsetd@yahoo.com


TALAAN SA MGA PAGTULON-AN 

Yunit 3 

Unang Semana ....……..………………………………………. 148 

Ikaduhang Semana  …..………………………………………. 154 

Ikatulong Semana  ..…..………………………………………. 160 

Ika-upat nga Semana ....……..………………………………. 168 

Ikalima nga Semana ....……..………………………………… 174 

Ika-unom nga Semana ....……..……………………………… 179 

Ikapito nga  Semana ....……..………………………………… 183 

Ikawalo nga  Semana ....……..………………………………… 186 

Ikasiyam nga  Semana ...……..………………………………… 196 

Ikanapulo nga  Semana ..……..………………………………… 202 

 



148 

 

 

YUNIT III 
 Week 21  

 
Kulturanhon Nga Mga Awit 
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Unang Buluhaton 

 

A. Kantahon nato kining usa ka laylay 

 

 
 

B. Basahon kining istorya ug tubaga ang mga 

pangutana saubos. 

“Harana” 

 

Matod pa sa atong mga katigulangan, ang harana 

nagsugod pa niadtong panahon sa Katsila. Adunay 

Kapitan sa Barangay mga istrikto ug gustong 

matuman tanan niyang mga sugo. Gusto niyang 

masiguro nga walay mosupak niini busa nagtawag 

siya og mga sundalo nga maoy mosusi ug 

“Katulog na Akong Anak” 
Minugna ni Josefina Almacin 

 

Katulog na akong anak, 

Sa walay kokahadlok; 

Dinhi sa mga bukton ko, 

Katulog na pinangga ko. 
 

Katulog na akong anak 

Samtang magkanta ako 
 

Ikaw magmatinud-anon 

Samtang magkanta ako 

Ikaw magmatinud-anon 

Ug magmatinahuron. 
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mobantay kon natuman ba sa mga tawo ang sugo 

niya. 

Usa ka adlaw, misuroy ang Kapitan ug nagsusi kon 

epektibo ba ang pagbantay sa mga sundalo. Pero 

iyang nasayran nga wala ang sundalo kay 

nangharana kini. Nasuko og maayo ang Kapitan 

unya giapas niya ang mga sundalo. Unya imbes 

nga masuko nahimuot kini sa gibuhat sa mga 

sundalo sa pangharana niini kay nindot paminawon 

ang ilang kanta nga pangharana. 

Sukad niadto daghan na ang mga ulitawo ang 

mangharana og dalaga kayilang napamatud-an 

nga makapahimuot kini og dalaga ug sa mga tawo 

nga mamati niini. 

 

a. Unsa man ang harana? 

b. Sa atong, istorya, kanus-a man kini 

nagsugod? 

c. Nganong nahimuot man ang Kapitan? 

d. Maayo ba nga mag – inistrikto? Ngano man? 

 

 

C. Isulat ang pareho og kahulogan niining mga 

pulong sa notebook: 

1. sugo   4. sundalo 

2. mobantay  5. misuroy 

3. epektibo  6. napamatud-an 
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Ikaduhang Buluhaton 

Basaha ang istorya ug tubaga ang mga pangutana: 

“Ang Kanta ni Arman” 
 

Si Arman adunay abilidad sa pagkanta. 

Kanunay siyang pakantahon kon may kalingawan 

o programa sa eskuylahan.Usa ka adlaw, gidapit si 

Arman sa iyang magtutudlo nga moapil sa contest 

sa pagkanta. Lipay kaayo siya ug dali kini niyang 

gipahibalo sa iyang Mama. Nalipay usab iyang 

Mama unya gisugo siya nga magbansay sa 

kanunay sa iyang angay nga kantahon. Miyango 

lamang si Arman pero sa tinud-anay wala siyay 

plano nga magbansay. Nagtoo siya nga kini dili na 

kinahanglan kay anindot na kaayo ang iyang 

tingog. 

        Miabot ang adlaw sa contest, sayo miadto si 

Arman. Naghinam-hinam na siya nga tawagon 

ang iyang ngalan. Unya sa dihang gitawag na ang 

iyang ngalan miwara-wara dayon siya sa iyang 

kamot ug mingadto sa stage. Mikanta dayon siya 

pero sa dihang nakatunga na siya sa pagkanta 

nakalimot siya sa sumpay sa kanta. Nahunong siya 

ug mitulo ang dagko niyang mga singot kay wala 

siya kahibalo unsa na ang iyang pagabuhaton. 

Unya nabati nalang niya ang mga katawa ug 
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bugal-bugal sa mga tawo. Naulaw siya pagmaayo 

ug mihilak siya.Nabati niya ang dakong tingog sa 

iyang mama nga nagpukaw kaniya. Damgo 

lamang diay ang tanan ug dili pa kini tinuod. 

Sukad niadto nanumpa si Arman nga magbansay 

pagtarong sa pagkanta ug nindoton niya kini 

pagmaayo para dili siya maulawan. 

 

Pangutana: 

 

a. Unsa man ang ulohan sa istorya? 

b. Unsa man ang abilidad ni Arman? 

c. Nganong mihilak man siya? 

d. Unsa man ang buhaton ni Arman para mas 

labing mamaayo? 

e. Unsa man ang pagtulon-an nga atong makuha 

sa   istorya? 

f. Unsa man nga klaseng bata si Arman? 

g. Maayo ba ang unang plano ni Arman? Ngano 

man? 

h. Kon ikaw si Arman magbansay ba gihapon ka 

bisan ognindot na kaayo ang imong tingog? 

Ngano man? 

i. Giunsa man nimo pagpalambo ang imong 

gugma sa pagbasa? 

j. Nganong sayon man masabtan kon gamiton 

nato atong kaugalingong pinulongan? 
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Ikatulong Buluhaton 

Tumana kining mga sugo: 

 

A. 1. Pagkuha og papel 

2. Pagdebuho og lapis 

3. Sa ubos niini isulat ang pulong lapis 
 

 

B. 1. Pagdebuho og bola 

2. Sulati og pulong nga bola ang ibabaw niini 

3. Sa ubos niini isulat ang imong ngalan 
 

 

C. 1. Pagdebuho og bulak 

2. Kolori kini ug pula 

3. Sa ubos niini isulat ang pulong bulak 
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Week 22  

Kulturanhong Sayaw 

Unang Buluhaton 

A. Tan-awa ang hulagway. Tubaga ang mga 

pangutana sa ubos niini. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Nakakita na ba kamo og Kapistahan sa 

Sinulog? 

b. Diin man nagsugod ang Sinulog? 

c. Kinsa man ang unang misayaw og Sinulog? 
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Ikaduhang Buluhaton  

Basaha kini ug tubaga ang mga pangutana niini: 

 

 

 

 

                                  “Ang Sinulog” 

 

Ang Sinulog maoy usa sa kinaanindotan nga 

kapistahan sa Cebu. Nagkalain- lain ang mga 

tawong mosaksi niini.  Adunay daot, tambok, 

tigulang, bata, taas, mubo, gwapo, gwapa, bati, 

ug uban pa. 

Ang sayaw nagsugod kini sa Cebu niadtong 

karaang panahon sa tuig 1521. Si Hara Amihan o 

Rayna Juana maoy unang misayaw niini. Sa 

dihang nabunyagan sila pagka-Kristiyano, 

malipayong gidawat sa Hara ang gamay nga 

Sto. Nino. Unya iyang kining gisayaw-sayaw ug 

gipaghid sa ulo ug lawas sa mga tawo para 

maayo kini sa sakit ug mawala ang dautang 

espirito. Daghan ang mga tawo ang naayo sa 

ilang mga sakit mao nga mihugot ang 

ilangpagtoo nga ang Sto. Nino milagroso. 

Isip paghinumdom sa kamilagroso sa Sto. 

Nino, saulogon na ang Sinulog matag tuig sa 

Cebu. 
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a. Unsa man ang usa sa kinaanidotan nga 

kasaulogan sa Cebu? 

 

b. Nganong malipayon man si Rayna Juana? 

 

c. Unsa man ang iyang gibuhat pagpakita sa 

iyang kalipay? 

 

d. Unsaon man pagsayaw ang Sinulog? 

 

e. Nganong aduna may Sinulog matag tuig? 

 

f. Ang Sinulog ba makapaagni og turista? Ngano 

man? 

 

g. Giunsa man nimo pagpalambo ang imong 

gugma sa pagbasa? 

 

h. Ang Sinulog ba makapaagni og torista? Ngano 

man? 
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Ikatulong Buluhaton 
 

A. Ipakita kining mga hulagway dungan ang mga 

pulongan niini. Tubaga ang mga pangutana sa 

ubos: 

 

  
daot nga tawo tambok nga tawo 

 

  
tigulang nga tawo bata nga lalaki 

 

  
gwapa nga babaye gwapo nga lalaki 

 

 
bati ug nawong 

 

 

Unsa man ang pulong nga naghulagway sa tawo? 

Sa babaye? Sa lalaki? Sa nawong? 
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B. Ihulagway kini. Isulat ang tubag sa papel 
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Sa dihang nabunyagan sila pagka-Kristiyano 

malipayong gidawat sa Hara ang gamay nga 

Sto. Nino. Unya iyang kining gisayaw-sayaw ug 

gipaghid sa ulo ug lawas sa mga tawo para 

maayo kini sa sakit ug mawala ang dautang 

espirito.  Daghan ang mga tawo ang naayo sa 

ilang mga sakit mao nga mihugot ang ilang 

pagtoo nga ang Sto. Niño milagroso. 

Ikaupat Nga Buluhaton 

 

A. Basaha ug kopyaha kining parapo sa papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tumana kining mga sugo. Isulat ang tubag sa 

papel. 
 

1. Pagdebuho og balon 

Kolori kini og pula 

Sa ubos niini sulati og pulong balon 

 

2. Pagdebuho og balay 

Kolori kini og danlag 

Sa ubos niini Isulat ang pulongan, Ang Akong 

Balay 

 

3. Pagdebuho og dagat 

Pagdebuho og mga isda sa dagat 

Sa ubos niini isulat, Ang mga Isda sa Dagat 
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Week 23  

 
Ang Atong Lokal Arts ug Crafts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaon  

Nagsingabot na ang Pasko, unsa 

kaha imong buhaton nga regalo 

para kang Mama ug Papa? 

Unsay bation nila inig  

kadawat niini? 
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Unang Buluhaton 

Basaha ang grupo sa mga pulong ug ilha kon kini 

usa ka hugpulong (sentence) o pulongan (phrases) 

Isulat sa linya ang inyong tubag. 

1. Nanglabay og basura ang mga bata. 

_____________________________________ 

2. Gustong mokaon 

_____________________________________ 

3. Giusik-usikan lamang ang papel sa bata. 

_____________________________________ 

4. Kugihan kayo 

_____________________________________ 

5. Ang pamilya nanglimpyo sa ilang balay. 

_____________________________________ 

 

Ikaduhang  Buluhaton    

Sunda and direksiyon nga anaa sa kanta ug himoa 

ang proyekto.  Andama ang mga materyales ug 

pagtagsa-tagsa kamo ug buhat sa proyekto. 
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“Tanom Binuhat sa Papel” 

Sinulat ni: Janice A. Espadilla 

 

I 

Maghimo kitag tanom. 

Binuhat sa papel 

Binuhat sa papel 

Maghimo kitag tanom 

Sama sa straw sa softdrinks 
 

II 

Kuhag pula nga kartolina. 

Kartolina, kartolina 

Ihulma sakamot, gamit ang lapis 

Pagkahuman guntingon 
 

III 

Ituyok ang hinulmang kartolina. 

Kartolina, kartolina 

Ituyok sa straw sa softdrinks 

Papilitan og scotch tape 
 

IV 

Berdeng kartolina himoang dahon. 

Himoang dahon, himoang dahon 

Ipilit sa tunga sa straw 

Ug anaa na kay tanom. 
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Ikatulong Buluhaton 

Basaha ug tubaga ang mosunod nga mga 

pangutana: 

 

“Ang Kwarta sa Basura” 

Sinulat ni: Janice A. Espadilla 

 

Usa ka buntag, sa balay sa magtiayong Noy 

Kulas og Nang Nita magul-anon ang nawong ni 

Belen, kamanghurang anak nga naglingkod sa 

ilang hagdanan. Giduol siya sa iyang amahan og 

gipangutana ngano man siyang naghinuktok.  

Nahibalo-an sa amahan nga aduna diay silay 

project sa eskuylahan ug unya gibalibaran na siya 

sa iyang inahan kay wala man silay kwarta para 

niini.  

Naghunahuna ang amahan ug nitan-aw sa 

palibot. May nahunahuna-an siya nga maoy 

tubag sa ilang problema karon. Nagkuha si Noy 

Kulas og sako unya iyang gitawag ang tanang 

miyembro sa pamilya. Nagtinabangay sila ug 

pamunit sa mga basura sa palibot sa ilang balay. 

Gilain nila ang malata og dili malata. Gilubong 

nila sa yuta ang mga malata nga basura og ang 

mga plastic gipatimbang sa junk shop. Miabot sa 

kantidad P300 o tulo kagatos ka pisos ang nahalin 

sa mga plastic nga ilang napunit sa palibot. 

Pwerting  lipaya sa tibuok pamilya labi na si Belen 
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kay makapalit na siya sa iyang project  og 

nakasobra para sa ilang kinahanglanon sa balay. 

Malipayon kaayo silang nagsud-ong sa ilang 

palibot nga limpyo na kaayo, hayahay ug lab-as 

ang hangin nga ilang nasingo.  

 

1. Kinsa ang mga tawo sa  istorya? _______________ 

______________________________________________. 

2. Kinsa ang pinakamahinungdanon nga tawo sa 

istorya?_______________________________________

______________________________________________. 

3. Nganong mahinungdanon man siya sa istorya? 

______________________________________________. 

4. Unsa nga klase sa pamilya ang gipakita sa 

atong istorya? ________________________________ 

______________________________________________. 

5. Unsa man ang ilang problema? Ila ba kining 

nasulbad?____________________________________

______________________________________________. 

6. Giunsa man nila pagsulbad? __________________ 

______________________________________________. 

7. Unsa man nga maayo nga leksiyon o lesson ang 

atong makuha sa istorya? _____________________ 

______________________________________________. 

8. Kon ikaw ang anaa sa sitwasyon, unsa man ang 

imong buhaton? ______________________________ 

______________________________________________. 
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Ika-upat nga  Buluhaton 

 

Ipares ang kahulugan nga bokabularyo nga anaa sa 

Kolum A ug Kolum B. Isulat ang letra sa hustong 

tubag sa papel. 

A           B 

____1.  malipayon  a. gubot 

____2.  malinawon  b. sakay 

____3.  kagubot   c. lipay 

____4.  sakayan   d. lasang 

____5.  kalasangan  e. linaw 

 

 

Ikalimang Buluhaton 

 

A. Basaha ang grupo sa mga pulong ug ilha kon kini 

usa ka hugpulong (sentence) o pulongan 

(phrases). Isulat sa linya ang inyong tubag. 

 

1. Giputol ang kahoy  

2. Masinupakon ang mga nagpuyo. 

3. Si Elijah nagsulat og iyang homework.  

4. Nalipay kang _________ 

5. Kinahanglan kitang mokaon og utanon matag 

adlaw.________ 
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B. Isunod-sunod ang mga direksiyon sa hustong han-

ay. Isulat ang numero 1-5 sa papel. 

 

____ Ihulma sa kamot ang pula nga cartolina gamit 

ang lapis. 

 

____ I-andam ang mga galamiton para sa Arts and 

Crafts project. 

 

____ Ituyok sa straw sa softdrinks ang hinulma nga 

cartolina. 

 

____Guntinga ang pula nga cartolina. 

 

____ Himoan og mga dahon gamit ang berdeng 

cartolina, og ipilit sa tunga sa straw. 

 

C. Basaha ang istorya ug isulat ang hustong tubag 

sa mga pangutana. 

 

“Ang Buotang Katabang” 

 

        Daghan sa mga bata buotan ug matinabangon 

sa ilang ginikanan sa mga buluhaton sa balay. Usa  

niini  mao si Josefa. Si Josefa usa ka tinun-n sa 

ikaduhang ang-ang sama kaninyo. Sa dili pa siya 

mosulod sa klase sa buntag, iya usang tabangan 

ang iyang mama sa mga buluhaton sa balay. Iyang 
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hiposon ang iyang higdaanan. Mopalit siya og pan 

sa tindahan. Iya usab andamon ang lamesa para sa 

pamahaw. Pag-abot niya gikan sa eskuylahan, 

iyang bantayan ang iyang manghod nga laki, 

mamubo sa tanom sa hardin ug magtuon sa iyang 

mga leksyon. 
 

1. Unsa nga klaseng bata si Josefa? 

____________________________________________. 

2. Unsa nga ang-ang na siya nag-eskuyla? 

____________________________________________. 

3. Unsa man iyang paliton sa tindahan? 

____________________________________________. 

4. Unsa ang iyang andamon? 

____________________________________________. 

5. Kanus- a man siya magtuon? 

____________________________________________. 

6. Unsa ang imong nakat-onan sa istorya ni 

Josefa? 

____________________________________________. 

7. Kon ikaw si Josefa, imo ba usab buhaton ang 

iyang gipangbuhat? Ngano man? 

____________________________________________. 

 

D. Basaha ang mga pulong ug isulat ang hustong 

sinugdanang pulong sa papel. 

1. Kabisayaan  _____________________ 

2. Lumulupyo       _____________________ 

3. Mibangon        _____________________ 

4. Nikaon              _____________________ 

5. Pahalipay         _____________________ 
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Week 24  
 

Ang Atong Paboritong Pagkaon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unang  Buluhaton 

 

Tubaga ang mga mosunod nga mga pangutana. 

Isulat ang inyong tubag sa notebook/papel.  
 

1. Gihugasan ni Manang ang mga kamote. 

Nganong kinahanglan nga hugasan ang mga 

kamote sa dili pa lutoon? 

2. Gisabwan niya og tubig ang kamote sa kaldero 

nga wala molapaw niini. Kinahanglan bang 

sabwan ang lutoon nga kamote? Ngano man? 

3. Iya dayon gitak - ang ang kaldero sa nagsiga 

nga kalan. Nganong itak- ang man? Kon dili 

itak-ang unsay mahitabo? 
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4. Kon humok na ang mga kamote, iya dayong 

gihaon. Nganong haonon man kon mahumok 

na ang kamote? 
 

5. Gibalhin niya sa plato ug nangaon sila kauban 

ang iyang mga igsoon nga malipayon. 

Unsa man usab ang imong bation kon 

magdungan mo ug pangaon sa imong mga 

igsoon? 

 

Ikaduhang  Buluhaton 

 

A. Isulat ang hustong tubag sa inyong 

papel/notebook ang haum sa pulong nga anaa 

sa listahan sulod sa kahon. 

 

gihaongitak-ang   gisabwan 

gihugasangibalhin 

 

“Si Manang Nagluto Og Kamote” 

Sayo sa buntag nagluto si Manang og 

kamote. __________ niya ug una ang mga kamote. 

Iyang gisulod sa kaldero ang mga kamote ug 

iyang ____________ og gamay nga tubig nga wala 

molapaw sa mga kamote. Iya dayon ___________ 

ang kaldero sa kalan. Gipaabot ni Manang nga 

mahumok ang mga kamote. 

Kon humok na ang mga kamote, iya dayong 

______________.  ___________niya sa plato ug 

nangaon sila kauban ang iyang mga igsoon nga 

malipayon. 
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B. Basaha ang mga pahayag ug tubaga ang mga 

pangutana. 

 

1. Gihugasan ni Manang ang mga kamote. 

Nganong kinahanglan man hugasan ang 

mga kamote? 

 

2. Gibutangan niya og tubig ang kaldero nga 

wala molapaw sa kamote. 

Kinahanglan bang butangan og tubig ang 

lutoon nga kamote? Ngano man? 

 

3. Iya dayon gitak-ang ang kaldero sa kalan. 

Nganong itak-ang man? Kon dili itak-ang 

unsay mahitabo? 

 

4. Gihaon dayon niya ang kamote pagkahumok 

niini. 

Nganong haonon man kon mahumok na ang 

kamote? 

 

 

Ikatulong  Buluhaton 

 

A. Isulat sa inyong notebook ang haum nga 

pulong sa gibali-bali nga letra sulod sa sal-

ot/parenthesis. 

 



171 

 

a. Sa dili pa mokaon kinahanglan __________ang 

mga kamot. (gasuhan) 

b. Niawas ang __________sa tinola. (wasab)            

c. Ang kaldero gi__________sa kalan. (ang-tak)             

d. Ang bibingka iyang gi__________kay luto na. 

(noah)    

e. Ang sobra nga adobo akong gi__________sa 

gamay nga plato. (hilnab) 

 

Ika-upat nga Buluhaton 
 

Kopyaha kining istorya gamit ang pinakatay sa 

inyong papel. 

 

“Binatil nga Itlog/Scrambled Egg” 

Giandam ni mama ang 5 ka itlog. Iya kining gibuak 

ug gibutang sa panaksan. Gibatil niya ang itlog, 

gilamasan, ug gitimplahan og asin. Giinit niya ang 

kaha ug gibutangan ug gamayng mantika.Gilunod 

niya ang binatil nga itlog. Iya kining gibalibali 

hangtod niuga. Naluto na ang binatil nga itlog. 

Gihaon niya ug gibalhin sa plato.  

Lami ang among sud-an sa pamahaw.  Nabusog 

kaming tanan sa pamilya. 

 

 

 



172 

 

Ikalimang Buluhaton 

 

A. Kopyaha kini sa papel ug isulat ang nawalang 

pulong. 

 

“Binatil nga Itlog” 

Giandam ni mama ang lima __________ 

itlog. Iya kining gibuak ug __________ ang sulod 

sa __________.  Gibatil niya ang itlog. Gisagulan 

__________ kini og lamas.  Gitimplahan niya 

__________  asin.  Giinit niya ang kaha  _______ 

gibutangan ug gamayng mantika. Gilunod 

__________  ang binatil nga itlog. Iya  __________ 

gibalibali hangtod naluto. Gihaon niya 

__________ naluto nga itlog ug gibalhin 

__________ plato.  

Lami kaayo ang among __________  sa 

pamahaw.  Busog kaming tanan __________ 

sakop sa pamilya. 
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B. Tubaga ang mga pangutana. Isulat ang letra sa 

hustong tubag sa inyong papel. 

1. Kinsa ang nagluto ug binatil nga itlog? 

A. Si Mama      C. Si Manoy    

B.  Si Manang    D. Si Papa 

2. Pila ka buok ang iyang giluto nga itlog? 

A. 5  B. 6  C. 8  D. 10 

3. Unsay iyang gihimo sa binuak nga itlog diha 

sa panaksan? 

A. gitabunan     C. gibalhin          

B. gibatil       D. gihaon 

4.  Unsa may iyang gitimpla? 

A.  Suka B. asin C. patis  D. kamay 

5.   Kinsay nabusog sa ilang pamahaw?  

A. Ang maestro     C. Ang mga bata       

B. Si Manang  D. Ang pamilya 

 

D.  Ihan-ay ang mga pamaagi sa pagbuhat og 

“Yema”. 

Buhata kini sa inyong notebook. 

_____Pabugnawon ang naluto na nga yema. 

_____Sa dako nga sudlanan isagol ang pughak  

         egg yolks, gatas kondensada ug vanilla. 

_____Pormahon og lingin ang gipabugnaw nga 

         yema. 

_____Luto na kini kon mogahi na. 

_____Ilunod sa kaha ug sigehan og ukay. 
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Week 25 

Maayong  Lungsoranon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unang Buluhaton 
 

A.  Magkanta ang mga bata sa “Mga Eskuyla”. 

 Kantahon ug una sa maestra.   

 Pagkahuman ipakanta sa mga bata. 
 

“Mga Eskuyla” 
(Tune: Good Afternoon) 

 

Mga eskuyla, mga eskuyla 

Ang inyong basura 

Ayaw kini, ayaw kini 

Ilabay bisan asa 

//Lain- laina// og butanganan 

Malata, di malata 

Ug mga botelya.” 
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B.  Pilia ang letra sa hustong tubag. 
 

1.  Hain man niini ang madunot? 

a.  dahon b. plastic         c.  straw 

2.  Hain niini ang dili madunot? 

a. dahon 

b. putos sa candy  

c. sobra nga pagkaon 

3. Hain man niini ang dili na magamit?  

a. botelya        

b. dahon  

c. putos sa candy 

 

C. Nganong kinahanglan man lain-lainon ang 

mga basura? 

 

Ikaduhang Buluhaton 
 

Magpakita ug mga lain-lain nga basura ang 

magtutudlo.  Ilha ninyo kon malata, di-malata, o 

magamit pa.  Isulat ang inyong tubag sa papel. 

 

1. papel 

2. lata 

3. baso 

4. dahon 

5. plastic 
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Ikatulong Buluhaton 

 

A. Idikta ang mga mosunod nga mga pulong og 

buhati ug kapahayag (sentence) 
 

1. basurahan-   6. botelya- 

2. malata-   7. maestra- 

3. dili malata-  8. lainlain- 

4. tulunghaan-  9. plastic- 

5. butanganan-     10. papel- 

 

 

B. Lingini ang mga pulong nga husto ang espeling. 
 

1.  a. botelya   

                b. butelya   

                c. bottelya 

 

2.  a. basorahan  

                b. basurahan 

                c. basorahan 

 

3.     a. mestra 

  b. maeestro  

  c. maestro 
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4. a. lainlain 

                b. laenlain 

                c. lainlain 

   

Ikaupat nga Buluhaton 

 

Tubaga ang mga pangutana. 

 

1. Unsa ang ulohan sa istorya? 

 

2. Diin man gilabay ni Sarah and iyang 

basura? 

 

3. Unsa man ang nahitabo ni Sarah sa iyang 

pagkatulog? 

 

4. Unsa man ang maayong pagtulon-an ang 

atong makuha gikan sa istorya? 

 

5. Kinsa man kaninyo ang nakasulay 

paglabay ug basura sa hawanan sa 

eskuylahan sama kang Sarah? 

 

6. Unsa man usab ang inyong gibati? 

 

C.   Pagsulat ug hamubo nga istorya mahitungod sa 

hustong pagbahig-bahig sa mga basura ug asa 

man usab kini ilabay sa 4 o 5 ka mga sentences. 
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Ikalimang Buluhaton 
 

A. Match Column A with Column B. Pangitaa sa 

Column B ang sumpay nga tubag sa mga pulong 

sa Column A. 

                     A                                    B 

 

1. Nikaon si Anna    a. na perfect  

 

2. Gilabay niya ang panit sa     b. na slide 

saging sa karsada  

                

3. Nagtuon si Anna sa Math  c. nilig-on ang  

bukog 

 

4. Niinom siya ug gatas   d. Nabusog 

 

5. Naminaw siya sa iyang   e. nakasabot 

   Maestro 
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Week 26 
 

Ang Mga Kasaulogan Sa Komunidad 

 

Manganta Kita 

Ako malipayon 

Ikaw malipayon 

Kitang tanan malipayon 3x 

La la la 

La la la la 

La la la la 

La la la la 

La la la 

La la  la la 

La la la la 
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Unang Buluhaton 

Basaha ang balak unya tubaga ang mga nagsunod 

nga pangutana  

“Piyesta sa Amoa” 
Sinulat ni: Vanessa Bentazal 

 

Dinhi sa amoa sa Opon 

Kada tuig paaboton 

Piyesta sa mahal nga Birhen Sa Regla 

Siyam ka adlaw mag misa novena 

 

Maanindot nga banderitas sa kadalanan 

Kada gabii lain-laing kalingawan. 

Mga parada sa karsada 

Amo gyod tan-awon kay naay mga artista 

 

Mga lamian nga pagkaon 

Apil na ang letson 

Ug inig hapon magprosesyon 

Alang sa among mahal nga patron. 

 

B. Tubaga ang mga pangutana. 

 

1. Unsay gihisgutan sa balak? 

____________________________________________. 

2. Kinsa ang patron nga gipistahan sa balak? 

____________________________________________. 

3. Unsay mga maanindot nga makit-an sa 

kadalanan? 

____________________________________________. 
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4. Unsa pay uban nga makita sa pista? 

____________________________________________. 

5. Ganahan ba ka kon magpista na ang 

inyong lugar? 

____________________________________________. 

 

Ikaduhang Buluhaton 

Basaha ang sulat unya tubaga ang mga musunod 

nga mga pangutana. 

 

1. Kinsa ang managhigala? 

____________________________________________. 

2. Kinsa ang naghatag ug sulat? 

____________________________________________. 

3. Kinsa ang gitagaan sa sulat? 

____________________________________________. 

4. Unsa may naa sa ila kang Nita inigka Dominggo? 

____________________________________________. 

5. Unsa klaseha sa sulat ang iyang gihatag ni Nita 

para kang Lani? 

____________________________________________. 
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Ikatulong Buluhaton 

 

Isulat ang minubo (abbreviations) sa mga mosunod 

nga mga pulong. 

  Mister  _________________ 

  Misis           _________________ 

  Doktor  _________________ 

  Engineer  _________________ 

  Junior  _________________ 

  Nobyembre _________________ 

  Lunes  _________________ 

 

 

Ikaupat nga  Buluhaton 
 

Sulati og imbitasyon nga sulat ang imong 

magtutudlo para sa kapistahan sa inyong 

barangay. Sunda and hustong pormat.  

           

      ______________  

    

______________________, 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_____________________________________________. 

         

    __________________, 

         

    __________________. 
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Week 27  
 

Ang Selebrasyon sa among 

Komunidad (Customs, Beliefs and 

Traditions, “Legends/Fables”/ 

Kasugiran) 
 

 

Unang Buluhaton 

Tubaga kining mga pangutana  

1. Kinsa ang bata sa istorya? 

2. Unsa kaha ang gibati sa inahan ni Pina sa iyang 

pagsige ug pangita sa mga butang? 

3. Unsa ang nahitabo ni Pina? 

4. Nganong pinya ang tawag niadtong prutas? 

5. Unsang klase nga bata si Pina? 
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Ikaduhang Buluhaton 

A. Basaha ang istorya sa ubos. Ipahiluna ang mga 

nahitabo sumala sa istorya pinaagi sa pagsunod 

-sunod niini.  Isulat ang numero 1-10 sa matag 

blangko.   

“Nganong  Daghang Isla ang Atong Kapupud-an” 

 

Kaniadto walay kayutaan, aduna lamang 

kiniy langit, dagat, ug usa ka dakong langgam. 

Walay gihimo ang dakong langgam kon dili mao 

ra ang paglupad. Sa paglabay sa panahon, 

gikapoy na siya sa paglupad. Gusto na siyang 

mopahulay pero wala siyay katugpahan. 

Nilupad siya padulong sa taas. Nakahuna-huna 

siya nga iyang paawayon ang langit ug dagat. 

Nilupad siya paingon sa dagat ug iya kining 

giingnan, “Hoy, Dagat, lupig diay ka ni Langit. 

Niingon siya nga mas kusgan siya kanimo.” Ug 

nilupad na pod siya padulong sa taas. 

Gipalagot usab niya ang Langit. “Hoy, Langit, 

mas dako diay nimo si Dagat. Ingon siya lupig 

daw ka niya.” Nag-away si Dagat ug si Langit. 

Gipadagko ni Dagat ang mga balod. Gihapak 

niya sa mga balod si Langit. Nasuko pod kaayo si 

Langit. Gipanghagbungan niya ug dagkong 

bato si Dagat. Nalipay kaayo ang dakong 
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langgam sa pag-away nilang Dagat ug Langit. 

Ang mga bato sa dagat nahimong mga isla. 

Nidaghan ang mga nahimong isla. Mao kini ang 

hinungdan kon ngano nga daghang isla ang 

atong kapupud-an. 

 

____a.  Walay yuta kaniadtong unang panahon, 

aduna lamang langit ug dagat. 

____b.  Nalipay ang dakong langgam sa panag-

away ni Langit ug Dagat. 

____c.  Aduna lamang usa ka dakong langgam 

ang kanunay nga naglupad. 

____d.  Giingnan sa langgam nga mas kusgan 

ang dagat kaysa langit ug ang dagat 

nga mas kusgan ang langit kaysa dagat. 

____e.  Nag-away ang langit ug dagat. 

 

 

Ikatulong Buluhaton 

Pagpili ug usa ka selebrasyon nga imong gusto.  

Pagsulat ug 2 o 3 ka pahayag ngano imo kining 

nagustuhan. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Week 28  
 

Ang Atong Mga Sakyanan 

 

 

 

Unang Buluhaton 

 

A. Pilia ang hustong kahulogan sa pulong nga 

adunay badlis. 

 

1. Ang PAG-ASA nihatag ug pahimangno sa 

mga sakyanan sa dagat sa dili pagbiyahe 

tungod sa bagyo. (pahinumdom, pagsulat, 

pagtawag) 
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2. Gisultihan si James sa iyang nanay nga 

magmatngon sa paglakaw sa dalan aron 

mahilayo sa disgrasya. (magdagan, 

magbantay, magsaba-saba) 

 

C. Iporma kining pulonga og mga ngalan sa lain-

laing sakyanan sa pagbiyahe. 

Pyid  nolaporae sayakan  kart 

 

D. Basaha kining mga balak ug tubaga ang mga 

pangutana sa ubos niini 

 

“Sakyanan , Atong Kinahanglan” 

 

I 

Daghan kaayo kitag makitang sakyanan 

May mga sakyanan nga anaa sa kawanangan 

May mga sakyanan nga anaa sa kadagatan 

May sakyanan usab nga ana sa kadalanan 

Sila makatabang, sa paglibot tibuok kalibutan. 

II 

Unahon nato ang atua sa kawanangan 

              Eroplano, helikopter ug majetplane man 

Barko, Bangka ug submarino sa katubigan 

Bus, dyip, traysikol, motorsiklo ug lain pang uban? 

Daghan kini sila nga nagdagan sa kadalanan. 

III 

Usa ka pahimangno mga higalang kabataan, 

Pagsakay sa sakyanan, kinahanglan magmatngon 
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Sa bus, dyip ug traysikol, ang kamot pagabantayan 

Sa kilid kini ibutang, pagkaway-kaway dili himuon 

Aron ang disgrasya sa kadalanan malikayan 

IV 

Sa paglabang sa atong nga kadalanan 

Tukmang pagmatngon ang atong hinumduman 

Aron malikay sa disgrasya, sa tuo ug wala mulantaw 

Ug sa nagbaguros mga sakyanan malayo sa 

kakuyaw 

V 

Ang mga sakyanan dako kaayo’g ikatabang 

Mga trabahador, negosyante, bata ug tigulang 

Mahilig man o dili sa pagsakay sa sakyanan 

Kini nagpasabot nga sa kinabuhi gikinahanglan 

 

 Tubaga: 

a. Unsa ang gisulti sa atoa sa unang parapo? 

b. Unsa ang mga paagi sa pagbiyahe ang 

gihisgotan sa ikaduhang parapo? 

c. Asa sa mga sakyanan ang gigamit sa tubig? 

Sa yuta? Sa kawanangan? 

d. Unsa ang gisulti sa ikatulo ug ikaupat nga 

parapo nga atong buhaton? Miuyon ba ka sa 

ideya niini? Ngano man? 

e. Unsa ang mahitabo kon dili nato tumanon 

kining mga pahimangno? 
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E. Isulat ang √  sa papel kon mouyon ka ug  X  og dili 

ka mouyon 

 

____1.  Motan-aw sa tuo ug wala usa molabang 

sa dalan. 

____2.  Ibutang ang siko sa bintana sa sakyanan      

samtang nagdagan kini. 

____3.  Mokapyot nalang sa sakyanan kon wala 

nay kalingkoran. 

____4.  Motan-aw sa traffic light sa dili pa      

molabang. 

____5.  Magpatunga sa dalan inig – lakaw.  

 

 

Ikaduhang Buluhaton 

 

A. Ihatag ang kahulogan sa pulong gamit 

kining mga hulagway: 

 

 

 

a. lawak 
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b. higala 

 

c. bitbit 

 

B. Basaha kining istorya ug tubaga ang mga   

    pangutana sa ubos niini.  

 

“Ang Pagbiyahe ni James” 

 

 

Malipayon kaayo nga 

mimata si James usa ka 

buntag. 

 
  

 
Nagdali siyang migawas 

gikan sa iyang lawak ug 

miadto sa iyang Mama sa 

kusina nga nag-andam sa 

ilahang pagkaon. 
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 “Mama, mahinayon ba kita 

pag-adto sa Bohol aron 

pagduaw kang Lolo ug 

Lola?” pangutana ni James 

sa iyang mama. “Oo, anak,” 

tubag ni Manang Merlita.  

“Ato silang duawon karong 

umaabot nga Sabado aron 

usab sila malipay,” ang 

padayon niyang 

tubag.“Yehey!” singgit ni 

James.  

“Makasakay na usab ako ug 

barko ingon man sa kabayo 

ni Lolo. Yehey!” 

 
Midagan dayon si James 

ngadto sa iyang mga higala 

ug gisulti ang iyang umaabot 

nga pagbiyahe. 

 

 

 

Nianang pagka Sabado, 

sayo nga nibangon si James. 

Nag-ampo una siya ug 

pagkahuman gikuha ang 

iyang tualya ug naligo.  
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Sa dihang nahuman na siya 

og ilis, midungan siya sa iyang 

nanay ug tatay sa pagkaon 

sa ilang pamahaw. 

Naandam na ang tanan.  

 
Malipayon kaayo si James 

nga nagbitbit sa iyang 

bagkuyog ang iyang tatay 

ug nanay alang sa 

pagbiyahe. 

 

 

Ikatulong Buluhaton 

A. Ihan-ay sa pundok ang mga pahayag subay 

sa mga nahitabo sa istorya.  
 

a. Naligo si James human og pag-ampo. 

b. Andam na si James sa pagbiyahe. 

c. Gipangutana ni James ang iyang nanay. 

d. Bag-ong mimata si James 

e. Miadto si James sa iyang Nanay ngadto sa  

    kusina 
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Ikaupat nga Buluhaton 

 

A. Kopyaha ang parapo sa inyong notebook 

nga adunay hustong pagpahiluna o pagsibog 

sa tudling sa parapo, husto nga paggamit sa 

ulohang letra diha sa pagsulat ug hustong 

paggamit sa mga pungtong timaan. 

Usa ka dakong trak 

ang miabot sa 

among baryo. 

Sakyanan diay kini 

sa mga sundalo 

gikan sa Sugbo. 

Kusog kaayo ang 

busina niini. Kusog 

usab kini nga 

modahunog. 

 

 

 

 

B. Kopyaha kining parapo sa inyong papel 

 

Mangadto kami sa Cebu sa adlaw nga Sabado.  

Mosakay kami sa van ni Manang Josefa. 

Mamauli kami sa adlaw nga Dominggo. 
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Ikalimang Buluhaton 

 

 

A. Kantahon Nato 

 

 

“Mga Sakyanan” 
(tune of Peter, James and John) 

 

It is nice to ride airplane and helicopter (3x) 

Flying in the sky 

 

It is nice to ride ship and sailboat (3x) 

Floating on the sea 

 

Kanindot isakay sa eroplano’g helikopter (3x) 

Nga maglupad sa kawanangan. 

 

Kanindot isakay sa bapor ug bangka (3x) 

Nga naglutaw sa kadagatan. 

 

 

Kanindot isakay sa dyip ug traysikol (3x) 

Nga magdagan sa kadalanan. 

 

It is nice to ride jeep and tricycle (3x) 

Running on the road 
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B. Isulat ang pulong Matuod (Fact) o Panahom 

(Opinion) sa blangko.  

 

_____1. Adunay upat ka ligid ang awto. 

_____2. Bag-o ang motorsiklo ni Pepito. 

_____3. Nagkinahanglan og drayber ang   

             sakyanan aron modagan. 

_____4. Dali ra nga mohiyos ang daan nga ligid. 

_____5. Hinay modagan ang dyip kaysa  

             multicab. 

 

Ika-unom Buluhaton 

 

A. Kopyaha kining parapo “Ang V-Hire ni 

Manang Josefa” 

 

 

 

“Ang V-Hire ni Manang  Josefa” 

  

Usa ka V-Hire ang 

sakyanan ni Manang 

Josefa.  

Pinangga niya kini 

kaayo. Matag buntag, 

iya kining hugasan sa 

dili pa kini gamiton. 

Ang iyang V-Hire 

maoy nakatabang kanila sa ilang panginabuhi 

matag adlaw. 



196 

 

Week 29  

Komunikasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Paghisgot sa Lugar Bakasyonanan” 

 

Ana : Maayong buntag kaninyong tanan. 

Ben : Maayong buntag usab Ana. 

Susan : Maayong buntag usab Ana. 

Kent : Maayong buntag kaninyo Ana, Ben ug 

Susan. Kumusta naman kamo? 

Ben : Ako maayo ra, salamat. 

Susan : Ako usab maayo. 

Ana : Ilabi naako, maayo ra usab. 

Kent : Hapit na ang Pasko. Asa man kamo 

mamakasyon? 
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Ana : Ako sa balay ra. 

Susan : Ako wala pa kahibalo tungod mag- agad 

man ko sa plano nila ni Mama ug Papa. 

Ben : Ako moadto sa Bohol kay moduaw man 

mi nila ni Lolo ug Lola. 

Ana : Kaanindot nimo uy. Gusto unta ko  

mobakasyon  sa Bohol pero wala lang 

kamiy paryente didto. 

Susan : Sagdii lang Ana. Moabot ra ang adlaw 

nga makaadto ra ka sa Bohol. 

 Kent : Bitaw Ana, makaadto ra unya ka. 

Ana : Salamat sa inyong panahom. Maayo unta 

og matinuod. Hapit na ang klase, biyaan 

ko usa kamo ha? 

Susan : Sige, ako usab.  

Kent ug Ben: Sige ayo-ayo nalang. Magkita nalang  

                       kita sa sunod nga higayon. 

 

 

Unang Buluhaton 

A. Pagsulat og duha ka pahayag sa kada pulong 

nga anaa sa ubos. 

 

 Salamat 

 maayong buntag  

 ayo- ayo 

 

 

 

 

 



198 

 

Ikaduhang Buluhaton 

A. Pilia  gikan sa kahon ug isulat sa notebook ang 

hustong pulong nga angay gamiton kon makig-

istorya ka sa telepono. Kopyaha kini sa papel. 
 

 

 

 

 

 
 

1. “Hello, maayong buntag, ______________ nga 

makig- istorya kang Emma?” 

2. “Sige Marla, ___________________ sa pagtawag  

  nako ha?” 

3. “Sige Emma, ______________ na lang, 

____________  kita  ta ugma puhon.” 

4. “Si Emma kini, _________________ kang makig –  

 istorya nako.” 

 

B. Ipakita sa mga bata kining hulagway ug 

ipatubag kining  mga pangutana: 

 

mahimo ka  palihug   

mahimo kaayo daghan  kaayong  salamat                                

ayo-ayo   bye 



199 

 

a. Nakasulay ba kamo nga nagdala og balon? 

Kanus-a man? 

 

b. Unsaon kaha sa bata ang balon nga iyang 

gigunitan?            

 

C. Ipabasa kining istorya sa mga tinun-an 

 

“Balon: Katumanan sa Pangandoy” 
Sinulat ni: Rochelle L. Binoya 

Si Dado anak sa usa ka biyudang labandera 

nga ginganlan og Celia. Nasakit ang iyang Mama, 

naglisod sa pagpanglaba. Nihangyo si Dado ni 

Manang Selda nga mosilbi kanila. Nisugot kini sa 

kondisyon nga dili siya moundang sa pag-eskuyla. 

Nalipay si Manang Selda kang Dado sa birthday 

sa iyang anak. Abtik kaayo nga giatimanniini si Don 

Felipe, usa sa halangdon nilang bisita, nga tag-iya sa 

hotel nga gitrabahoan niya ug sa iyang bana.  

Sa dihang hapit na mamauli ang bisita, gitigaan 

ni Manang Selda si Dado og   pagkaon, kwarta ug 

balloon. Nalipay si Dado kay dugay na siya 

nangandoy og balloon kay iya kining gamiton sa 

paghatod sa iyang sulat pangandoy ngadto sa 

Ginoo, Wala siya maglangay og panahon iya 

dayon gihigot iyang inandam nga sulat pangandoy. 

Si Don Felipe sa gibuhat ni Dado ug gisusi kini 

niya. Giduol niya si Dado ug nangutana unsay 

gisulat niini, busa gipabasa ni Dado ang  iyang sulat 
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sa Don. 

Naluoy ang Don kang Dado pagkabasa niini sa 

sulat. Iyang giingnan si Dado nga matuman na ang 

iyang pangandoy, kay andam siyang motabang 

kaniya. Nalipay  kaayo si Dado. 

 

 

Ikatulong Buluhaton 

 

A. Basaha  kining balak ug tubaga ang mga 

          Pangutana. 

 

Cellphone 

Bata, bata palihog ako paminawa 

Kanang imong cellphone ipadaplin una 

Ang imong pagtuon ibutang sa hunahana 

Ang cellphone butang nga dili dulaan 

Maong gamiton kini kon importante lamang 

Para imong oras dili makawang 

 

Ang mga libro ug leksyon kini basahon 

Kay kon kini imong buhaton 

Mas mosamot kang makakat-on 

 

Kini usa lamang ka pahinumdom 

Sa tawo nga may dakong pagdahom 

Nga ang mga bata maoy paglaom 
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a. Unsa man ang butang nga naa sa balak? 

b. Kanus-a man ang cellphone mahimong 

makatabang O dili makatabang? 

c. Nganong kinahanglan man pahinumdum ang 

bata sa hustong paggamit sa cellphone? 

 

    

 

Ikaupat Nga Buluhaton 

A. Tan-awa kining mga hulagway. Pagsulat og 

usa ka mubong istorya bahin niini. 
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Week 30 
 

Ang Mga Balitang Lokal 

 

 

Unang Buluhaton 

Basaha kining balita ug tubaga ang mga 

pangutana sa ubos 

Source : Yahoo news 

By Yahoo! Southeast Asia Editors /  

Yahoo!   

Southeast Asia Newsroom  

Sunday, October 21, 2012 

Original: English Version translated into           

Sinugbuanong Bisaya 
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 Bulahanong Adlaw: Pilipinas Makaangkon og 

 Ikaduhang Katolikong Santo 

 

Nagmalipayon ang mga Pilipino sa dihang 

gisangyaw sa Vatican ang pagkasantos sa taga 

Cebu nga si Pedro Calungsod pagka Dominggo. 

Ang panghitabo usa ka espirituhanong kalipay 

matod sa palasyo sa Malacañang. 

Si Pedro Calungsod natawo niadtong 1654, usa 

ka misyonerong nag-antos, gipatay tungod sa 

relihiyon niadtong Abril 2, 1672. 

Gibagting ang mga kampana sa tanang 

simbahang Katoliko sa lain-laing lugar sa dihang 

gisangyaw ni Papa Benedict XVI ang pagkasantos 

ni Pedro Calungsod. 

Ang Papa nagpalanog sa pagkamartir ni 

Pedro  

Calungsod ug miingon kini nga ang Pilipinong 

Santos nagpuyosa kinabuhing kaputli ug 

didikasyon. 

Sa pagpaambit sa Papa sa iyang mga pulong 

sa misa, iyang giasoy ang pagkamartir ni Pedro 

Calungsod, iyang gisulti nga naa gayod untay 

higayon nga makalingkawas si Pedro Calungsod 

sa kamatayon, kay mahimo unta siyang moikyas 

sa dihang gibangkaw sila pero wala kini niya 

buhata kay gusto niyang panalipdan ang kauban 

nga pari ug ang dako niyang pagtuo sa Ginoo. 
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Ang Papa nanghinaut nga magdasig unta sa 

katawhan sa Pilipinas ang pagpahibalo sa 

gingharian nga adunay kaisog ug pagdaog sa 

kalag para sa Ginoo. 

Sa dihang nagmisyon sa Guam si Pedro 

Calungsod, uban sa bulahang pari nga si Diego 

Luis de San Vitories, wala siya nagpakabana sa 

kalisod ug kapeligro nga magsangyaw sa 

Kristyanismo. Mitabang siya sa pagbunyag sa mga 

bata ilabi na ang bag-ong natawo para 

mahimong Katoliko didto sa Chamorros. 

 

Tubaga kining mga pangutana sa papel: 

a. Unsa ang balita? 

b. Nganong nahimo man nga Santo si Pedro 

Calungsod? 

c. Nadasig ba kamo sa kinabuhi ni Pedro 

Calungsod? Ngano man? 

d. Unsa man ang pagtulun-an nga makuha nato 

sa balita? 

e. Diin man gikan ang balita? 

f. Kanus- a man gisulat ang balita? 

g. Unsa man ang ulohan nga balita? 

h. Nganong importante ang balita sa mga tawo? 

i.  Giunsa man pagtabang sa usa ka balita sa 

mga tawo? 

j.  Maayo ba nga atong tahuron ang ubang 

relihiyon? Ngano man? 
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Ikaduhang Buluhaton 

A. Kopyaha kini sa papel. Sulati og hustong tubag 

ang mga blangko. Sabta kon ang mga 

basahon nga gihulagway kay Mantalaan ba,  

Libro, Marka o Timaan, Sumbanan sa Pagtudlo  

 

____________ 1. Usa ka basahon nga naghatag og  

 kasayoran bahin sa hinungdanong 

 nahitabo sa palibot. 

____________ 2. Usa ka basahon nga naghatag og  

kasayoran sa hustong paggamit sa 

usa ka butang.  

____________ 3. Usa ka basahon nga naghatag og  

                           kasayoran bahin sa leksyon 

____________ 4. Naghatag nato og kasayoran kon 

unsa ang angay nato nga 

buhaton sa  

 

Ikatulong Buluhaton 

A. Isulat ang tubag sa papel. Isulat kon asa kini 

makita,sa mantalaan ba o libro. 

1. Nag-unang balita (Headline ) 

2. Listahan sa Hilisgotan (Table of Contents ) 

3. Balita sa Paugnat sa Kusog (Sports News) 

4. Ulohang Yugto (Chapter heading) 

5. Propaganda (Advertisements) 

6. Kalugpongan (Glossary) 

7. Lista sa mga anunsyo (Classified Ads) 

8. Talamdan( Index) 

9. Ulohan (Title) 
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Ikaupat Nga Buluhaton 

A. Basaha kining istorya ug tubaga ang mga 

pangutana sa ubos sa papel. 

 

“Ang Kinabuhi ni San Pedro Calungsod” 

  

Si Pedro Calungsod usa ka Pilipinong 

migrante, panday, sakristan, misyonaryo ug 

katekista. Usa usab siya ka Cebuano. 
 

Ang istorya nag-ingon nga mikuyog si 

Pedro sa mga misyonaryong Hesweta padulong 

sa Guam nga gipangulohan ni Padre Diego Luis 

de San Vitoris niadtong 1672. Didto sa 

Chamorros, daghan sila og gibunyagan para 

mahimong Katoliko. Tungod kay mao man ang 

ilang misyon ang pagpamunyag para 

mahimong Katoliko adunay nasuya nila ig 

gitumo-tumoan sila. Gipasinganlan sila nga 

makahilo ang tubig nga ilang gigamit 

pagpamunyag mao nga ang uban miislag na. 

Usa niini sa Matapang. Dili na gusto si Matapang 

nga pabunyagan ilang anak. Sa dihang 

milakaw si Matapang, mihangyo ang asawa 

niini nga bunyagan ang anak maong 

gibunyagan ni Padre Diego ug Pedro. Nasuko 

og maayo si Matapang pagkahibalo niya 

maong iyang gipatay si Pedro uban ang pari 

pinaagi sa pagbangkaw niini. Makalingkawas 

unta si Pedro sa kamatayon kon gibiyaan pa 

niya si Padre Diego pero wala kini niya buhata. 

Gipili niya ang pagpanalipod sa pari inubanan 
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sa hugot niyang pagtoo sa Diyos bisan pa og 

kamatayon ang ilis niini.Namatay gayod si 

Pedro uban sa pari. Giguyod sa mga kriminal 

ang ilang patay nga lawas ug gilabay sa dagat. 

Wala na kini makit-i hangtod karon. 
 

Tungod sa mga maayong pamatasan ug 

dakong pagtoo sa Ginoo nahimong Santo si 

Pedro Calungsod. 

 

 

Tubaga kining mga pangutana sa papel. 
 

a. Nag-unsa man si Pedro Calungsod sa 

Chamorros? 

b. Nganong nasuko man si Matapang? 

c. Nganong gipatay man ni Matapang ang 

mga misyonero? 

d. Giunsa man niya pagpatay ang mga 

misyonero? 

e. Matinud-anon ba si Pedro sa Ginoo?  Ngano 

man? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




