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YUNIT IV 
 

Week 31 
 

Katilingbang Kahinguhaan 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngano man kaha nga 

daghan ang nagsag-ob              

sa tabay? 
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Unang Buluhaton 
 

 Isulat ang hustong tubag sa papel. Sabta kon 

ang mga basahon nga gihulagway mantalaan ba, 

libro, o sumbanan sa pagtudlo. 

 

_________1.  Usa ka basahon nga naghatag og 

kasayoran bahin sa mahinungdanong 

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. 

 

Buluhaton: Isulat ug tubaga kini sa papel. Isulat kon 

asa kini makit-an sa mantalaan ba o sa 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 (Advertisement) 

_________6.  Kalugpongan (Glossary) 

_________7.  Lista sa mga Anunsyo (Classified Ads) 

_________8.  Talamdan (Index) 

_________9.  Ulohan (Title) 
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A.   Basaha 

 

 

“Ang Kasugiran sa Barangay Matab-ang” 
Sinulat ni: Lorna C. Mahilum 

 

Usa ka adlaw nia na, si Manang Tonyang, usa 

ka deboto sa Birhen, na ngamuyo nga unta dunggo 

nangiyahang pag-ampo nga makakalot na og 

tinubdan sa tubigang iyahang bana nga samtang 

nagkalot og tabay. Padayon siya saiyahang pag-

ampo. Pag-uliniya, gipangutana dayon ni Manang 

Tonya nga iyang bana kon nakakalot nabakini og 

tinubdan sa tubig. 

Malipayon kining mitubag kaniya, “O, adunay 

tubig!” 

Nangutana si Manang Tonyang, “Unya, tab-

angba?” 

“Oo tab-ang ning tubiga,” tubag sa iyang 

bana. 

Ang balita mahitungod sa tubig nga tab-ang 

mikatap sa tibuok baranggay. Ang ilang baranggay 

maoy nahimong kuhaanan og tubig nga tab-ang 

uggingan lan kini og “Baranggay Tab-ang” nga saka 

dugayan nahimong “Baranggay Matab-ang.” 

Hilabihan ang kalipay sa mga lumolupyo ug 

nagpasalamat sila sa Birhen sa tubig nga tab-ang 

nga ilang naangkon. 
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Buluhaton B.  

 

Isunod ang mga panghitabo sa istorya pinaagi sa 

pagsulat og numero 1 kon ang pahayagangay 

nga mauna ug numero 6 kon angay nga 

pinakaulahiang pahayag. Isulat ang numero sa 

(1,2,3,4,5, ug 6) papel. 

 

_____ Nagpasalamat ang mga lumolupyo sa 

Mahal nga Birhen sa tubignga tab-ang 

ngailang naangkon. 

_____ Nangamuyo si Manang Tonyang sa Mahal 

nga Birhen. 

_____ Ang ilang barangay ang kuhaanan ug tubig 

nga tab-ang. 

_____ Iyanggi pangayonga makakalot na unta ug 

tinubdan sa tubig tab-ang ang iyang bana. 

_____ Nagkalot og tabay ang iyang bana. 

_____ Tab-ang nga tubig ang nigawas sa tabay. 

 

Idibuho ang mga mosunod nga panghitabo sa 

istorya. Ibutang kini sa usa ka limpyo nga papel. 
 

1. Si Manang Tonyang nangamuyo sa Mahal nga 

Birhen. 

2. Ang iyang bana nga nagkalot ug tabay. 

3. Ang malipayon nga panagway sa magtiayon 

pagkakaplag sa tab-ang nga tubig. 
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4. Pag-abot sa mga silingan nga baryo aron 

mangayo og tubig. 

5. Mapasalamaton ug malipayon nga katilingban. 

 

Tan-awa ang mga hulagway sa ubos. Unsa man ang 

hustong pagkasunod niini sumala sa gibasa nga 

istorya? Isulat ang numero (1, 2, 3, 4, 5) sa papel. 
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Ikaduhang Buluhaton 

 

A. Kantaha 

 

“Ang Tubig” 
(tune of “Leron Leron Sinta”) 

 

Tubig makaayo 

Natong mga tawo 

Hatag sa Ginoo 

Busaampingan mo 

Gamiton sa husto 

Natong mga tawo 

Busaampingan ta 

Tubig nga hatag Niya. 

Unsay mahimo ta 

Kita panilngonna 

Di ta makabasol 

Di ta kabagulbol. 

Busanaghangyo ko 

Tubigampingan mo 

Gamiton sa husto 

Malipay`ng Ginoo. 
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Buluhaton B.  

 

    Isulat ang Oo ko nang retrato nagpakita sa 

hustong paggamit og tubig. Isulat ang dili kon 

wala kini nagpakita sa hustong paggamit sa tubig. 

Isulat kini sa limpyo nga papel. 

 

    
    A              B 

 

 

    
    C               D 
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Ikaupat nga Adlaw - Buluhaton A. 

 

Isulat sa talad ang letra kon sama sa ko pang 

gihulagway niini. 

 

 A.      C. 

    
 

B.      D.   

  
   

   

 

Hustong paggamit sa 

tubig 

Dili maayong paggamit 

sa tubig 
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Ikalimang Buluhaton 

 

1. Basaha 

 

Ang tubig kanunay nga naglihok. Tubig nga gikan 

sa tubod, sapa, ug dagat madala sa hangin isip 

water vapor aron maporma ang mga panganod. 

Dayon, manaog kini sa yuta isip ulan. Ang ulan 

mobalik sa tubod, sapa, ug dagat. Dayon, mosaka 

usab aron maporma ang mga panganod. 

 

 

B. Kopyaha sa inyong papel ang mga mosunod 

nga panghitabo. Asa man niini ang unang na 

hitabo, sunod, ikatulo? Isulat ang numero (1, 2, 

ug 3) sa limpyo nga papel. 

 

_____ Water vapor nga moporma sa panganod 

           mahulog isip ulan. 

 

_____ Tubig nga gikan sa tubod, sapa, ug dagat mo 

kuyog sa hangin isip water vapor aron 

maporma ang panganod. 

 

_____Ang ulan mo balik sa tubod, sapa, ug dagat. 
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Buluhaton C. Isulat sa inyong papel ang letra sa ang 

mga retrato nga nagpakita og hustong gamit sa 

tubig. 

 

A.             C. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

             B.          D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinumdomi 

 

 
 

     LM Unit 4 Week 32 
 

 
 
 

Ang tubig importante busa ampingi kini. 

Gamiton nato sa husto ug ang pagdaginot 

bansayon nato. 



218 

 

 

Week 32  
 

Mga Kapanginabuhian sa Komunidad 
 

 
 

 

Kinsa man kaha ang mga kaabag 

     sa komunidad? 
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Kinsa man kini sila? 

Unsa may ilang trabaho sa atong komunidad 

 

 
 

Basaha 

 

“Kaabag sa Komunidad” 
Sinulat ni: Lorna C. Mahilum ug Jovelyn C. Quindao 

 

Usa ka adlaw, nabasa ni Boknoy sa 

pamantalaan nga ang ilahang komunidad gibantog 

nga malambuon o mauswagon. Gidayeg ang ilang 

komunidad tungod niini. Nalipay si Boknoy sa 

iyahang nabasa ug nangutana, 

 “Ma, nganong malambuon man ug 

mauswagon ang atong komunidad?” 

 “Tungod sa mga kaabag sa atong komunidad,” 

tubag sa iyang mama. 
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Nakita sa iyang inahan nga nalibog si Boknoy 

kay wala man kini magtingog. “Sige, aron 

makasabot ka, kuyogi ko sa pagpangumpra.” 

Nisanong ang iyang inahan ug nisaysay nga 

tungod kanila, ang ilang komunidad malambuon ug 

mauswagon. 

Nikuyog si Boknoy sa iyang inahan sa merkado. 

Nakita ni Boknoy ang responsable nga panadero. 

Nakita usab niya ang maampingon nga 

mangingisda samtang kini naghatod sa iyang mga 

lab-as nga isda. Naagian nila ang kugihan nga mag-

uuma nga naghatodsa iyang mga preskong utanon. 

Nakadungan nila sa pagpalit ang usa ka bombero. 

Nisaysay ang iyang inahan nga adunay mga abtik 

nga bombero sa ilang komunidad nga andam 

moluwas sa mga tawo kon adunay sunog. 

Sa naglakaw na sila pauli, misulti si Boknoy: “Ma, 

ang akong mga maestrang mapinanggaon, 

nakatampo usab sa kalambuan sa atong 

komunidad, di ba ma?”  



221 

 

Buluhaton 

Kantaha 

 

“Kabahin sa Komunidad” 
Sinulat ni: Lorna C. Mahilum 

Tune: Who Builds Community 

 

Ako, ikaw, kabahin sa komunidad 3X 

Kitang tanan kabahin sa komunidad. 

La, la, la, 

Panadero ug mag-uuma 

Magtutudlo ug mangingisda 

Pulis, bombero, ug mga doktor 

Dyanitor, drayber,ug ang kundoktor 

Panday, barbero, kartero 

Nars, dentista, ug labandero 

Tanan, nagpalambo sa komunidad. 

Kitang tanan kabahin sa komunidad 

 

Unang Buluhaton 

Ilista sa talad kon unsa nga mga kaabag ang 

mohatag og serbisyo ug produkto. 

Mga kaabag nga 

naghatag og serbisyo 

Mga kaabag nga 

naghatag og produkto 
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Ikaduhang Buluhaton 

Butangi og check (√) ang ka-abag nga naghatag 

og serbisyo. Butangi og ikis (X) ang ka-abag nga 

naghatag og produkto. 

a. bombero 

b. mananagat   

c. panday 

d. dentista 

e. kartero   

f. nars  

g. panadero 

 

Ikaupat nga adlaw: Ikatulong Buluhaton 

Isulat ang husto nga paggamit sa mga panulbok ug 

capitalization sa mga tudling. 

1. gidaro sa Mag-uuma ang, uma 

2. Gitambalan sa doktor ang Masakiton 

3. gipalong sa bombero ang Sunog 

4. gihatod sa kartero, ang mga sulat 

5. Nagluto, Og pan ang panadero  
 

Ikalimang Adlaw: Ikaduhang Buluhaton 

Isulat ang S sa kaabag nga naghatag og serbisyo. 

Isulat ang P ang kaabag nga naghatag og 

produkto. 

1. mananahi  4.  labandera 

2. maninilhig   5.  tindero 

3. drayber 
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Ikatulong Buluhaton 

Tan-awa ang retrato ug pagbuhat og mga pahayag 

bahin niini gamit ang hustong panulbok ug 

capitalization. 

 

1.                   2.  

 

 

3.                       4.  

 

 

Hinumdomi 

 
 

 
 
 

 

 

Imporatante sa katilingban ang mga katabang sa 

komunidad kay sila naghatag og serbisyo ug 

produkto para sa tanan. 
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Week 33  
 

Tinubdan sa Enerhiya 
 

 
 

 

 

 

    

 

 

Asa gikan ang 

enerhiya? 
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Unang Buluhaton 

Basaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ang Kinaiyahan” 
(Sinulat nila ni Lorna Mahilum ug Jovelyn Quindao) 

 

 Usa ka adlaw,nagpatawag og tigom  si 

Raynang  Kinaiyahan sa iyang mga sakop. 

Nanambong sila si Hangin Kusgan, Gas Isog, Tubig 

Bugnaw, Kahoy Lig-on, Yuta Lalom ug Adlaw Siga. 
 

Raynang Kinaiyahan:  Kumusta na kamong tanan? 

Hangin Kusgan: Gipatuyok nako ang mga galingan 

tinuyok sa hangin aron makahatag ako og 

koryente. Hugaw naman kaayo ko. 

Tubig Bugnaw: Ako usab Raynang Kinaiyahan. 

Naghatag ako ogtubig mainom ug gipatuyok 

nako ang mga turbina aron makahatag akog 

koryente sa katawhan. Giusik-usikan lang nila 

ako. Hapit na ako mahurot. 

Kahoy Lig-on:  Ako usab Mahal nga Rayna. Ako ang 

gigamit sa katawhan nga sugnod. Hapit na mi 

mahurot sa sige og putol kada adlaw. 

Nabungol na kami sa kaisog sa tingog sa gabas 

(chainsaw) matag potol nila. 

Adlaw Siga:  Ako Mahal nga Rayna ang naghatag 

ogkainit sa tibuok kayutaan. Nagkainit na kaayo 

ako karon. 

Gas Isog:  Ako Mahal nga Rayna gamiton usab 

pagpaandar sa mga sakyanan.Nagnihit na 

kami kay giusik-usikan man kami sa mga 

katawhan. Raynang Kinaiyahan:  Pagkalooy 

diay sa atong kahimtang karon.  
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Ikaduhang Buluhaton 

 

 Kompletoha ang web. 

 
 

Ikatulong Buluhaton 

 

Isulat sa kahon ang mga pamaagi sa pagdaginot sa 

enerhiya. 

 

Kahoy   Hangin        Adlaw    Tubig       Gas 
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Ikaupat nga buluhaton 

Kompletoha ang talad table 

 

 

Ikaupat nga Adlaw:   Ikalima nga Buluhaton 

Pagsulat ogmalipayon nga nawong  kon ang 

buhat nagpakita sa pagdaginot og enerhiya. 

Pagsulat og masubo nga nawong  kon ang buhat 

wala nagpakita og pagdaginot sa enerhiya.  

_____ 1.  Mananom og kahoy. 

_____ 2.  Manglimpyo sa kanal. 

_____ 3.  Manlabay og patay nga mananap sa 

dagat, sa sapa ug  sa mga kanal.  

_____ 4.  Mamutol og kahoy. 

_____ 5.  Manlabay sa mga basura sahustong           

lugar/labayanan.    

 

Mga Matang sa 

Enerhiya 
 

Mga Gamit sa 

Enerhiya 
 

Pamaagi sa 

Pagdaginot ug 

Enerhiya 
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Ikaunom nga buluhaton 

 

Butangi og Check (√) ang mga pahayag nga 

nagpakita sa pagdaginot og enerhiya. 

_____ 1. Palungon ang mga suga kada human og 

gamit.  

_____ 2. Sunogon ang mga layang dahon.    

_____ 3. Paglabay sa mga patay nga mananap sa 

kadalanan.      

_____ 4. Paggamit ug baso kon manglimpyo sa 

ngipon.  

_____ 5. Palungon ang telebisyon kon walay 

nagtan-aw.               

_____ 6. Paggamit sa bentilador bisan og ting-ulan.  

 

 

Ikapito nga Buluhaton 

Isulat ang inyong panagna sa panghitabo kon ang 

usa ka pamilya nidawat og bisita samtang ang TV, 

electric fan, ug ang computer nag-andar, ug ang 

mga suga nagsiga. Isulat kini sa papel. 

 

 1._____________________________________________ 

 2._____________________________________________ 

 3._____________________________________________ 
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Ikawalo nga Buluhaton 

Isulat ang pulong nga gamit kon nagpakita kini sa 

paggamit sa enerhiya. Pulong nga pamaagi kon kini 

nagpakita og pagdaginot sa enerhiya. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Hinumdomi 

 

 
MTB-MLE Unit IV: Week 4 - LM 

 

 

Ibulad sa init sa adlaw ang mais                      

nga basa pa, usa galingon. 

 

 

Magdagkot og suga aron mohayag 

Pagngon ang suga nga wala gamita. 

Naglung-ag gamit ang kahoy. 

Maligo sa dili pa moeskuyla 

Mga tinubdan sa enerhiya ayoha ug gamit 

aron dili kini magnihit. 
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Week 34 

 

Pag-alima sa Enerhiya ug Uban pang 

mga Tinubdan 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

Ang kinaiyahan 

karon, nindot. Ugma, 

nindot pa ba kaha? 
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Unang Buluhaton 

Isulat sa papel ang letra sa imong tubag. 

1. Hain sa mga buhat sa ubos ang nakapakita og 

pagpreserba o paggalam sa  atong kinaiyahan? 

a. Paghipos sa mga ginamit nga plastic. 

b. Pagputol sa mga dagkong kahoy daplin sa 

kadalanan. 

c. Paglimpyo sa kanal nga anaa sa tungod sa 

balay puloy-anan. 

2. Daghang katawhan ang nabiktima sa kalamidad 

o katalagman nga niigo sa atong nasod.  Unsang 

mga kalamidad o katalagman ang makontrolar 

sa tawo? 

a. linog   c. bagyo 

b. baha     d. sunog tungod sa kuryente 

3. Tungod kay wala nay mga dagkong gamot sa 

mga kahoy nga makakupot sa yuta, 

nakatagamtam na kita karon og soil erosion/ 

pagkankan sa yuta ug dagkong pagbaha. Unsay 

nahitabo sa yuta kon mag-soil erosion o 

makankan ang yuta? 

a. mabanlas sa layo  c. mobagtok  

b. mahipos    d. modagha 
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Basaha 

 

“Sa Bukid” 
Sinulat ni: Lorna C. Mahilum 

Usa ka maanindot nga Dominggo sa buntag, 

nangadto sila ni Ben ug ang iyang tatay sa bukid 

aron mangahoy. Nagputol si Ben og usa ka dakong 

kahoy. Nakamatngon ang tatay ni Ben sa iyang 

pagputol sa dakong kahoy ug gitawag niya kini.  

“Oy, ayaw Ben, ayaw kana og buhata!” 

 “Ngano man Tay? Dako kini nga kahoy ug 

maanindot kining isugnod,” tubag ni Ben.  

“Ben,dili angayang putlon ang mga dagko nga 

kahoy.Kinahanglang i-preserba o maalima kini. Dako 

og gikatabang kanato ang mga dagkong kahoy 

aron malikayan ang mga kalamidad sama sa baha 

ug pagkabanlas sa mga yuta,” matod sa tatay ni 

Ben. 

“Sa unsang paagiha nakatabang kanato ang mga 

kahoy, Tay?” pangutana ni Ben.  

“Ang mga gamot sa kahoy nga dagko maoy 

nagkupot sa mga yuta aron dili kini maanod dayon 

ug mabanlas sa tubig kon adunay ulan. Gitawag og 

soil erosion o pagkankan  ang pagkaanod sa mga 

yuta. Tungod sa dagkong kahoy ug dagkong mga 

ugat, ang tubig-baha dili kaayo modako kay 



233 

 

masuyop man ang tubig padulong sa ilawom sa 

yuta. Ang mga kahoy usab ang nagsilbing pinuy-

anan sa mga langgam ug mga hayop sa 

kabukiran.” 

“Mao ba diay, Tay? Salamat nga imo akong 

gisultian sa ka-importante sa mga kahoy ug 

nganong kinahanglan nato kining i-preserbar o 

ampingan,” matod ni Ben.  

 

 

Ikatulong Buluhaton 

Kantaha 

“Ang Palibot” 
(Cebuano version of “Kapaligiran” by Asin) 

(Hinubad nila ni Jovelyn Quindao ug Lorna Mahilum) 

 

Wa ka bay nabantayan 

sa imong palibot? 

Hugaw na ang hangin 

apil na ang kasapaan 

Di man unta ngil-ad ang pag-asenso 

Ug layo na tag naabtan 

Apan tan-awa ang kadagatan 

Sauna ang kolor bughaw karon nangitom 
 

Refrain: 

Nganong di man nato hinuktukan 

Ang nahitabo sa atong palibot? 

Di man ngil-ad ang pag-asenso 

Kon di lang makadaot sa palibot. 
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Moabot ang panahon 

Nga ang langgam wala nay matugpahan 

Tan-awa ang kakahuyan, 

karon nahanaw na tungod sa atong kadangan 
 

Tanang butang dinhi sakalibutan 

Gasa sa Diyos gikan pa sauna 

Ampingan nato ug di abusaran 

Kay kon Iyang bawion 

Wa tay kapadulngan 
 

 

Ikatulong Buluhaton 

Pagbuhat ug mubo nga pahibalo bahin sa 

paggalam sa kahoy. Isulat  kini sa limpyo nga papel. 

 

 

Ikalimang Adlaw:    Ikaupat nga buluhaton 

Ipares ang mga retrato sa husto nga pahibalo. 

 

A. Hinay-hinay kay naay 

batang manglabang 

 

 

 

 

B. Ayaw Panigarilyo 
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C. Salbara ang 

Kalibutan,pagtanom 

ug daghang kahoy 

     
  

 

 

D. Basura ilabay sa 

hustong labayanan 

 

 

 

 

 

Hinumdomi 

 

 
 

 

Ang kinaiyahan ampingi karon aron hangtod 

sa hangtod malipayon kita sa iyang gugma. 
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Week 35  

 

Pagtabang sa Komunidad 
 

Unsa akong ikatampo sa paglimpyo 

sa akong komunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unang Buluhaton 

 

A. Kantaha 

        “Piyesta”   
  Mugna ni: Lorna C. Mahilum 

 

           Mangadto ta sa Piyesta 

  Makighiusa ta 

  Sa atong Hinulawan 

  Makigsaulog ta 

 

  O kiay kiay kiay kiay og maayo 

  Tuyok, tuyok, tuyok 

  Singgit og kusog 

  Hinulawan  ( 2x )  
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Ikaduhang Buluhaton 

Basaha 

“Piyesta sa Toledo” 
Sinulat ni: Lorna C. Mahilum ug Jovelyn C. Quindao 

 

Sa matag tuig sa ika-12 nga adlaw sa Hunyo, 

saulogon ang kapistahan ni San Juan de Sahagun, 

ang Santos nga patron sa Toledo. 

Ang managsuong Ayel ug Yani sayo nga 

nagmata kay mikuyog sila sa ilang iyaan nga 

mamista sa Toledo. Gisul-ob ni Yani ang iyang itom 

nga sapatos ug gisul-ob usab ni Ayel ang iyang 

puti nga sapatos ug ang karaan niya nga 

antepara. Malipayon ug saya kaayo silang 

naghulat sa ilang gwapa ug buotan nga Tiya 

Amay. Dali silang namarog pagkakita nila sa ilang 

iyaan ug nananghid sila sa ilang Mama ug Papa 

nga manglakaw na sila. Dala ang ilang bag-o nga 

camera nagdali sila pag-adto sa bus terminal 

para makasakay sila sa unang biyahe padulong 

sa Toledo. 

Kusog ang dagan sa bus mao nga sayo silang 

naabot sa Toledo. Hilabihan ang kalipay sa 

managsuon kay alegre ug daghan na ang mga 

tawo sa karsada. May mga banderetas ug uban 

pang dekorasyon nga gisab-it sa mga punoan sa 

kahoy. Mao pa gayod ang pagkahuman sa 

prosesyon sa dagat. 

Wala magdugay, gisugdan na ang parada 
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sa mga higante nga tawo-tawo ug mga sakyanan 

nga gidayandayanan sa mga maanindot o 

mabulokon kaayo nga dekorasyon. Gisundan sa 

lanog nga tambol sa mga magtatambol ang mga 

maanindot nga sayaw sa mga entrantesa contest 

sa Hinulawan Festival. Matag tuig ipahigayon 

kining maong festival agig yukbo sa Patron. 

Adunay unom ka mga tulunghaan sa 

sekondarya ang miapil sa bangga karong tuiga. 

Naghulat sila sa parada nga maabot sa may 

Rotunda kay adto pagahimoon ang bangga. 

Kada grupo adunay usa ka gatos kapin nga mga 

mananayaw ug pagkaanindot sa ilang 

pasundayag. Misamot kini kamabolokon sa 

dihang misayaw ang ilang Rayna ug Hari sa 

festival. Nalipaykaayo ang managsoon pag-

anunsyo sa nakadaog kay ang grupo nga apil 

ang ilang mga ig-agaw mao ang midaog sa 

Hinulawan Festival karong tuiga. Nakalukso sa 

tumang kalipay ang managsoon. Nalingaw kaayo 

ang managsoon pagpanguha og retrato sa mga 

mananayawilabi na gayod sa grupo sa ilang ig-

agaw. Siya ang Rayna sa Festival sa ilang grupo. 

Pagkahuman sa bangga, nangadto sila sa 

balay sa ilang iyaan ug malipayon nga nangaon 

sa lamian kaayo nga mga pagkaon.      
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Ikatulong Buluhaton 

Ihatag ang kapulong sa mga mosunod nga mga 

pulong: 

ambak - __________ kusgan - __________ 

gwapa - __________ gwapa - __________ 

malipayon - __________ gwapo - __________ 

dato - __________ labang - __________ 

init - __________ lakaw - __________ 

siga - __________ singgit - __________ 

 

Ikaupat nga Buluhaton 

Pangitaa ang mga mosunod sa Word Hunt. Isulat sa 

papel ang inyong tubag. 

  1. kapulong sa nindot 

  2. kapulong sa daan 

  3. kapulong sa syagit 

  4. kapulong sa gwapa 

  5. kapulong sa lukso 

 

Ang unang numero gibuhat alang tamdan. 
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M A B U L O K O N 

A A M B A K H G L 

A K A R A A N I S 

N I G N O F P J P 

I G H L Y Z Y O I 

N S C X P A Q A Y 

G I S I N G G I T 

 

Ikalima nga Buluhaton 

 

Isulat sa notebook ang inyong bation ug buhaton 

kon ania kamo sa mga mosunod nga sitwasyon. 

 

1. Gipalitan ka og bag-o og nindot nga sinina sa 

imong mama.  

 

2. Si Papa nimo moadto sa Cebu kuyog imong 

manghod samtang ikaw ibilin. 

 

3. Hugaw ang palibot human sa piyesta. 

 

 

 

 



241 

 

Ikaunom nga Buluhaton 

Ilha ang mga kapulong sa mosunod nga mga pares. 

Butangi ug check (√) ang kapulong ug ( x ) and dili 

kapulong. 

1. Buotan – maldita     

2. Luya – abtik      

3. Dato – adunahan     

4. Abli – serado      

5. Gwapa – maanyag     

 

 

Hinumdomi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang limpyo nga komunidad nagpasabot nga 

limpyo ug matarong ang mga lumolupyo niini. 
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Week 36  

 

Pagtabang sa Pagpanindot sa Atong 

Komunidad 
 

 

 Kabahin ba ka sa komunidad? Unsay imong 

gikatampo sa pagpanindot sa inyong komunidad? 
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Kantaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basaha  

“Ang Managhigala” 
Sinulat ni Lorna Mahilum  

 

Suod nga managhigala si Yani ug Mila. Managlahi 

ang ilang eskuylahan apan magbalitaanay gihapon 

sila gamit ang telepono. 

Mila : (nag-dial sa telepono) Hello! Maayong buntag! 

Ako si Mila higala ni Yani, taga Liloan ko Ma’am. 

Naa si Yani? Mahimo bang makig-istorya ni Yani 

Ma’am? 

Mama ni Yani: Maayong buntag pod! Mama ni           

Yani. Day, si Yani kay naospital karon. 

Sing to the tune of Lady Gaga’s 

“Telephone” 

 

Hello  Hello Hello 

Naaba ka sa linya? 

Kon naa man gani, 

Palihug tubaga. 

Naa ta ko’y pangutana 

Bahin sa klima 

Kon naa man kagani 
 

Palihugtubaga (2x) 
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Mila : Naunsa man siya Mam? 

Mama: Nadengue man ni siya, day. 

Mila : Unsa man ang sintomas anang dengue, mam? 

Mama: Hilanat nga taas kaayo, pamaol, ngitngit 

nga panan-aw, sakit ang tiyan, ug labad sa ulo. 

Pag-amping dinha, day. Palayo gayod salamok. 

Mila : Sa lamok diay gikan kanang sakita, Mam? 

Unsa man atong buhaton aron malikayan ang 

lamok? 

Mama: Day, ang ato ra gayod nga mabuhat mao 

ang pagpanglimpyo sa palibot ug ang 

tanangmahimong ma-itlogan sa lamok 

kinahanglan seradohan. Molampos kita sa 

pagsugpo niini kon ang tanang  miyembro sa 

komunidad magtinabangay ug maglambigitay. 

Mila : Salamat sa pagbalita, Mam. Akong ingnon 

akong Mama bahin sa imong gisulti ug sugod 

karon, mo tabang na ko sa pagpanglimpyo sa 

atong palibot aron malikayan ang dengue. 

Ikomusta lang unya ko ni Yani, Mam. Salamat. 

Mama: Maayo nuon, day. Sige.Ayo-ayo. 
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Kantaha 

Maayong Buntag (Tono sa Maayong Pasko) 

 

  Maayong buntag 2x 

  Kaninyong tanan 

  Kiay kiay 2x 

  Pahiyom gamay 

(Note: Ilisan ang buntag ug udto, hapon, gabii) 

 

Katapusang Buluhaton 

 

Pilia gikan sa kahon ang hustong tubag sa mga 

pangutana sa ubos ug isulat sa notebook. 

 

 

 

 

Unsa nga pulong ang atong gamiton kon:  

1. makadawat kita og pabor ug ato usab isulti sa 

tawo nga atong gisugo?________ 

2. kita mamalihog ug kon kita adunay ipabuhat? 

____ 

3. mangayo kita og katahuran sa buntag?  ______ 

4. tagdon ang tawo nga gikaatubang? _______ 

5. mangayo kita og katahuran sa udto. ______ 

6. mangayo kita og katahuran sa gabii? _______ 

7. mangayo kita og katahuran sa hapon? ________ 

 

salamat   maayong hapon 

palihog   maayongb untag, 

kumusta,   maayong udto 

 maayong gabii tabi usa 
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Week 37  

 

Pagtabang sa Atong Komunidad: 

Pagpananom og Kahoy 

Nakapananom na ba ka? 

 

 

 

 

Kantaha 

“Magtanom Kitang Tanan” 
Tono sa “Magtanim Ay Di Biro” 

Magtanom kitang tanan 

Sa atong mga lugar 

Mga kahoy ampingan 

Dili ta mag-abusar 
 

Magtanom kitang tanan 

Dako kini gikatabang 

Aron kita mapanalipdan 

Sa tanang katalagman 
Repeat stanza 1 and 2 

 

Dali na dali na mga kauban 

Magkahiusa kitang tanan 

Husto na husto na kining mga buhat 

Nga makadaot sa kalibutan 
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Basaha 

“Ang Kahoy” 

(Sinulat nila ni: Lorna Mahilum ugJovelyn C. Quindao) 

    

   Angkahoy, dako o gamay 

   Lig-on kinimagkadugay 

   Angkahoy, taas o mubo 

   Paspas kini nga motubo 

   Kon ang mga kahoy managhan 

   Layo kita`s katalagman 

   Busa mga kahoy ampingan 

   Daghan kita`g magamitan 

   Mga pagbaha malikayan 

   Pagkaanod mapugngan 

   Kini dakog ikatabang 

   Sa tibuok kalibutan 

 

Unang Buluhaton 

Pilia ang pulong gikan sa Column A nga naggaray 

sa mga pulong sa Column B. Sumpaya ang duha 

kapulong pinaagi sa badlis. Mahimong krayola nga 

lain-lain og kolor ang ibadlis.  
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A      B 

1. kampana  a. santa 

2. kaha  b. lana 

3. puto  c. amiga 

4. singko  d. pito 

5. kalo  e. mama 

6. pala   f. tulo 

7. talong  g. saha 

8. yema  h. sala 

9. abaga   i. bangko 

10 kanta   j. silong 

   k. kolor 

   

   

Ikaduhang Buluhaton 

Tibok-a ang mga pahayag nga naggaray pinaagi sa 

pagsulat og pulong sa papel nga mo tukma sa 

hulagway. 

 

1. Adunay ___________ sa___________. 

 

 

2. Ang  __________ nagdala og ___________. 
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3. Nindot ang  ___________  ka  ____________ . 

 

 

  

4. Naay daghang ________  dapit sa_______ . 

 

 

   

 

Ikatulong Buluhaton 

Lingini ang mga pulong nga mas haom nga nigaray 

sa mga pulong nga nag-una. 

1. mata    latos  mantika  saka 

2. pala    plato  kaha  libro 

3. ilong    silong  bangko  hapon 

4. pitaka    sapatos siko        mangga 

5. patis    kamatis lapis        rihas 
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Week 38  

 

 

 

Pagtabang sa Komunidad: 

Pagpananom og Utanon 

  
 

“Ang utanon makapahimsog sa lawas 

 Busa batasanon nato ang pagkaon og utanon” 
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Unang Buluhaton 

Basaha 

“Biktima ni Loleng, Naghuot sa Evac Center” 
Ni: Jovelyn C. Quindao 

 

 

 Nigawas na sa nasod kaganinang alas 2:00 sa 

hapon ang bagyong Loleng nga nagbilin og kapin 

sa 500 biktima nga karon nag huotsa evacuation 

center sa Barba Sports Complex, Toledo City. 

 Kadaghanan sa mga biktima ang nawad-an og 

panimalay, mga kabtangan ug mga hayupan. Sila 

kasamtang ang namasilong sa Barba Sports 

Complex nga karon puno na kaayo ug naglisod na 

sa pagkaon ug pagkatulog.  

 Daghang kabataan ang gikatahong 

gipanghilantan tungod sa kainit sa palibot ug 

kakulang sa tubig ug pagkaon. Naglisod usab sila sa 

paggamit sa mga pansayan tungod sa ilang 

kadaghan. 

 Hinuon, nagpadayon sa pag-abot-abot ang 

mga hinabang nga gipaningkamotan sa 

kagamhanan sa Toledo City aron makasulbad sa 

kahimtang sa mga biktima.  
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Basaha 

“Utanon” 

 

Dagko ug presko nga mga utanon 

Kini makapahimsog ug lami nga kaonon 

Makaayo sa atong lawas 

Ug sa sakit kita luwas 
 

Busa sa mga kabataan 

Ang utanon maoy kinaham 

Kay kini puno sa bitamina 

Uglabihan gayod ka masustansya. 

  

Ikaduhang Buluhaton 

Basaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ang Pagpananom” 
Sinulat ni Jennifer Artiaga 

  

 Sayo nga nimata si Tatay Lando . Iyang gidali 

og pukaw ang mga anak niya nga sila si Rosana, 

Gea ug Bong. Mangadto sila sa umahan. Nagdala 

si Tatay og bara ug guna. Nagdala usab si Nanay 

Fina ug abono. Sila si Rosana, Gea, ug Bong ang 

nagdala sa binhi nga igtatanom. Malipayon kaayo 

ang pamilya padulong sa umahan. Pag-abot 

didto, nagbugwal dayon si Tatay Robert sa yuta. 

Gihinayan usab og tisok ni Nanay Fina ang mga 

binhing utanon. Nagtinabangay ang mga bata sa 

pagbubo sa mga tanom. 

  

  

 



253 

 

Ikatulong Buluhaton  

Ipagawas ang mga galamiton aron magbuhat kita 

og “Listahan sa mga Pulong” nga gigamit sa istorya. 

Sunda kining direksyon. 
 

1. Piloa sa tunga ang bond papers.  

2. Isapaw ang 2-4 ka mga bond papers nga pinilo. 

3. Itaod ang ribbon o yarn aron dili magkabulag 

ang mga bond papers. Kini maoy magsilbing 

hikot sa mga bond papers. 

4. Isulat sa atubangan ang “Listahan sa mga 

Pulong og Kahulugan Niini”. 

5. Isulat ang inyong ngalan nga maoy nagbuhat 

(Binuhat ni: _______) sa ubos sa ulohan. 

6. Han-aya ang mga pulong nga atong gitun-an 

(from dictation) pasunod sa letra sa Alpabeto 

(A, B, C, D, etc.). 

7. Isulat sa unang dahon/panid sa inyong bond 

paper ang 5 ka nag-unang mga pulong ug ang 

kahulugan niini. Isulat ug dagko ang mga letra 

aron klaro kayo kini. 

8. Magsulat lang og 5 kapulong ug ang kahulugan 

niini kada panid sa bond paper. 
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9. Mahimong dungagan pa ang mga pulong nga 

gipang sulat kon gusto. 

10. Panindoti ang inyong hinimong listahan sa 

mga pulong. 

 

nawagtangan Nahimutang 

namasilong nahitabo 

nanagan gibalita 

gikataho gipanghilantan 

naghuot gipahibalo 

naglisod hinabang 

nabati han-ay 

pulong nadasig 

maya saulogon 
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Week 39  

 
 

Pagtabang sa Atong Komunidad 

 
 

 

Unsay imong gikatampo sa pagpanindot sa imong 

komunidad? 
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Cabitoonan, Toledo City  

Pebrero   20, 2012 
 

Gihigugma kong Bhea, 
 

 Nagdapit ako kanimo sa kasumaran sa akong 

adlaw nga natawhan karong Sabado, Pebrero 27, 

2012 sa alas tres sa hapon. Manghinaot ako nga 

makatambong ka sa party nga giandam sa akong 

mama ug papa diri sa among balay. 
 

Ang imong amiga,  

Erheka 

Basaha 1 

 

Ikaupat nga Adlaw: Basaha 

Sampalok, Cebu  

Enero 5, 2012  

 

Gihigugma kong Alen, 

Daghan kaayong salamat sa mga binhi sa 

abokado nga imong gipadala. Nalipay kaayo si 

Mama pagkadawat niini. Gipangtanom na kini ni 

Papa sa luyo sa among balay. Nahibalo ko nga 

moabot ang panahon nga maghatag na kini 

kanamo og landong ug daghang prutas. 

Salamat kaayo. 

Imong higala,  

Alma 



257 

 

Week 40  
 

 

Mga Kahinguhaan sa Komunidad 

 
 

 Nakahibalo ba ka sa mga kahinguhaan 

sainyong komunidad? 
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Hibalo – i Kini: 

Ihatag ang kahulogan sa mga pulong nga 

binadlisan sa mga pahayag. 

 

1. Giatiman  pag–ayo ni Karlo ang iyahang mga 

manok. Iya kining _______.  

a. gipasagdan b. gibaliwala c. giasikaso 

2. Parte kini sa balay  diin matulog ang usa katawo. 

Kini mao ang _________.  

a. kusina  b. kuwarto c. banyo  

3. Kon nagsangpit ka sa akong ngalan, ikaw ______ 

kanako. 

a. nagtawag b. nagkanta c. nagsulat 

4.  Nasakit ang akong mama.  Amo siyang gidala 

sa___________.  

a. eskuylahan     b. ospital  c. simbahan  

5. Si Berto mangadye sa Ginoo sa dili pa siya 

matulog. Nagpasabot kini nga siya___________.   

a. mag-ampo b. magtuon c. maligo 

6. Kon ang imong tatay maayo na gikan nagsakit, 

unsa man ang imong bation?           

a. maglagot b. maguol c. malipay 
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Kantaha 

“Hain Na?” 
(Tono: Where is Thumbman?) 

 

    Hain na si Tatay(2x)  

   Dia ra ako (2x )  

   Kumusta, kumusta (2x)      

   Maayo man(2x) 

   

 

Basaha 

 

“Ang Lola ni Merla” 
Sinulatni Janet Clemente 

FulgencioDolino ES. - Toledo City Division 

 

Adunay usa ka bata nga ginganlan og 

Merla. Siya nagpuyo ipon sa iyahang Lola 

Mamita. Nagtrabaho sa Amerika ang mama ug 

papa ni Merla maong si Lola Mamita lang ang 

nag-atiman kaniya. Pinangga kaayo si Merla sa 

iyahang lola. Ihatod ug kuhaon si Merla sa 

iyahang lola sa eskuylahan. Puno siya sa pag-

amoma sa iyang lola Mamita.  Gani, human siya 

tudloan sa iyang mga leksiyon sa eskuylahan, 

paimnon dayon siya og gatas sa iyang lola. 

Kanunay usab siyang basahan sa iyang lola 

Mamita ug mga istorya gikan sa libro. Sa dili pa 

sila mangatulog, mag-ampo gayod sila. 

 Usa kaadlaw niana, pagmata ni Merla, 

niadto dayon siya sa kwarto sa iyang lola. Apan 
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natingala siya kay wala man kini sa iyang 

higdaanan. Gipangita ni Merla sa tibuok balay 

ang iyang lola Mamita apan wala gayod kini 

niya makit-i. Naghilak si Merla samtang 

nagsangpit sa ngalan sa iyahang lola. 

 Miabot ang iyahang tiyo Melchor ug 

nagpahibalo nga gidala diay nila si Lola Mamita 

sa ospital kay gihilantan. Naguol pag-ayo si 

Merla.Nabalaka siya sa kahimtang sa iyang lola. 

Miluhod si Merla sa altar ug nag-ampo. 

Gipangayo niya sa Ginoo nga ayohon na ang 

iyahang lola. Pagkasunod adlaw, pag-uli ni 

Merla gikan sa eskuylahan, nalipay kayo siya 

kay nakagawas na gikan sa ospital ang iyahang 

lola. Malipayon kaayo nga migakos si Merla sa 

iyang lola Mamita.  

 

 

 
 




