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Para sa mga Mambabasa 

 Ang kwentong ito ay tungkol 
sa isang pamilya na naninirahan 
sa Sitio Pariahan na isang sitio sa 
Brgy. Taliptip. Matiwasay noong 
namumuhay ang pamilya ni 
Ambo hanggang sa dumating 
ang isang kalamidad.
 Nakapaloob dito ang 
kasanayan na dapat linangin 
sa isang mag-aaral batay sa 
Pambansang Kurikulum  ng 
Ikalawang Baitang sa Araling 
Panlipunan: Ika-walong paksa 
na nakakukuha ng impormasyon 
tungkol sa mga epekto ng 
kalamidad sa kalagayan ng mga 
anyong lupa, anyong tubig at sa 
mga tao sa sariling komunidad. 
(Araling Panlipunan, AP2KOM-
If-h-8.3)

1

ARAL: 

 Sa pamamagitan ng kwentong ito, mapagtatanto ng mga 
bata ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman ukol sa 
mga epekto ng kalamidad sa anyong lupa, anyong tubig at sa 
mga tao sa sariling komunidad. 
 Maipapakita rin dito ang kahalagahan ng paghahanda tuwing 
may darating na kalamidad tulad ng bagyo. 

 Bukod sa Araling Panlipunan, maaari ring gamitin ang 
“big book” na ito sa Science at Filipino bilang sanggunian at 
karagdagang babasahin. Malaking tulong din ito sa pagmumulat 
ng DRRMC sa mga kabataan sa panganib na hatid ng kalamidad.  





Lathalain ng

 Curriculum and Learning Management Division (CLMD)
Learning Resource Management and Development Center (LRMDC)

Department of Education
Regional Office III
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  Araw ng Lunes, habang naghahanda 
sa pagpasok sa paaralan ang batang si 
Ambo,  narinig  niya  sa  radyo ang  isang 
balita.

  "Isang sama ng panahon ang 
inaasahang tatama sa kalakhang bahagi 
ng Luzon sa Miyerkules. Pinaaalalahanan 
ang lahat na maghanda," ang saad sa 
radyo.

  Isang araw sa Sitio Pariahan...
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  "Nay, 'Tay, napag- aralan po namin 
sa aming paaralan na dapat po ay may 
nakahanda po tayong "Emergency Kit" 
kung mayroon pong bagyo. Mayroon na 
po ba tayo niyon?"   ang tanong ni Ambo 
sa kanyang mga magulang. 

  "Hindi na natin kailangan niyon, anak," 
ang tugon ni Aling Ida na kasalukuyang 
nagluluto ng kanilang almusal.
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  "Tama, anak. Marami ng bagyo ang 
dumaan sa sitio natin. Heto at narito pa rin 
tayo. Dadaan at dadaan lamang iyan, lilipas 
din!" dagdag  ni Ka Temyong na kanyang 
ama na naghahanda naman sa pagbisita 
sa kanilang baklad.

  "O, halina't kumain na tayo. Mahuhuli 
ka na sa iyong klase Ambo," anyaya ng 
ina.
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  Muling pinaalalahanan ni Gng. 
Baltazar ang kanyang mga mag-aaral 
tungkol sa paghahanda ng "Emergency 
Kit" sa tuwing may darating na bagyo. 

  "Bukod sa paghahanda ng 
"Emergency Kit", siguraduhing ligtas ang 
inyong tahanan sa hagupit ng bagyo. Kung 
sobrang taas na ng tubig at hindi na ligtas 
pang manatili, lumikas na sa mas mataas 
na lugar," dagdag ng guro ni Ambo. 

  Sa Paaralan...
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  Pag-uwi sa tahanan ni Ambo, dali-dali 
niyang sinabi sa kanyang mga magulang 
ang mga paalala ng guro.

  "Sige anak, pagkatapos kong magluto 
ng ating hapunan ay aayusin natin iyang 
sinasabi mong "Emergency Kit"," wika ni 
Aling Ida.

  "Matapos    ko   lamang    ding    ayusin 
itong aking lambat, tutulungan ko na kayo 
sa paghahanda," ang sabi ng kanyang 
ama. 
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  Lumipas ang magdamag nang hindi 
nakapaghanda ang pamilya ni Ambo.
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  "Whoosh! Splash! Whoosh! Splash!" 
Ang mga malalakas na tunog na iyon ang 
yumayanig sa tahanan nila Ambo habang 
patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan 
kasabay ng paghampas ng malakas na 
hangin dulot ng bagyo.
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  Kinabukasan, hindi na rin nakapasok 
si Ambo sa paaralan dahil sa sama ng 
panahon.
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  "Nay,'Tay, mukhang tatagal pa ang 
ulan at malaki na ang tubig. Tara na pong 
lumikas!"

  “Anak, hintay, hintay pa tayo. Huhupa 
rin ang bagyo,” saad ng ama ni Ambo.

  "Whoosh! Splash! Whoosh! Splash!" 
Nagpatuloy ang ulan...
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  "Temyong! Masyadong malaki na ang 
tubig sa labas! Di na ligtas dito! Lumikas na 
tayo!" may pag-aalalang sabi ni Aling Ida.

  Dali-daling binuhat ng mag- 
asawa si Ambo at kinuha ang kanilang 
mahahalagang gamit.
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  Isang malakas na alon ang sumalubong 
at tumangay sa kanila.

  "Kumapit kayo sa lambat!" ang sigaw 
ni Ka Temyong sa kanyang mag-ina na 
kanila namang ginawa.

  "Nay! 'Tay!" ang natatakot na sigaw ni 
Ambo.

  "Kung nakalikas lang sana tayo ng 
mas maaga hindi na sana mangyayari ito.
Huhuhu." ang iyak ni Aling Ida
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  Lumipas pa ang ilang oras, humupa 
na rin ang bagyo. 

  Nagsidatingan na rin ang 
mga bangkang magliligtas sa mga 
nasalanta. 

  Karamihan sa mga nasalanta ay 
nakakapit lamang sa mga baklad. 
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  "Sa tindi ng hagupit ng bagyo, 
siguradong wala na tayong mababalikan 
pa sa sitio. Saan na ngayon tayo titira?"

  "Huwag kang malungkot Temyong. 
Manalangin tayo sa Diyos. Hindi Niya tayo 
pababayaan," ang sabi ni Aling Ida. 

  Pansamantalang pinatuloy ang mga 
nasalanta sa Paaralang Elementarya ng 
Taliptip.
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  Tila dininig ang kanilang hiling. 
Binigyan ng pabahay ang mga nasalanta 
ng bagyo. Isa na rito ang pamilya ni Ambo. 

  Ligtas man sa nalipatang lugar, 
pinangako ng pamilya ni Ambo na lagi 
nang maghahanda sa anumang
kalamidad. 
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Panuto: Tukuyin ang mga pangyayaring naganap sa kwento. 
Lagyan ng tsek(    ) sa kahon. 
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  Ang batang si Ambo ay anak ng mag-asawang sina 
Aling Ida at Ka Temyong na naninirahan sa Sitio Pariahan. 
Isang araw ng Lunes habang naghahanda pagpasok 
sa paaralan, nadinig ni Ambo ang isang balita sa radyo 
tungkol sa isang paparating na sama ng panahon.  
Nagsabi si Ambo sa kanyang ina at ama ukol sa napag-
aralang paghahanda tuwing may darating na bagyo. 
Ipinagsawalang-bahala ito ng mag-asawa. Binanggit ulit 
ito ni Ambo sa kanyang mga magulang pagkauwi ng 
bahay matapos paalalahanan silang muli ng kanilang 
guro tungkol sa paparating na bagyo. Muli, hindi nila ito 
pinagtuunan ng pansin. 
 
 Ano  kaya ang mangyayari sa pamilya ni Ambo? 
Malagpasan kaya nila ang darating na sama ng panahon? 


