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Sa mga Magulang at Guro,
  
  Kuwento ito ni Pengkoy, ang batang 
masayahin at magiliw sa ibang tao, hayop at 
halaman. Ang pagiging masayahin o kengkoy 
ay nagbibigay daan upang gumanda ang 
paningin natin sa buhay. 
      Kinagigiliwan ang mga batang 
naghahangad na makatulong sa iba kahit na 
sa munting paraan.
  Ang kuwentong ito ay nagtuturo rin ng 
pananalig sa ating dakilang Diyos.
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Si Pengkoy
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  Sa isang bukirin ay may naninirahang 
isang masayang pamilya.
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  Ang mag-asawang sina Mang 
Caloy at Aling Elay ay mayroong 
isang anak, si Pengkoy.
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 Masayahin at kengkoy 
si Pengkoy. Mahilig siyang 
magpatawa.

    Madalas siyang nakikipag-
usap sa mga ibon sa bukid. 
Tawa dito, tawa doon buong 
araw ay tuloy tuloy.
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  Isang araw, walang magawa 
si Pengkoy, pinaliguan niya ang 
baboy na alaga ni Popoy, na 
kapitbahay niya.
    Laking gulat niya at hinabol 
siya nito sa may punong kahoy.
  “Naku po!” malakas na sigaw 
ni Pengkoy nang mapatid sa ugat 
ng puno. 
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 Nakita niya ang kanyang alagang 
unggoy na bibitin-bitin sa puno. 
     Sa kati ng ulo, siya’y nagpahinguto.

  “Hay Pengkoy, nakakatawa kang 
pagmasdan,” sabi ng kanyang nanay.
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  Naparaan siya sa bakuran ni 
Mang Tisoy. Nakipagharutan siya sa 
mga alaga nitong aso.
    “Kumusta na, namis n’yo ba 
ako?” bati ni Pengkoy sabay laro sa 
mga aso.
   “Talagang itong si Pengkoy, 
sadyang kengkoy,” ngiti ni Mang 
Tisoy habang pinagmamasdan siya 
na nakikipaglaro sa mga aso.
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  Lunes, maagang pumasok si 
Pengkoy. Sa daan, nakita niya si Dodoy 
na masasagasaan .
   Bigla niya itong itinulak. Sa malas, 
bumagsak siya sa putik.
  “Salamat kaibigan, sadyang 
napakabuti mo,” sabi ni Dodoy.
 “Walang anuman,” sagot ni Pengkoy 
habang pinupunasan ang putik sa 
mukha.
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  Sa paaralan, wala pa si Pengkoy, 
bakante pa ang kanyang upuan.
   “Nasaan si Pengkoy?” tanong ni 
Bb. Tibuloy na nakasimangot.
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 Nagtawanan ang lahat ng 
makita si Pengkoy na marungis.
    Sa halip na magalit, natawa 
na lamang si Bb. Tibuloy.
 “Hay Pengkoy, nakakatawa 
ka,” sabi ni Bb. Tibuloy. Kumamot 
na lamang ng ulo si Pengkoy.
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  Sa isang sulok ng paaralan nakita 
niyang umiiyak si Bitoy.
 “Bakit ka umiiyak Bitoy?" tanong niya.
  “Nakakuha kasi ako ng sero sa 
pagsusulit, pagagalitan ako ng nanay 
ko,” sabi ni Bitoy.
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 Inalo ni Pengkoy si Bitoy. 
 “Huwag ka nang umiyak, 
galingan mo na lang sa susunod,” 
wika niya.
 At ginuhitan niya nang nakangiti 
ang iskor nitong sero. Napangiti 
si Bitoy nang makita ang ginawa 
ni Pengkoy.
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 Sabado, ang kaibigan 
niyang si Totoy ay dumalaw 
sa kanilang bahay.
    Pinatuloy siya ni Pengkoy 
at pinakain ng okoy at tikoy. 
Ang mga ito ang paboritong 
pagkain ni Pengkoy.
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  Isang gabi, biglang dumating ang 
malakas na bagyong "Ondoy".
  Takot na takot ang kanyang mga 
magulang dahil sa lakas ng hangin at ulan.
  “Huwag po kayong matakot, hindi ko 
po kayo pababayaan, ililigtas po tayo ng 
Diyos,” sabi ni Pengkoy na pampalakas 
loob.
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  “Tama ka anak,” sagot ni Mang Caloy.
  “Umalis na po tayo at baka masira ang 
ating bahay,” dagdag pa ni Pengkoy.
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  Kinabukasan, wala na ang bagyo. Gustong 
aluin ni Pengkoy ang lungkot ng magulang 
kaya hinanap niya ang kanyang alkansiya.
  “Huwag na po kayong malungkot. 
Ipagagawa ko po kayo ng palasyo at ibibili 
ko po kayo ng pamalit na punla para may 
maitanim tayong muli,” nakangiting wika ni 
Pengkoy.
  Napatawa ang kaniyang mga magulang 
sa sinabi niya.
  “Salamat sa Diyos ang mahalaga ay 
ligtas tayong lahat,” sabi ng tatay.
  At niyakap ni Pengkoy ang kaniyang 
nanay at tatay.
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Tanong:

A. Sagutin ang mga katanungan.

1. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento?

2. Sino-sino ang kanyang mga magulang?

3. Ano-ano ang mga hayop na kanyang 
nilalaro?

4. Saan siya papunta nang tinulungan niya 
si Dodoy na muntik nang masagasaan?

5. Anong bagyo ang dumating na sumira 
sa kanilang bahay at pananim?
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B. Basahin ang mga salita. Isulat ang mga 
ito sa tamang hanay.
   Pengkoy        aso            bukirin        
   bagyo       aksidente       tikoy      
    paaralan      baboy      Aling Elay

Tao Bagay Hayop Lugar Pangyayari

                        
C. Gumuhit ng tig-iisang ngalan ng tao, 
bagay, hayop, lugar at pangyayari. Isulat 
ang salita sa ibaba nang iginuhit.
  Tao      Bagay    Hayop 

     Lugar      Pangyayari
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    Ang kwentong ito ay tungkol sa isang 
batang kengkoy o masayahin. Ang kanyang 
kilos at pananalita ay nagbibigay saya sa 
mga nakakakita o nakakasalamuha niya.
              Paano kaya nakakatulong ang pagiging 
masayahin ni Pengkoy sa mga taong nasa 
paligid niya? Halina't ating alamin.

May-akda:  Si Gng. Analiza G. Cubos ay nagtapos ng kolehiyo sa University of Regina Carmeli 
noong 1991 at nag-aral ng Master of Arts in Guidance and Counselling sa Bulacan State 
University (BulSU). Sa kasalukuyan, nagtuturo siya sa Calumpang Elementary School bilang 
Master Teacher I. Nakapagturo rin siya ng 11 taon sa iba't ibang pribadong paaralan sa 
Bulacan. Siya rin ay 15 taon nang nagtuturo sa pampublikong paaralan. 

Tagaguhit  at  Taga-layout: Si Bb. Ivy R. Balagtas ay nagtapos ng kanyang kursong Bachelor 
in Elementary Education Major in Mathematics sa Bulacan State University (BulSU). Siya ay 
nagtuturo sa ikaanim na baitang sa Calumpang Elementary School bilang Master Teacher I. 
Sampung taon na siyang nasa serbisyo ng pagtuturo sa nasabing paaralan. Nag-aral siya sa 
BulSU ng digri ng Master of Arts in Education Major in Educational Management.

Tagaguhit: Si Gng. Rizel P. Manlapaz ay nagtapos ng kolehiyo sa Bulacan State University 
(BulSU) at nag-aral ng Master of Arts in Curriculum and Instruction sa nasabi ring institusyon. 
Siyam na taon ng nagtuturo sa Calumpang Elementary School sa Distrito ng Timog Calumpit.


