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Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang     Filipino sa Piling Larang 11/12   

ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling     Lakbay-Sanaysay     

! 

Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga 

edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang 

gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang 

itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, 

panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. 

Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa 

mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, 

bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang 

mga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga 

pangangailangan at kalagayan. 

Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang 

kahong ito sa pinakakatawan ng modyul: 

 

 

 

 

 

 

Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang 

mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan 

at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang 

sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at 

gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa 

modyul.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Tala para sa Guro 

Ito'y naglalaman ng mga paalala, 

panulong o estratehiyang magagamit sa 

paggabay sa mag-aaral. 
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Para sa mag-aaral: 

Malugod na pagtanggap sa    Filipino sa Piling Larang 11/12      ng 

Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa   (   Lakbay-Sanaysay  ) 

Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. 

Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at 

magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na 

ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga 

kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay 

nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay. 

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. 

Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-

aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa 

pagkatuto. 

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. 

 
Alamin  

 

Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga 

dapat mong matutuhan sa modyul. 

 
Subukin  

 

Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung 

ano na ang kaalaman mo sa aralin ng 

modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng 

tamang sagot (100%), maaari mong 

laktawan ang bahaging ito ng modyul. 

 
Balikan 

 

Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral 

upang matulungan kang maiugnay ang 

kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. 

 
Tuklasin 

 

Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay 

ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad 

ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas 

na suliranin, gawain o isang sitwasyon. 

 
Suriin 

 

Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling 

pagtalakay sa aralin. Layunin nitong 

matulungan kang maunawaan ang bagong 

konsepto at mga kasanayan. 

 
Pagyamanin 

 

Binubuo ito ng mga gawaing para sa 

malayang pagsasanay upang mapagtibay 

ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa 

paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot 

mo sa pagsasanay gamit ang susi sa 

pagwawasto sa huling bahagi ng modyul. 
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Isaisip 

 

Naglalaman ito ng mga katanungan o 

pupunan ang patlang ng pangungusap o 

talata upang maproseso kung anong 

natutuhan mo mula sa aralin. 

 
Isagawa 

 

Ito ay naglalaman ng  gawaing 

makatutulong sa iyo upang maisalin ang 

bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na 

sitwasyon o realidad ng buhay. 

 
Tayahin 

 

Ito ay gawain  na naglalayong matasa o 

masukat ang antas ng pagkatuto sa 

pagkamit ng natutuhang kompetensi. 

 
Karagdagang 
Gawain 

 

Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong 

panibagong gawain upang pagyamanin ang 

iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang 

aralin. 

 
Susi sa Pagwawasto 

 

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa 

lahat ng mga gawain sa modyul. 

 

Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: 

  
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang 

marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na 

papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing 

napapaloob sa modyul. 

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at 

sa pagwawasto ng mga kasagutan.  

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang 

sagutin lahat ng pagsasanay.  

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, 

huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka 

rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o 

sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging 

itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.  

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng 

makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa 

kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito! 

Sanggunian 
Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa 

paglikha o paglinang ng modyul na ito.  
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Alamin 

Maligayang pagtuklas at pagsulat! 

Ano ang napaloob sa Modyul na ito? 

       Pagbati! 

 Inihandanda ang modyul na ito para sa iyo. Layunin nitong sumulat ng lakbay- 

sanaysay na lilinang sa kakayahang magpahayag tungo sa mabisa , mapanuri , at 

masinop na pagsusulat sa piniling larangan. 

 

 Ano ang  Lakbay-sanaysay ? Bakit mahalagang matutuhan ang pagsulat ng lakbay- 

sanaysay? Ano ang layunin ng lakbay- sanaysay? 

 

Layunin ng modyul na ito na matamo ang pinakamahalagang kasanayang 

pampagkatuto na: 

 Natitiyak ang mga elemento ng pinanood na programang pampaglalakbay 

CS-FA11/12PD-Om-o-89 

1. Naisasagawa nang mataman ang mga hakbang sa pagsulat ng lakbay-

sanaysay. 

2. Nakasusulat ng lakbay-sanaysay batay sa maingat, wasto at angkop na 

paggamit ng wika. 

Tayo na at sumulat ! 
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Kailangan mo munang sagutin ang unang pagsubok bago mo pag-aaralan ang 

nilalaman ng modyul. Maniwala ka sa iyong sarili. 

 

I. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang titik T kung ang 
pahayag ay tama at titik M kung ang pahayag ay mali. Isulat ang sagot sa patlang 
bago ang bilang. 

 
______1. Ang lakbay-sanaysay ay kadalasang nakabatay sa karanasan, 

      sumasalamin sa pagkatao ng manunulat. 

______2. Ang lakbay-sanaysay ay may layuning maitala ang karanasan sa  

     paglalakbay. 

______3. Damdamin at  emosyon ng manunulat ang pinakamahalagang mabasa sa  

                 akda. 

______4. Hayaang maging ensayklopedia o teksbuk ang paraan ng pagsulat ng  

      lakbay-sanaysay. 

______5. Ang lakbay-sanaysay ay may sapat na atensiyon sa mga detalye sa  

      paligid gamit ang pandama. 

______6. Ang sanaysay ay akademikong sulatin na nagsasaad ng sariling  

     damdamin,kuro-kuro o isipan ng isang manunulat kaugnay sa kanyang  

      nakikita o naoobserbahan. 

______7. Ang programang pampaglalakbay ay nakasulat na tekstong naglalarawan  

      at nagsasalaysay tungkol sa lugar, tao, aktibidad at pagkain sa isang  

      partikular na lugar. 

______8. Ang lakbay sanaysay ay mapanuri o kritikal na uri ng sanaysay na tungkol  

      sa mga naiisp ng manunulat kaugnay sa kanyang nakikita ao  

     naoobserbahan. 

 ______9. Seryoso at personalang paksa ng pormal na sanaysay. 

______10. May introduksyon,katawan at wakas ang lakbay-sanaysay. 

 
 

 

Subukin 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 
I. Panuto 
II.  1.Tiyakin ang mga elemento ng  pinanood na  programang pampaglalakbay. 
 
2. Manood ng programang Biyahe ni Drew. 
 

Pamagat ng Programa  

Taglay na elemento ng paglalahad  

1. Panauhan  

2. Lunan  

3. Tunggalian  

4. Banghay  
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Balikan 

 

Anong alam mo? 

Mahalagang maunawaan ng mo  kung ano ang nakaraang pinag-aralan. 

Kailangang maintindihan mo bago ka magpatuloy sa susunod na pagsubok. 

Panuto: Isulat ang titik T kung ang pahayag ay mga dapat tandaan sa pagsulat ng 

panukalang proyekto at titik M kung hindi.Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. 

 

______1. Ang panukalang proyekto ay naglalahad ng paninindigan hinggil sa isang 

problema o isyu. 

______2. Mahalaga ang pagbibigay ng pamagat sa pagsulat ng panukalang proyekto. 

______3. Ang layunin ng panukalang proyekto ay magsisilbing pangako ng 

mananaliksik sakanyang guro at sa kanyang kapwa mambabasa . 

______4. Makikinabang ang lipunan sa isasagawang proyekto. 

______5. Ang paghahanda ng pagsulat ay nangangailangan ng malawakang 

pagbabasa at pagsisiyasat sa napiling paksa. 
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Tuklasin 

 

Ikaw ba ay handa na sa paglalakbay? Samahan mo ako. 

 

1. May kasabihan na huwag maging turista sa sarillng bayan. Sabay-sabay tayong aawit 

sa  kantang may pamagat na  Biyahe Tayo  ! www.youtube.com/watch/v=8fRg8iHsw 

2.Kilalanin natin ang ating  bayan na papasyalan! Bayan muna, Bago ang iba !           

3.Sagutin ang gabay na katanungan. 

Biyahe Tayo! 

 

Ikaw ba'y nalulungkot 

Naiinip, nababagot? 

Ikaw ba'y napapagod 

Araw gabi'y puro kayod? 

 

 

Buhay mo ba'y walang saysay 

Walang sigla, walang kulay? 

Bawa't araw ba'y pareho 

Parang walang pagbabago? 

 

 

Tara na, biyahe tayo 

Kasama ang pamilya 

Barkada at buong grupo 

Para mag-enjoy nang todo. 

 

 

Halika, biyahe tayo, 

Nang ating makita 

Ang ganda ng Pilipinas 

Ang galing ng Pilipino. 

 

 

Napasyal ka na ba 

Sa Intramuros at Luneta 

Palawan, Vigan at Batanes 

Subic, Baguio at Rice Terraces? 
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Namasdan mo na ba 

Ang mga vinta ng Zamboanga 

Bulkang Taal, Bulkang Mayon 

Beach ng Boracay at La Union? 

 

 

Tara na, biyahe tayo 

Mula Basco hanggang Jolo 

Nang makilala ng husto 

Ang ating kapwa-Pilipino. 

 

 

Halika, biyahe tayo, 

Nang ating makita 

Ang ganda ng Pilipinas 

Ang galing ng Pilipino. 

 

From city to city, 

Seven thousand and a hundred plus islas 

Sa mahal kong Pilipinas 

Luzon, Visayas, Mindanao ating puntahan. 

Huwag maging dayuhan sa sariling bayan! 

 

 

Nasubukan mo na bang 

Mag-rapids sa Pagsanjan 

Mag-diving sa Anilao 

Mag-surfing sa Siargao? 

 

 

Natikman mo na ba 

Ang sisig ng Pampanga 

Duriang Davao, Bangus Dagupan 

Bicol Express at Lechong Balayan? 

 

 

Tara na, biyahe tayo, 

Nang makatulong kahit pano 

Sa pag-unlad ng kabuhayan 

Ng ating mga kababayan. 

 

Halika, biyahe tayo, 

Nang ating makita 

Ang ganda ng Pilipinas 

Ang galing ng Pilipino. 
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Nakisaya ka na ba 

Sa Pahiyas at Masskara 

Moriones at Ati-Atihan 

Sinulog at Kadayawan? 

 

 

Namiesta ka na ba 

Sa Peñafrancia sa Naga 

Umakyat sa Antipolo 

Nagsayaw sa Obando? 

 

 

Tara na, biyahe tayo 

Upang ating matamo 

Ligaya at pagkakaibigan 

Kaunlaran, kapayapaan. 

 

 

Halika, biyahe tayo, 

Nang ating makita 

Ang ganda ng Pilipinas 

Ang galing ng Pilipino. 

 

 

Tara na, biyahe tayo 

Upang ating matamo 

Ligaya at pagkakaibigan 

Kaunlaran, kapayapaan. 

 

 

Halika, biyahe tayo 

Nang ating makita 

Ang ganda ng Pilipinas 

Ang galing ng Pilipino. 

 

Halika, biyahe tayo... 

WOW Philippines 

 

 

 

Isang karagdagang gawain para maikintal ang mahalagang kaisipan. Isang hamon 

para sa iyo. 
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Gabay na katanungan: 

1. Isa-isahin ang mga magaganda at makasasaysayang lugar na binanggit sa 

kanta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Itala ang mga sikat na pestibal na binanggit sa kanta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.Ano ang layunin  ng manunulat sa paglalakbay kantang  Biyahe Tayo ? Alamin ang tema 

ng kanta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4,Paano ilalarawan ng manunulat  ang napili niyang lugar? Paano magiging malikhain 

ang paglalarawang ito? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

5.Bukod sa lugar, ano pa ang kailangang ilarawan ng isang mananaysay? Gaano 

kahalaga ang diyalogo sa isang lakbay-sanaysay? Ipaliwanag. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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6.Makatutulong ba sa pagsulat ng lakbay- sanaysay ang malinaw na paglalarawan ng mga 

pandama tulad ng mga bagay na nasasalat, naaamoy, nakikita, naririnig at nalalasahan? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

Suriin 

 

Ating Alamin: 

Para sa iyo, anumang kaalaman na mayroon ka huwag mong 

ikahiyang ibahagi sa iba, iyan ang tunay na tagumpay!   

  

1. Ang lakbay- sanaysay ay  tinatawag na travel essay o travelogue. Mas malawak na 

kategorya ng travel literature. 

 

2. Kinapapalooban ng tatlong mahahalagang konsepto: sanaysay, lakbay at sanay. 

 
3. Gumamit ang manunulat ng elemento ng kwento( tauhan, lunan, 

tunggalian, diyalogo at banghay ) . 

 
4. Huwag maglakbay bilang isang turista, maglakbay bilang manlalakbay. 

 
5. Tukuyin sa mambabasa ang mga layunin sa paglalakbay. 

 
6. Gumamit ang manunulat ng pandama , obserbasyon at pagmumuni sa 

pagsulat . Ang pagkuha ng larawan ay isang uri ng dokumentasyong sa 

isinasagawang pagsusulat. 
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7. Dahilan ng pagsulat ng lakbay-sanaysay upang itaguyod ang isang lugar at 

kumita, makalikha ng patnubay sa manlalakbay, pansariling kasaysayan at 

idokumento ang kasaysayan. 

 

Tandaan: Isang kaalaman na di- mananakaw ninuman. 

Basahin ang teksto at sagutin ang mga gabay na katanungan. 

 

Solo sa Oslo 

Will P. Ortiz 

 

         Mahigpit ang hawak ko sa armrest ng upuan ng eroplanong patungong Amsterdam. 

Pinagpapawiasn ako sa loob ng malamig at madilim na lugar.Taong 2005, huling araw iyon 

ng Hunyo. Kinausap ako ng katabi ko.Isa siyang Pilipinong seaman. Tinanong niya kung 

saan ako pupunta. “Oslo,” sabi ko.“Solo?” Tumango ako, oo nga, naisip ko. Unang 

pagkakataon kong pumunta sa Europa dahil magsasalita ako sa kumperensiya sa 

University of Oslo. Solo sa Oslo. Marami akong agam-agam. Hindi ko alam ang lugar. 

Hindi gayon kalaki ang pera kong dala. Kung marami akong pera, maari akong maligaw, 

pero dahil tamang-tama lamang, hindi kasama sa plano ko ang lumampas at maligaw. 

Pagbaba ng eroplano sa Amsterdam, nakilala ko ang mga Pilipinong seaman na 

kasamahan ng kasabay ko. Marami silang payo tungo sa paglalakbay. Ngunit di ko na 

matandaan dahil mayroon lamang akong 30 minuto patungo sa dulo ng airport kung saan 

naroon ang eroplano ko patungong Oslo. Natatandaan kong malumanay at masaya ang 

mga tinig nila.Tumakbo na ako habang hila-hila ang aking stroller at nakasukbit ang 

backpack na humahampas-hampas sa aking likod. Mas mabilis ang sikdo ng dibdib kaysa 

sa aking mga paang nanghihina. Hindi lang miminsan akong tinapik at hinawi ng ibang 

mga manlalakbay na nagmamadali. Tila nauuuna rin ang kanilang pangamba kaysa 

kanilang mga paa.  

Mahigpit ang hawak ko sa armrest ng upuan ng eroplano. Mapusyaw ang ilaw. 

Patungo na ako ng Oslo. Nanlalamig ang mga kamay ko. Wala pa akong tulog simula 

nang umalis ng Pilipinas na ang ibig sabihi’y 20 oras na akong gising. Sa kabilang aisle ng 

eroplano, ngumiti sa akin ang isang lalaki.Hindi ko alam kung ano ang kanyang lahi. 
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Ngumiti rin ako. “Pinay?” tanong niya. Tumango ako at natuwa. Tanungan kami kung ano 

ang ginagawa namin.Isa siyang inhinyero at magte-training sa Oslo. Nakilala ko rin ang 

kasamahan niyang Indonesian. Pagdating namin sa Oslo, linga ako nang linga. Nakahinga 

ako nang maluwag nang sabihin ng inhinyero na sumabay na ako sa kanila.Maaaring mag-

bus o mag-bullet train patungong downtown Oslo. Pinili naming mag-bullet train kahit doble 

ang bayad dahil 30 94minuto lamang ito kumpara sa bus na tatlong oras. Sa loob ng bullet 

train na halos walang tao, umupo akong malapit sa bintana. Nagsu-zoom ang mga lugar 

na aming dinaraanan, sumasabay sa kabog ng puso ko habang nakatingin sa 

luntiangpaligid na dinaanan namin. Sa Oslo Central Station kami bumaba. Maraming mga 

tao, mga nakangiti, maingay. Nagtanong ako sa information kung gaano kalayo ang hostel 

na tutuluyan ko. Itinuro niya ito sa mapa.Kung lalakarin ko raw ay 30 minuto. Nagulat ako 

na nasa likod ko pa rin ang inhinyero, sabi niya idadaan na lamang nila ako sa titirhan ko. 

Bumagal ang napakabilis na sikdo ng puso ko. Isang Mercedes-Benz ang sumundo sa 

kanila at inihatid nga ako sa tinutuluyan ko. Maliit ngunit malinis ang hostel at malapit sa 

train station patungong University. Nakatulog ako nang siyam na oras. Para sa isang 

insomniac, isa itong milagro. Binisita ko ang pagdadausan ng kumperensiya kinabukasan, 

natuwa ako sa lawak nito, naglalakihan ang mga puno. Kapag huminga ka nang malalim, 

manunuot sa ilong ang amoy ng damo, lupa at lamig. Yari sa salamin ang malaking gusali 

ng library nila. Sa loob, mga nakangiting Norwegian volunteers ng kumperensiya ang 

makikita sa registration. May isang conference participant ang nagtaas ng boses, di ko 

alam kung taga-saang bansa. Sabi niya, “I’m sorry but who speaks English here?” At sa 

malumanay na tinig, sinagot siya ng kausap sa matatas na Ingles, “I do, I do speak 

English. I’m just not sure what you’re asking me.”Sa pagitan ng mataas at malumanay na 

boses na nagsasalimbayan, nagtanong ako sa sa isa pang nasa registration. Inasikaso 

niya akong mabuti at ipinadama sa kanyang ngiti ang “welcome.” Napatitig ako sa 

babaeng malumanay ang tinig sa pagpapaliwanag, blonde ang kanayang umaalongalong 

buhok na lagpas balikat, at bughaw ang mga mata. At namangha ako na tila namana niya 

ang tiyaga ng mga Pilipino sa pakikisama sa mga dayuhang mahirap 

pakibagayan.Pagpalain ka, naisip ko. Kinakabahan man sa unang bugso ng mga salita sa 

pagbabasa ng aking papel sa kumperensiya, sa kalagitnaa’y madulas na ang aking mga 

paliwanag. Sa pagtatapos, maraming iba’t ibang mga lahi at ilang mga Pilipino ang aking 

nakilala. Marami silang mga tanong na maaaring maging paksa ng iba kong pag-aaral ukol 

sa panitikang pambata.  
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Nang makatapos ako sa aking presentasyon, lumabas ako at naglakad sa campus. 

Nakita kong sunod-sunod na nakahilera ang mga bisikleta sa 95harap ng library. 

Nararamdaman ko ang init ng araw sa aking balikat. Umupo ako sa hardin sa harap ng 

aklatan at tiningnan ang mga naglalabas-masok. Iba’t iba ang kulay ng kanilang mga 

buhok at mata. Isang lalaking estudyanteng may brown na buhok ang lumabas ng library 

at tinungo ang kanayang nakaparadang bisikleta. Habang tinatanggal niya ang kadena 

nito, nakita niyang tinitingnan ko siya, ngumiti siya.Nakamata lamang ako.Sumakay siya at 

ipinedal ang bisikleta papalayo sa gusaling salamin. Ilang pedal lamang at muli niya akong 

nilingon. Ngumiti ako.  

Nang huling araw ng kumperensiya, ninamnam ko ang kaylambot na salmong 

inaagusan ng natutunaw na butter at katas ng lemon na idinulog sa amin. Ninamnam ko ito 

tulad ng pagnamnam ko sa pagyakap sa aking pagdating at paglisan sa University of Oslo. 

Limang araw akong naglagi sa Oslo kasama ng mga bago at matagal nang kaibigan. Nang 

malaman ng isang Pilipina na nasa hostel ako, inanyayahan niya akong tumira sa kanyang 

bahay. Sa maliit kong budget, hindi na ako humindi pa. Ginugol namin ang panahon sa 

pamamasyal.Halos lahat ng tao ay nasa labas ng mga café. Bakit ka nga naman matutulog 

kung laging sumisikat ang araw? Halos 20 oras o higit pa ang sikat ng araw sa 

tagaraw.Para sa isang bansang laging nakakaranas ng lumalamong dilim tuwing winter, 

isang di-mapapantayang biyaya ang maramdaman at masilayan ang mapagpalang init ng 

araw. Naroon sila sa kalye, humahalakhak, strapless o sleeveless ang mga blusa ng mga 

babae. Mga lalaking naka-shorts. Sarisaring kulay, sari-saring wika ang maririnig. 

Maliwanag kong nakikita ang pagsasanib ng kulay kahit maghahating-gabi.Isang sari-kulay 

ng mga taal na taga-Oslo at turistang nagsasaya sa “Land of the Midnight Sun.”  

Sumakay kami ng ferry sa Radhusbrygge patungo sa iba’t ibang museo sa 

Oslo.Namimigay sila ng leaflets sa turista sa Oslo Central Station.Sa dami ng halos 

magkakatabing museo, hindi ito kakayaning libutin sa loob ng isang araw. Ngunit isa sa 

mga museong ito ang tumatak sa aking isipan – ang Viking Museum. Ngumiti ako sa 

guwardiya nang pumasok sa museo ng mga piratang Scandinavian. Ngumiti siya at 

pinapasok ako nang hindi man lamang tinitingnan kung mayroon akong tiket o wala. 

Nakakatuwa. Ngunit nawala ang aking ngiti nang makita ang nasa bungad na barko na 

marahil 20 metro ang haba, gawa sa oak at halos buo pa.Ito ang Gokstad (o 

Gaukstad).Kamangha- 96mangha ang inukit na disenyo ng tila ahas at dragon sa gilid nito. 

May kung anong kilabot ang dala ng mga barko ng Viking na nagsilbing libingan ng 
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namayapa. Inihahatid sila tungo sa kabilang buhay. Siglo walo hanggang labing-isa pa ang 

mga ito ngunit napreserba maging ang mga alahas ng mga Viking.  

Tumatayo ang mga balahibo ko sa kamay habang kinukunan ng kamera ang mga 

naiwang gamit nila. Nang bumalik ang ferry sa downtown, umupo kami sa dock at bumili 

ng ice cream sa cone. Halos Ᵽ700 ang presyo nito. Sa saliw ng live jazz na tumutugtog sa 

malapit na barge, tinatanaw ko ang dagat at ang iba’t ibang mga barko. Lumapit sa akin 

ang seagulls na abuhing-puti ang kulay, hinihingi nila ang french fries na hawak ko. 

Ibinigay koito sa kanila at tila tumawag pa ng pansin sa kanilang mga kasamang ibon. 

Nagliparan sila patungo sa akin.Hindi sila takot. Napangiti ako. Hindi na sumisikdo nang 

mabilis ang tibok ng puso ko sa loob ng eroplano patungong Pilipinas. Ano nga bang uri ng 

takot ang sumagi sa akin patungong Oslo? Marahil may takot ako na galing sa lahing 

Scandinavian pirates ang mga taga-Oslo at ako, sa makitid kong pag-iisip ay may takot sa 

uri ng mga taong makasasalamuha ko sa ibang bayan. Ngunit magkaiba man ng kulay, 

may pagkakatulad ang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino sa Vikings – ang pagtawid sa 

kabilang buhay gamit ang bangka o barko. Hindi nga ba’t ito ang makikita sa Manunggul 

jar? Sa kabuuan ng aking paglalakbay, kayrami kong naranasang kakaibang pagtanggap, 

pagtulong mula sa mga taga-Oslo, banyaga at sariling kababayan. Sa kabila ng mapusyaw 

na ilaw, laging naghihintay ang araw.Kung maniniwala ka sa kabaitan ng mga estranghero 

sa ibang bayan, lagi mo itong makikilala sa anumang paraan, sa ngiti man, payo, 

paghahatid o sa pagpapatuloy sa iyo nang busong puso sa isang tahanan. Maluwag na 

nakapatong sa armrest ang aking mga kamay habang pabalik ng Pilipinas.  
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Gabay na katanungan 

1.Ano-ano ang pagkapareho ng tekstong nabasa ( Solo sa Oslo ) at kantang 

pampaglalakbay  (  Biyahe Tayo ) ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2.Ano-ano naman ang pagkakaiba ng tekstong nabasa ( Solo sa Oslo ) at kantang 

pampaglalakbay  (  Biyahe Tayo ) ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3.Sagutin ng isang pangungusap o parirala batay sa binasang tekstong Solo sa Oslo. 

A. Pamagat__________________________________________________________ 

B. Pagkasunod-sunod na mga pangyayari 

Pangyayari1:_________________________________________________________ 

Pangyayari 2:________________________________________________________ 

Pangyayari 3:_______________________________________________________ 

C. Mga Lugar na Pinuntahan 

Lugar 1:_____________________________________________________________ 

Paglalarawan________________________________________________________ 

Ginawa_____________________________________________________________ 
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Lugar 2:_____________________________________________________________ 

Paglalarawan________________________________________________________ 

Ginawa_____________________________________________________________ 

 

D. Mga taong nakasalamuha 

  Tao 1:_________________________________________________________ 

 Katangian_______________________________________________________ 

Tao 2:__________________________________________________________ 

 Katangian_______________________________________________________ 

Tao 3:__________________________________________________________ 

 Katangian_______________________________________________________ 

E. Mga Kinain 

Pakain 1:________________________________________________________ 

Paglalarawan____________________________________________________ 

Pakain 2:_______________________________________________________ 

Paglalarawan___________________________________________________ 

Pakain 3:_______________________________________________________ 

Paglalarawan____________________________________________________ 

F.Mga ideyang naisip o napagtanto ng awtor sa paglalakbay 

Ideya 1:________________________________________________________ 

Ideya 1:________________________________________________________ 

Ideya 1:_______________________________________________________ 
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Pagyamanin 

 

 

 Isang matapat na pagsubok sa iyong kaalaman. Handa ka na ba? Ngayon ay 

gawin mo naman ang isang malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong 

pag-unawa sa paksang natalakay. 

 

Gawain 1. Basahin ang isang artikulo tungkol sa kabuhayan na may kinalaman sa turismo 

na isa sa pangunahing layunin ng lakbay-sanaysay. 

Nauuso tuwing tag-init ang mga trabaho at kabuhayang may kinalaman sa turismo, 
lalo at sa ganitong panahon inaasahan ang pagdagsa ng mga tao sa mga pasyalan. 

Bunsod nito, nag-aalok ang Department of Tourism (DOT) ng iba't ibang 
pagsasanay sa tour guiding para sa mga nagnanais pumasok ng full-time o part-time sa 
naturang trabaho. 

"You can operate as a certified tour guide kahit saan, kasi mayroon kang ID no'n. 
Kahit saan ka mag-operate na travel agency, mag-apply ka sa kanila, as their tour guide 
[or] as freelance, tatanggapin ka nila," ani Tourism Assistant Secretary Maria Lourdes 
Japson. 

Kabilang sa mga training program na inaalok ng kagawaran ang mga sumusunod: 

 Regional tour guiding seminar 
 Community tour guiding seminar 
 Refresher course for tour guides 
 Eco-guiding seminar (Mountain, cave, river, birdwatching, snorkel, firefly, mangrove 

guides) 

May mga rekisito at kwalipikasyong kailangan paghandaan ang mga nagnanais 
mag-enroll batay sa papasuking programa. 

Kung makapapasa sa screening process ay makakukuha ng accreditation mula sa 
DOT. 

Kabilang sina Cathy Hermogenes at Ram Ng sa mga nagpa-part-time bilang trail 
guide sa isang hiking group tuwing weekend. 

Kahit abala sa kani-kaniyang mga trabaho mula Lunes hanggang Biyernes, hindi 
alintana nina Hermogenes at Ng ang pagod sa pag-akyat. 
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"For me kasi hindi siya trabaho eh, para kang nag-eenjoy lang. Nakaka-meet ka ngk 
ng maraming tao, nakikita mo happiness nila kapag na-reach nila 'yong summit," kuwento 
ni Hermogenes. 

"[Hiking is] a way to destress from the weekday work that I have," sabi naman ni Ng. 

Hiking din sa iba't ibang mga bundok ang interes ng young entrepreneur na si Coby 
Sarreal. 

Kuwento niya, estudyante pa lang siya nang simulan niya ang negosyong travel 
group. 

"Maganda ang bundok sa ibang bansa pero more so sa Philippines... pero walang 
nag-aayos no'n, walang nag-oorganize so there's something missing," ani Sarreal. 

"Walang legitimate na organizer who people can trust na itong mga mountaineer na 
'to may experience, training sa first aid, communicate properly," dagdag ni Sarreal. 

Nasa anim hanggang pitong trip kada linggo sa turismo, ipinapayo ng DOT na 
magparehistro sa kanilang ahensiya para mabigyan ng sapat na gabay. 

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News 

Tandaan: Ang pagbabasa ng isang artikulo ay bumubusog sa iyong kaaalaman. 

 

Gawain 2..Pumili sa mga kasanayang ibibigay ng Department of Tourism na interesado ka 

na gumawa ng isang lakbay-sanaysay sa iyong lugar. 

      

Regional tour guiding  

Community tour guiding  

Refresher course for tour guides 

Eco-guiding seminar ( mountain, cave , river , birdwatching,  snorkel, firefly, 

mangrove guides ) 

            

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Gawain 3. Batay sa iyong binasang artikulo paano nakatutulong sa turismo ang taglines na 
ginawa ng bawat munisipalidad ng South Cotabato ,Sarangani, at lungsod ng Heneral 
Santos at Koronadal. 

1. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng taglines ng bawat munisipyo o lungsod. Pumili ng 
dalawa. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Magandang 

Gensan! 

Home of the 

Champions! 

Padayon 

Polomolok! 

Kanami 

Koronadal! 

Arya Glan! 
Masagana

ng Alabel! 

Maanyag  

Banga! 

Mabulawanong 

Tampakan! 

Kasadya 

Surallah! 

Subida  

Malungon! 

Maasenso  

Maasim! 
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Gawain 4 
4.Itala ang kwalipikasyon mo upang matanggap bilang tour guide o manlalakbay. 

 

 

Gawain 5. Magbigay ng impormasyon tungkol sa napiling kasanayang iyong gagawin. Ang 

Aking Purok. 

1.Ilarawan ang lugar 

 

 

1. 

2.Bench marking, tagline o signages na 

makikita sa iyong lugar. 

 

 

2. 

 

 

3.a.Delicacies ng lugar  

    b. Sasakyang gagamitin para 

makarating sa lugar 

     c. wikang ginagamit 

3.a. 

   b. 

       

    c. 

 

 

 

Binabati kita! 

Manlalakbay 
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Isaisip 

 

Ito ay isang kasanayan na iyong pakikinabangan. 

Gawain 1: Malayang  pamamahayag ng  natutuhan. 

 
 
1. Ilahad ang iyong natutuhan sa aralin na ito. 

    
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
2. Magbigay ng isang pangungusap na lalagom sa kabuoan ng aralin na ito. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

3. Saan mo magagamit ang natutuhan mo sa araling ito? 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

4,Ano ang masasabi mo sa ginawa mo sa araling ito? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
Bilang mag-aaral ,ito ay isang kasanayan na iyong pakikinabangan. 
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Isagawa 

 

Ito ang praktikal na aplikasyon ng iyong natutuhan. Ito ay may kasamang rubrik 

para sa sariling pagtataya. 
Panuto 

1.Ikaw ay isang vlogger na nag-aaral sa baitang 12 senior high school. 
             2. Gumawa at sumulat ng lakbay- sanaysay tungkol sa makasaysayang lugar 

sa lungsod ng Heneral Santos . 
3.Gawin ang makakaya upang mabuo ito nang maganda at kahika-hikayat. 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Rubrik para sa Mahusay na Lakbay-Sanaysay 
 

 
Pamantayan 

 
Mahusay 

(8-10 ) 

 
Katamtamang 
Husay (5-7 ) 

 
Kailangan  pang 

Paghusayin  
(1-4 ) 

Gamit ng wika Angkop ang gamit 
ng wika. 

May ilang bahagi 
na maaring hindi 
angkop. 

Hindi  angkop ang 
ginamit na wika 

Nilalaman Naglalaman ng 
insight o diwa 

Hindi mabasa ang 
tema  ng 
sanaysay. 

Hindi malinaw ang 
paglalahad 

Detalye ng lugar Malinaw na 
nailarawan ang 
lugar 

Hindi natukoy ang 
pangalan ng ibang 
lugar 

May kamalian sa 
pangalan ng lugar 
na tinutukoy 
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Tayahin 

 

 

Huling pagsubok , laging pahalagahan ang bawat natutuhan! 
 
Ito ay pagtitipon ng iyong natamong kaalaman.Simulan mo na! 

 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
 
Panuto: 1.Tiyakin ang mga elemento ng pinanood na programang pampaglalakbay. 
 
2. Manood ng programang Biyahe ni Drew. 
 

Pamagat ng Programa  

Taglay na elemento ng paglalahad  

5. Panauhan  

6. Lunan  

7. Tunggalian  

8. Banghay  
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II.Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang titik T kung ang pahayag 
ay tama at titik M kung ang pahayag ay mali. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. 
 

______1. Ang lakbay-sanaysay ay kadalasang nakabatay sa karanasan, sumasalamin sa 
pagkatao ng manunulat. 
 
______2.Ang lakbay-sanaysay ay may layuning maitala ang karanasan sa paglalakbay. 
 
______3.  Damdamin at  emosyon ng manunulat ang pinakamahalagang mabasa sa akda. 
______4..Hayaang maging ensayklopedia o teksbuk ang paraan ng pagsulat ng lakbay-
sanaysay. 
 
______5.Ang lakbay-sanaysay ay may sapat na atensiyon sa mga detalye sa paligid gamit 
ang pandama. 

  
______6.Ang sanaysay ay akademikong sulatin na nagsasaad ng sariling damdamin,kuro-
kuro o isipan ng isang manunulat kaugnay sa kanyang nakikita o naoobserbahan. 
 
______7. Ang programang pampaglalakbay ay nakasulat na tekstong naglalarawan at 
nagsasalaysay tungkol sa lugar, tao, aktibidad at pagkain sa isang partikular na lugar. 
 
______8. Ang lakbay sanaysay ay mapanuri o kritikal na uri ng sanaysay na tungkol sa 
mga naiisp ng manunulat kaugnay sa kanyang nakikita ao naoobserbahan. 
 
 _____9. Seryoso at personalang paksa ng pormal na sanaysay. 
 
______10.May introduksyon,katawan at wakas ang lakbay-sanaysay. 
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Karagdagang Gawain 

Ipagpapatuloy ang pag-aaral tungkol sa lakbay- sanaysay 

bilang akademikong pagsulat. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Mayroon ka bang lugar na nais puntahan o tinatawag na dream destination? Ilista ang  

lugar na nais mong puntahan at ano ang dahilan bakit gusto mo itong mabisita? 

2. May pamagat, panimula,pangyayari, taong makasalamuha,pagkaing kakainin,ideyang 

mapagtanto. 
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Susi sa Pagwawasto 
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Sanggunian 
 

Filipino sa Piling Larang ( Akademiko ) DepEd 
 

www.youtube.com/watch/v=8fRg8iHsw 

 

 

 

 



 

 

  


