
Ang Sorpresa na May Pangalang Winston

Welcome sa HSBC Family Literacy First, isang programa na ginawa upang 
pagsamahin ang mga magulang at bata para magsaya habang natututo 
bilang isang pamilya. Ang bawat Module, na binuo ng ABC Life Literacy 
Canada na may pag-unawa na ang mga magulang ay ang una at ang 
pinakamahalagang guro ng isang bata, ay nagbibigay sa buong pamilya 
ng isang kapana-panabik na ekspedisyon sa pag-aaral.
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Kuwento

Ang Sorpresa na May Pangalang Winston
Gusto ni Maya ang mga kabayo.

Gusto ni Maya ang mga kabayo higit pa sa 
ibang bagay. Pero hindi iyan totoo.

Mahal ni Maya ang kanyang ina higit pa sa 
mga kabayo.

Mahal niya ang kanyang stepmom at ama 
higit pa sa mga kabayo. Mahal niya ang 
kanyang mga nakababatang kapatid na babae 
at lolo higit pa sa mga kabayo.

Pangarap ni Maya ang magkaroon ng isang 
kabayo na may pangalang Winston.

Pangarap ni Maya na magkaroon ng isang 
kabayo na may pangalang Winston higit pa sa 
ibang bagay.

Pero hindi iyan totoo.

Mas malaking pangarap ni Maya na sama-
samang manirahan sa parehong bahay 
ang kanyang ina, stepmom, ama, mga 
nakababatang kapatid na babae, lolo at ang 
kanyang kabayo na may pangalang Winston.

Magiging masikip ang bahay.

Pero magkakasya ang lahat kung ilalabas ni 
Winston ang kanyang ulo sa bintana.
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“Sorpresa para sa iyo!” Sabi ng stepmom ni 
Maya.  Sorpresa!

Inisip ni Maya na si Winston ang sorpresa! Pero 
wala si Winston.

Ang lolo lang ang naroroon.

May hawak itong mabalahibong bagay sa 
kanyang mga braso. Isang kuneho.

Ayaw ni Maya ng kuneho. Kabayo ang gusto ni 
Maya.

Kinibot ng kuneho ang kanyang ilong at mga 
tainga. Kinikibot ng mga kabayo ang kanilang 
ilong at mga tainga.

Ngumatngat ang kuneho sa kapirasong damo 
at kiniskis nito ang kanyang ilong kay Maya.

Ngumangatngat ang mga kabayo sa damo at 
kinikiskis nila ang kanilang ilong sa mga tao.

Inisip ni Maya na nakasakay siya sa kanyang 
kuneho. Hindi ito tumigidig na parang kabayo. 
Lumundag ito.

Natawa siya tuloy dahil dito.

Gusto pa rin ni Maya ng kabayo, pero gusto rin 
niya ng kuneho.

Isang kuneho na may pangalang Winston.
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Kumibot:              

Mabalahibo:

Makipagkiskisan ng ilong: 

Masikip: 

Ngatngatin:

Tumigidig/tigidig:  

Ang maliit at mabilis at biglaang pagkilos. 

Natatakpan ng balahibo.

Marahan na pagdiin ng iyong ilong sa isang tao.

Kapag masyadong maraming bagay sa isang espasyo para maging 
komportable ito.

Maliit na pagkagat sa isang bagay.

Ang pinakamabilis na paraan para tumakbo ang isang kabayo.

Glossary (Mga Depinisyon ng Mga Salita sa Kuwento)

Mga Elemento ng isang Kuwento

Ang mga bahagi ng kuwento na pinagsama-sama para 
makumpleto ito. Kasama sa mga elemento ng  kuwento ang 
tauhan, lugar na pinangyarihan, at pangyayari.

Ang mga tao o mga hayop sa kuwento.

Ang problema sa kuwento na kailangang tugunan o ayusin. 

Kung ano ang nangyayari sa kuwento.

Saan at kung kailan nangyari ang kuwento.

Pangunahing ideya ng isang kuwento.

Mga Elemento ng Kuwento: 
  

 
Tauhan: 

Pinagtutunggalian:

Pangyayari:

Lugar na pinangyarihan:

Tema:



Ang Sorpresa na May Pangalang Winston FamilyLiteracyFirst.ca 4

Alam Ko Ang Aking Mga Hugis

Ano ang pangalan ng hugis na ito?  
I-trace ang parisukat gamit ang iyong daliri.

Ilan ang mga gilid ng isang parisukat? 
Bilangin ang mga gilid.

Ano ang pangalan ng hugis na ito?  
I-trace ang tatsulok gamit ang iyong daliri.

Ilan ang mga gilid ng isang tatsulok? 
Bilangin ang mga gilid.

Bilugan ang bilang ng mga gilid sa isang parisukat:

Bilugan ang bilang ng mga gilid ng isang tatsulok:

 1     2     3     4 

 1     2     3     4 

Parisukat na piraso 
ng papel. 

Ballpen o lapis. 

Ano ang 
Kakailanganin Mo:

Ang lahat ng parisukat ay mayroong 4 na gilid. 
Ang bawat gilid ay pareho ang haba. Maghanap 
ng parisukat na piraso ng papel.

Ang lahat ng tatsulok ay mayroong tatlong gilid.

Gumawa ng tatsulok mula sa parisukat na piraso ng 
papel.

Itupi sa kalahati ang parisukat para magdikit ang 
dalawang kanto.

1.  Tumingin-tingin sa paligid ng iyong bahay. Ilang hugis ang 
nakikita mo?

2.  Gumawa ng paborito mong sandwich. Anong hugis 
ang sandwich? Hatiin sa kalahati ang sandwich mula sa 
magkabilang kanto. Ano ang hugis ng bawat kalahati?  
Ibahagi ang sandwich. Mag-enjoy!

Alam mo ba?

Alam mo ba?

Subukan Ito
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Gumawa ng Origami na Kuneho

Parisukat na piraso 
ng papel para sa 
bawat tao.

May kulay na mga 
marker o mga lapis.

Ang origami ay 
ang Japanese art 
ng pagtupi sa papel 
para gumawa ng 
isang bagay.

Tumingin online 
upang maghanap 
ng iba pang 
magagawang mga 
origami na hayop.

Subukang magtupi 
ng papel na eroplano. 
Subukan ito. 
Gaano kalayo ang 
maililipad ng papel 
na eroplano? Bilangin 
ang mga hakbang 
ng iyong paa, o kaya 
ay gumamit ng tape 
measure.

 

Ano Ang 
Kakailangain Mo:

Bagong Salita: 

Higit Pang 
Origami:

Itupi sa kalahati ang parisukat na 
piraso ng papel para gumawa ng 
tatsulok.

Itupi nang pataas ang ibaba ng 
tatsulok katulad ng nasa larawan.

Itupi ang 2 kanto sa ibaba 
patungo sa kanto na nasa 
itaas.

Baligtarin ang papel.  
Itupi nang pabalik ang kanto 
na nasa itaas at ipasok ito sa 
ilalim.

Baligtarin muli ang papel. 
Itupi ang kanto sa ibaba 
para makatayo ang papel na 
kuneho.

Iguhit ang mga mata, ilong, bibig at 
bigote sa harapan. Kulayan ang mga 
tainga.

•  Gumawa ng kuwento. Iarte ang iyong kuwento gamit ang iyong papel na 
kuneho.

•  Anong alagang hayop ang gusto mong magkaroon? Ipakilala sa iba ang 
iyong alagang hayop. Magkunwari na ang alagang hayop na iyon ay ang 
iyong papel na kuneho—pwede ring kabayo o kangaroo.

• Gumawa ng dula gamit ang lahat ng papel na “alagang hayop.”

•  Paano gagalaw ang bawat alagang hayop? Anong tunog ang gagawin ng 
bawat alagang hayop? Masarap bang yakapin ang mga ito? Mabangis ba 
ang mga ito? Iarte ang dula.

Hakbang 1

Hakbang 2

Hakbang 3

Hakbang 4

Hakbang 5

Hakbang 6

Maglaro Tayo
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Maglaro tayo: Kunin si Winston 

2 o mahigit pang 
mga manlalaro

pamato sa laro para 
sa bawat manlalaro

game board tulad ng 
nasa ibaba

dice

Ano Ang 
Kakailanganin Mo:  

1. Ilagay sa START ang iyong mga pamato sa laro.

2.  Habang nagsasalit-salitan ng pagtíra, ihahagis ng 
bawat manlalaro ang dice at gagalawin niya ang 
kanyang pamato ng kung ilan mang bilang ang 
lumabas sa dice.

3. Sabihin ang pangalan kung saan ka mapupunta.

4.  Pumili ng ibang bagay na nagsisimula sa parehong 
letra ng napuntahan mo (o kung hindi, babalik ka 
ng dalawang espasyo!)

5.  Ang unang manlalaro na makakaabot sa FINISH 
ang siyang mananalo!

Tulungan si Maya na lakbayin ang board para makarating siya kay Winston!

Paano maglaro:
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Fun with Rhyming (Katuwaan sa 
Magkakatunog na Salita) 

Call List
loro  globo  batok
laso  lata  ginto
hipon  panga  dulo
usok  ilog  sabon

2 o mahigit pang mga 
manlalaro

9 na ‘markers’ para 
sa bawat manlalaro 
(subukan ang mga 
barya o mga paper 
clip)

Fun with Rhyming 
game cards para sa 
bawat manlalaro

Fun with Rhyming 
Call List

Gusto mo bang 
maglaro ng mas 
mabilis na laro? Sa 
halip na maglaro 
upang punuin ang 
buong card, maglaro 
upang ang mananalo 
ay ang unang tao 
na makakabuo ng 
3 parisukat sa isang 
hilera.

Ano Ang 
Kakailangain Mo:  

Dagdagan Pa Ito: 

1. Pipili ang bawat tao ng game card at 9 na marker.

2.  Pumili ng tagatawag para sa bawat laro. Ang bawat manlalaro ay 
magkakaroon ng pagkakataong maging tagatawag.

3.  Babasahin ng tagatawag ang isang salita mula sa Call List. Titingnan 
ng mga manlalaro kung mayroon silang salita sa kanilang card na 
katunog nito! Lalagyan ng manlalaro ng marker ang katunog na 
salita kung mayroon siya nito.

4.  Ang unang makakapuno sa kanyang card at makakapagsabi ng 
“Fun, Fun, Fun” ang siyang mananalo!

Malamang ay nakapaglaro ka na ng Bingo dati, pero nakapaglaro ka na ba 
ng Bingo ng Magkakatunog na Salita? Subukan ang bersyon na ito ng Bingo 
para sa buong pamilya.

Paano maglaro:



Fun with Rhyming

Fun with Rhyming

pinto bilog libro

lobo

Bakanteng 

Espasyo 

Bakanteng 

Espasyo 
ulo

buhok manok baso

baso ibon manok

libro sanga

mata lobo buhok

Bakanteng 

Espasyo 

Bakanteng 

Espasyo 



Game Card

Game Card



Fun with Rhyming

bilog mata ibon

pinto buhok

libro manok lobo

Fun with Rhyming

pinto mata lobo

ulo buhok

libro baso ibon

Bakanteng 

Espasyo 

Bakanteng 

Espasyo 

Bakanteng 

Espasyo 

Bakanteng 

Espasyo 



Game Card

Game Card



Fun with Rhyming

Fun with Rhyming

baso sanga buhok

manok libro

lobo pinto bilog

manok libro bilog

baso ibon

ulo sanga mata

Bakanteng 

Espasyo 

Bakanteng 

Espasyo 

Bakanteng 

Espasyo 

Bakanteng 

Espasyo 



Game Card

Game Card


