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MEMORANDUM PANSANGAY 
Big- %  s. 2016

Buwan nc Wikana Pambansa 2016

Sa Mga ■. Kasapi ng Curriculum Implementation Division
Kasapi ng Schooi Governance and Operations Division 
Tagamasid Pampurok
Pinuno ng mga Pampubdko at Pambribadong Paaralan 
Panaisiriiong Koordineytor sa Fiiipino

1, Alinsunod sa Memorandum Pangkagawaran Big. 24, s. 2016, ang Komisyon ng Wikang Fiiipino 
(KWF) ay mangunguna sa pagdiriwang ng taunang Buwan ng Wikang Pambansa tuwing ika-1 
hanggang ika-31 ayon sa itinakdang Pampanguiuhang Prokiamasyon Big. 1041, s. 1997. Ang tema 
ng pagdiriwang para sa taong ito ay, “FILIPINO: Wika ng Karunungan.”

2. Layunin ng pagdiriwang ang mga sumusunod:

a. Ganap na maipatupau ang Pampanyuluhang Pfokiamasyon Big. 1041;
b. Mahikayat ang iba’t ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na. makiisa sa mga 

programang iuiad niio na nagpapaiaas ng kamaiayang pangwika at sibiko; ai
c. Magganyak ang mga mamamayang Piiipino na pahaiagahan ang Wikang Pambansa sa 

pamamagitan ng aktibong pakikiiahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang 
Pambansa.

3. Ang pangiingguhang paksa sa ioob ng isang buwang pagdiriwang ay ang mga sumusunod:

a. Filipino: Wika ng Edukasyon at Kaiinangan;
b. inteiektuwaiisadong Wikang Pambansa, Wika ng Umuunlad na Bansa;
c. Pagsasalin, Susi sa Pagtamo at PagpapaJaganap ng mga Kaalaman at karunungan; at
d. Ang wikang Filipino ay Wika ng Saliksik.
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bubuuin at isasagawa sa Ioob ng isang buwang pagdiriwang. Hindi ito Inayos sa pagkakasunod- 
sunod upang magkaroon ng kaiayaan ang lahat sa pagpapiano ng programa.

5. Biiang kuiminasyon ng pagdiriwang, magkakaroon ng Pansangay na Pagdiriwang ng Buwan ng 
Wika 2016. Pangungunahan ng mga Opisyaies ng Pansangay na Samahan ng mga Guro sa 
Filipino ang pagdiriwang na gaganapin sa darating na Agosto 27, 2016 sa Daan Banua National
High School sa ganap na ska-8 ng umaga.

6. Ang mga patimpalak na gaganapin sa umaga ay ang mga sumusunod:

iNDiBiDWAL
- Character Impersonation (Elementarya)

PANGKATAN
- Balagtasan (Junior High Schooi)
- Contemporary Readers Theater (Senior High School)



7. Sa ganap na ika-2 ng hapon, magkakaroon ng Patimpalak ng “Lakan at Lakambini ng Wika 2016” na 
lalahukan ng 5 distrito at isang partisipante mula sa pambribadong paaraian ng Sangay ng Lungsod 
ng Kabankalan. (Tingnan ang Kalakip Big. 2 ng Memorandum na /to para sa karagdagang
impormasyon).

8. Bawat distrito ay inaasahang magpadala ng tig-iisang kaiahok o grupo ng kalahok sa bawat
patimpalak. Inaanyayahan din ang mga pambribadong paaraian na magpadala ng kanilang kalahok.

9. Bawat partisipante ay magbabayad ng limampung piso (50 Php) para sa rehistrayon, serfipiko. token 
at pagkain rig mga hurado na kukunin muia sa iokai na pondo ng paaraian na dadaan sa kaukuiang 
pagtutuos at pag-aawdit.

10. Para sa iba pang mga detalye o impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan kay G. Junrv M. 
Esparar, Supervisor sa Filipino o bumisita sa opisina ng SDO-Lungsod ng Kabankaian o tumawag 
sa telepono (4712-003).
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Sanggunian:
Memorandum Rehiyunal 
Big. 24, s. 2016 
Memorandum Pangkagawaran 
Bin. 24. s. 2016xj >

Acting Assistant Schools Division Superintendent



Kalakip Big. 1 sa Memorandum Pansangay B i g . s .  2016

MGATUNTUNIN, MEKANIKS AT KRAYTIRYA NG TIMPALAK PARA SA 
PANGSANGAY NA PAGDiRiWANG NG BUWAN NG WiKA 2016

CHARACTER IMPERSONATION
1. Ang timpaiak ay bukas para sa eiementarya. Bawat distriio ay pipiii ng kakatawan para sa buong 

nasasakupan.
2. Malayang pumtli ang kalahok ng piyesang gagamitin na naaayon sa kanyang karakter at personalidad.
3. Ang performans ng bawat kaiahok ay HINDI dapat iaiampas sa pitong (7) minuio. Babawasan ng 0.5 punio 

ang kalahok sa bawat segundo na Iaiampas sa iiinakdang oras.

Mga Kravtirya
Masieri - 40%
Impersonasyon - 30%
Pagbigkas o Deliverf - 20 %

Diin, iono ai inionasyon
Hatak sa Madia - 10%
Kabuuang Puntos - 100%

II. BALAGTASAN
1. Ang timpaiak ay bukas lamang para sa Junior High School. Bawat distrito ay pipiii ng kakatawan para sa

htinnn msn’ * ---- V~,J— .

2. Bawat pangkat ay mayroong tatlong (3) miyembro (1 Lakandiwa/Uakambini, 1 Sang-ayon at 1 Di-Sang-ayon)
3. Malayang sumulat ng piyesa ang mga kalahok na nakatuon sa tema na - “FILIPINO: Wika ng Karunungan.’’ at 

ito ay biblgkasin sa loob ng pito hanggang sampling minuto (7-10 minuto).
4. Ang kasuotan at koryografi ay bahagi ng patimpaiak.

Mga Krayfirya

Kakikitaan ng maialim na pag-unawa sa nMaman ng akda - 35%
Buo ai maiakas na iinig - 25%
Kiios (angkop sa piyesa) - 20%
Kasuotan at Koryografi - 10%
Dating sa mga manonood - 10%
Kabuuang Puntos - 100%

III. CONTEMPORARY READERS THEATER (Informal)

1. Ana timoalak av bukas oara sa Senior Hiah School. Bawat distrito av oioili na kakatawan oara sa bucnaVJ- I J  : o  J  1 s v j i >-*

nasasakupan.
2. Bawat grupo./pangkat ay mayroong pito hanggang labing-apat (7-10) na miyembro.
3. lisa ang piyesang gagamitin at ito ay bibigkasin sa loob ng lima hanggang sampung (5-10) minuto. (Tingnan 

ang Kalakip Big. 4)
4. Malayang gumawa ng sariling interpretasyon ang mga kalahok. Maaring basahin o sauiuhin ang piyesa.
5. Ang paggamit ng props, stage setting o backdrop ay pinahihintulutan subalit ang paggamit ng mapanganib na 

mga bagay ay mahigpit na ipinagbabawai.
6. Bawat kalahok ay puweding magsuot ng kasuotang hango sa karakter na ginagampanan (ha!. Sombrero o 

maskara). Puwede ring magdagdag ng musical background o sound effects.
7. Ang kasuotan at koryografi ay bahagi ng patimpaiak.

Mga Kravtirya
Masteri - 40%
Pagbigkas o Deliveri - 30 %

- Diin, tono ai inionasyon
Koryografi at Kasuotan - 20%
Hatak sa Madia - 10%
Kabuuang Puntos - 100%



Kalakip Big. 2 sa Memorandum Pansangay Big. s. 2016

LAKAN AT LAKAMBINI NG W1KA 2016

1. Ang patimpaiak ay Pukas sa mga estudyante ng pampubiiko at pampribadong paaraian na nasasakupan ng 
Sangay ng Lungsod ng Kabanka)an.

2. Bawat Distrito ay inaasanang magpadaia ng tig-iisang pares (1 iaiaki at 1 babae), kabiiang ang isang pares 
mu!a sa pampribadong paaraian.

3. Sampung porsyento (40%) ng kabuuang puntos ay kukunin mula sa mabebentang tiket ng mga kaiahok, 
samantalang animnapung porsyento (60%) naman ay kukunin mula sa aktuwal na patimpaiak.

4. Ang mga sumusunod na espesyai na awards ay igagawad sa mga kaiahok:

Uniporme
Taiento
Pambansang kasuotan 

- Tanong at Sagot

5. MGA KRAYTIRYA

a. Uniporme (20%)
Kiya at Tindig - 40%
Presensiya sa Entablado - 30%
Kaangkupan at Estilo 20%
Haiak sa Madia - 10%

b. Taiento (30%)
Masteri - 40%
Orihinaiidad - 20%
Label ng Kahirapan 30%
Haiak sa Madia - 10%

c. Pambansang Kasuotan (20%)
Kiya ai Tindig - 30%
Presensiya sa Entabiado - 25%
Kaangkupan at Estilo - 25%
Giias -

<r»,Arv/«£U7o

d. Tanong at Sagot (30%)
Artikuiasyon, diksyun at grammatika - 40%
Deliveri ai Kaangkupan ng mga Salita - 30%
Nilaiaman at hatak sa madia - 20%

6. Punan ang pormularyo na Kalakip sa Memorandum Pansangay na ito para sa opisyal na pagkilala sa 
kinatawan ng bawat distrito.



LAKAN AT LAKAMBfNA NG WfKA 2016 
OFFiCiAL ENTRY FORM

Kalakip Big. 3 sa Memorandum Pansangay Big. s. 2016

Panaalan: Apeiyido:

Tirahan:

Telepono: Petsa ng Kapanqanakan:

Edad; Pook ng Kapanganakan:

Baitanq: Paaralan:

Distrito: Panqaian nq Prinsipal:

Achievements:

Taas:(crn)______ _ Timbang:(kg).

Libangan at interes:____________ _________________

Ambisyon:_______

Prinsipyo sa Buhay:.

Pangalan ng Kalahok at Lagda

PangaSan ng Tagapayo at Lagda



Kalakip Big. 4 sa Memorandum Pansangay Big., s. 2016

ANG ALAMAT NG KALABAW 
(Modernong Aiamat)

Kuwento ni: Segundo D, Matias, Jr, 
Copyright ©2009 Lampara Publishing House, Inc.

Tagapagsaiaysay 1: Noong unang panahon sa Pilipinas, ang buhay ng tao ay simple lamang -  walang mayaman o
mahirap. Ang mga tao ay nakikisalamuha sa mga lamang-lupa gaya ng tikbalang, duwende, 
tiyanak, mananggal, aswang, kapre at iba pa.

Tagapagsaiaysay 2: Sa isang bayan, may isang diiag na kilala dahii sa kanyang angking kagandahan. Siya ay si
Mara. Mahaba ang kanyang buhok na kasing-itim ng gabi at mapungay ang kanyang mga mata. 
Ang kayumanggi at makinis na balat niya ay kapansin-pansin. Ngunit ang labis na kaakit-akit sa
kanya ay ang kanyang napakatamis na ngiti.

Tagapagsaiaysay 3: Nakatira si Mara sa isang kubo kasama ang kanyang ama at ina. Malawak ang Lupang sinasaka
ng kanyang ama na may sarisaring tanim na mga gulay at mga prutas.

Tagapagsaiaysay 1: Si Kalay ay masugid na manliligaw ni Mara. Kilala siya bilang pinakamasipag na lalaki sa
kanilang bayan. Matipuno ang kanyang katawan. At katulad ni Mara, kayumanggi at maamo ang 
kanyang mukha.

Tagapagsaiaysay 2: Pag-aan niya ang pinakamalawak at kapatagan sa baying iyon. At dabi) sa kanyang angking
kasipagan, nagagawa niyang bungkaiin ang iupa at taniman iyon ng paiaya gamitang sarili 
niyang mga iikha muia sa mga bato at mga punong-kanoy.

Tagapagsaiaysay 3: Tuwing anihan, siya ang mga pinakamaraming aning palay kaya hinahangaan siya ng lahat ng
mga daiaga sa buong bayan. Subaiit, tanging si Mara ang nakapagpatibok sa kanyang puso. 
Bilang masugid na manliligaw, si Kala yang nag-iigib ng tubig, nagsisibak ng kahoy, at nag-aatip 
ng bubog na pawid nina Mara.

Tagapagsaiaysay 1: Pero isang nilaiang ang naluiungko sa pangliligaw ni Kalay kay Mara. Ito ay si Agong Kapre.
Nakatira ito sa napakalaking puno ng balete sa likod-bahay ng daiaga. Bata pa lamang si Mara 
ay kaibigan na ito ng kapre. Madaias ay tinutukso si Agong ng mga kapwa niya lamang-iupa.

Bebeng Duwende: Paano ka mamahalin ni Mara, bindi ka man iang nagsasabi ng iyong nararamdaman? (Tudyo ni
Bebeng Duwende kay Agong)

Burong Tikbalang: libig ba ang tao sa kagaya natin? Lalo na R'yan kay Agon, maitim na ay pulos balahibo pa ang
balat. Maiaki ang tiyan at luwa ang mga mata. Napakaiaki rin ng mga betas ng iiong. (panunukso 
pa ni Burong Tikbalang)

Nagtawanan ang lahat.

Barang Aswang: Tama si Burong, Agong. Ang kapre ay para sa kapre lamang, ang tikbalang ay para sa tikbalang
din. Isipin mo, ano na Iang ang magiging hitsura ng anak ninyo? Magtatabako rin tulad mo?

Nagtawanan muii ang lahat.

Agong Kapre: Tama na! Tama Na! (Binugahan ni Agong ng usok mula sa kanyang tabako ang mga kapwa niya
lamang-iupa para tumigil ang mga ito.)

Tagapagsaiaysay 2: Natakot ang kapwa lamang-iupa ni Agong Kapre at nagsibalikan sa kani-kanilang mga lugar.
Bumali ang duwende sa kanyang punso; iumakbo at nagtago sa kawayan ang tikbalang; nag- 
anyong itim na baboy ang aswang, pagkatapos ay nagmamadaling umaiis. Umakyat si Agong sa 
tuktok ng puno. Bakas ang panlulumo sa kanyang mukha.

Tagapagsaiaysay 3: Bisperas ng kaarawan ni Mara. Habang nagiuluto ang daiaga ay sumilip si Agong sa hmtana.
Ipinakita sa kanya ng kapre ang dala nitong malaking bola sa palad nito.

Agong Kapre: Dito sa bolang ginto ako kumukuha ng aking kapangyarihan, Mara. Lahat ng iyong hihilingm ay
matutupad sa pamamagitan nito. Ang tuparin ang iyong mga ninanais ang aking handog sa iyong



Mara:
kaarawan. Sige na, humiling ka na at sa isang iglap ay matutupad ito.” (alok nito sa kanya)
VVaia na akong nais hiiingin pa. Mayroon akong mababait na maguiang at mayroong masipag na 
manliligaw. Salamat na lamang.

Tagapagsaiaysay 1: Hindi nakaligtas kay Mara ang panlulumo ng kapre.

Mara: Agong, sige. Akin nang tanggapin ang iyong handog para sa aking kaarawan. Ngunit wala pa 
akong mahihiling sa ngayon. Pero ano’ng maiay natln? Balang-araw ay kailangan kong humiling 
sa iyong mahiwagang boia. Maraming salamat.

Agong Kapre: Magsabi ka lamang Rung kalian mo nais humiling at ibibigay ko sa iyo ang iyong hihllingin nang 
buong puso. {May tamis ang mga saiiiang sabi ni Agong)

Tagapagsaiaysay 2: Isang gabi ay nagulat si Agong. Mula sa bintana ay nakita at narinig niya ang pag-uusap nina 
Mara, Kaiay, at ng mga maguiang ng daiaga. Hinihingi ni Kaia yang kamay ni Mara. Hindi nag- 
atubiii sa pagpayag ang mga maguiang niio.

Tagapagsaiaysay 3: Hindi nagsayang ng panahon si Agong. Tatlong gabi bago dumating ang kasai nina Mara at 
Kaiay ay nagpakita siya sa daiaga. Nagiakas-ioob siyang ipagiapat ditto ang kanyang 
naramdaman.

Mara: Sa simuia't sapul ay kaibigan lamang ang taring ko sa iyo, Agong. Hindi ako puweding umibig sa 
iyo.

Agong Kapre: Alam ko kung bakit. Ang tingin ninyong mga tao sa mga nilalang na kagaya naming ay hindi 
ninyo kapantay dahii magkaiba an gating mga anyo. Pero mas makapangyariiian kami sa inyo. 
Mara, gagawin kitang reyna sa aking kaharian. Kailangang mapasaakin ka! (pamimilit ni Agong, 
na matigas ang tin'ig.)

Mara: Mahal ko si Kaiay. Magkaiba tayo. Nilikha tayo ni Bathala na may kanya-kanyang iugar sa
mundo.

Agong Kapre: Kung ayaw mong sumama sa aking mapipilan akong agawin Rita kay Kaiay. (nagngangaiit ang
tin ig ni Agong)

Tagapagsaiaysay i: Kinuha ni Agong ang kanyang siniuron at siniio si Mara. Nagsisigaw ang daiaga. Naguiat ang 
mga lamang-lupang nakasaksi sa ginawa ni Agong. Siya naming pagdating ni Kaiay.

Kaiay: : Bitiwan mo si Maraln Hindi mo siya maaagaw sa akin, Agongi

Tagapagsaiaysay 2: Kinuha ni Kaiay ang dala nitong palakol. Akmang iuumang na nito ang palakol nang may inilabas 
na boiang ginto si Agong.

Agong Kapre: Ito ang nababagay sa iyo!

Tagapagsaiaysay 3: Naging tila isang hayop na itim si Kaiay. Nagkabalahibo ito at tinubuan din ng mahahaba at 
malalaking sungay. Nagulat ang lahat, lalo na si Mara.

Mara: Agong maawa ka. Hindi Rita miibig. Si Kaiay ang mahal ko. Ibalik mo siya sa dati myang anyo!

Agong Kapre: Hindi kop ala nasabi sa iyo, Mara. Anumang hiiingin sa boiang ginto ay hindi na maaaring bawiin. 
Ngayon ay mamiii ka sa aming daiawai

Tagapagsaiaysay 1: Nagmistuiang halimaw na ang mukha ni Agong sa sobrang gal.

Agong Kapre: Higit ang pagmamahal na kaya kong ibigay sa iyo kaysa sa pagmamaha! na maibibigay sa iyo m 
Kaiay.

Mara: (Umsiyak) Agong, mahai ko si Kaiay. Kahit ano pa ang icanyang anyo.

Tagapagsaiaysay 2: Dahan-dahang binitawan ni Agong si Mara. Napayuko siya at naniumo. Nabatid niyang mahal na 
mahai ni Mara ang kasintahan.

Mara: Patutunayan ko sa iyo na mahal ko si Kaiay. Ang handog na ibinigay mo sa akin sa aking 
kaarawan... iviuia sa iyong boiang ginto... Hinihiiing ko ang anyo ni Kaiay.



Tagapagsaiaysay 3: Nagulat si Agong. Labag sa kanyang kaiooban ang hinihiiing ni Mara. Hindi niya magagawa iyon 
sa kanyang minamahal.

Mara: igaya mo sa anyo ni Kaia yang anyo ko, Agong. At huwag mo na kaming gagambalain pa kahit 
kaiiani

Tagapagsaiaysay 1: Mula noon, nagging usap-usapan na ng mga lamang-liipa ang nangyari nang gabing bumfling sa 
boiang ginto si Mara.

Surong Tikbalang: Mgayon ay napatunayan nating fahat na maha! na mahai ni Mara si Kalay. Hindi niya gagawin 
iyon Rung hindi dakiia ang kaniiang pagmamahaian.

Barang Aswang: Ito kasing si Agong, bind! marunong tumanggap ng kabiguan.

Agong Kapre: Ginawa ko ang kahiiingan ni iviara danii mahai ko siya... {maiungkoi na sabi ni Agong). Sana'y 
maging maiigaya silang daiawa.

Bebeng Duwende: Saan na kaya siia nagiungo?

Tapagsaiaysay 2: Sa di-kaiayuan, sa bayan ding iyon, may makikitang daiawang hayop na naglaiakad: sina Kalay 
at iviara, ang daiawang unang kaiabaw. Lingid sa kaaiaman nina Mara at Kaiay, iagi silang 
sinusubaybayan ni Agong. Tuwing sila ay nasa iialim ng isang puno ay naroon ito, nakabantay sa 
kanila at nakahandang ipagtanggo! sila sa eras ng kapahamakan. Lihim pa rin itong humahanga 
at nagmamahal sa ciaiaga.

Tagapagsaiaysay 3: Kaya sa susunod na makakita kayo ng kaiabaw, huwag ninyong sasaktan ito dahil ito ay maamo 
at masipag na hayop. isa pa’y may isang kapreng lagging nakabantay rito na nandang 
magtanggol -  si Agong.


