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Pangalan: __________________________Petsa: ______________________________ 
 
Ang layunin ng takdang gawain na ito ay upang magtipon ng impormasyon tungkol sa mga lugar at bagay na 
nakakaapekto sa naipong tubig-bagyo sa inyong mga kalapit bahay. Maghanda ng oras kasama ang isang 
matanda upnag maglakad. Ipaliwanag sa matanda na mag-iimbestiga kayo kung saan nagpupunta ang naipong 
tubig- bagyo sa ating paaralan at ang tubig-bagyo ay ang tubig mula sa isang malaking bagyo na kumilos sa 
buong bansa.  

Mga Direksiyon: Maglakad kasama ang isang matanda sa paligid ng inyong mga kalapit bahay at maghanap ng 
mga bagay na nakalista sa bawa’t mga kahon – Ilan ang maaari mong mahanap? 

Kapag nakahanap ka ng bagay, gumuhit ng halimbawa sa kahon at lagyan ng sulat ang inyong iginuhit. 
Tuminging mabuti sa paghahanap sa lugar na sa akala mo o nakita ay maaaring makatulong o gumawa ng 
problema sa naipong tubig-bagyo. Kapag nakakita ka ng isa, gumuhit ng litrato nito sa kahon na nasa likod ng 
pahinang ito.  
 
Mga Bagay na Hahanapin sa Stormwater Scavenger Hunt: 

1) Imburnal 2) Sapa/munting ilog/ lawa 
 
 
 
 
Alam mo ba ang pangalan nito? 

3) Halamanan na may ulan 4) Tulomula sa bubuong  

5) Matarik na gulod na may halaman 6) Matarik na gulod na may bangketa 

7) Bagay na maaaring matangay sa Imburnal 8) bagay na kumukulekta ng naipong tubig-bagyo 
mula sa isang bubong o bangketa 

Tagalog 
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9) Gumuhit ng larawan ng isang lugar na may naipong tubig-bagyo na nakakatulong o gumagawa ng 
problema:

Pangalanan ang mga bagay na maaaring            
magpabilis sa tubig: 
 Mga gulod o burol 
 Ibabaw ng bubong 
 Konkreto o aspalto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pangalanan ang mga bagay na maaaring 
magpabagal ng daloy ng tubig: 
 Mga puno 
 Ibang mga halaman 
 Mga Lawa o ibang lugar para mamalagi ang 

tubig
Gumamit ng palaso upang ipakita ang direksiyon kung nasaan o saan aagos ang tubig. 
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Gaano kahusay ang lugar na ito na pangasiwaan ang naipong tubig-bagyo: Gumamit ng ebidensiya upang 
suportahan ang inyong sagot. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


