
 

Isama ang madaling talakayan 
 
Ang kasikatan ng club ng pang-adultong aklat ay nagpapakita sa atin na ang pagbabasa ay 
isang sosyal na karanasan.  Ang oras ng family book club ay walang pagbubukod: ang 
pagbabasa kasama ang inyong anak ay isang oras na makapag-bahagi ng mga ideya at 
palalimin ang kanilang pag-iisip. 
 

• Budburan sa talakayan.  Hindi ito kailangang mangyari sa dulo ng bawat kabanata.  Ang 
talakayan ay maaaring kusang-loob.  Maaari itong mangyari sa labas ng oras ng 
pagbabasa, matagal pagkatapos mong basahin. 

• Ang mga estimulo sa talakayan ay mga tanong na tumutulong sa pagsisimula ng 
pag-uusap.  Hindi ito dapat parang araling-bahay kaya panatilihing magaan at bukas ang 
mga ito.  Ang mga bukas na tanong ay hindi madaling sagutin ng "oo" o "hindi" na mga 
sagot at nangangailangan sa atin na makipag-usap ng mga ideya na may higit pang 
pagmuni-muni at pagiging kumplikado.  Tingnan ang mga halimbawang tanong sa 
talakayan para sa inspirasyon. 

 
Mga estimulo para sa bukas na talakayan 

• Ano sa palagay ninyo? 

• Ano ang pakiramdam ninyo tungkol sa (kuwento, karakter, at mga pangyayari)? 

• Ano ang iniisip ninyo? 

• Ano ang gusto ng karakter at bakit hindi nila ito makuha? 

• Dapat bang ginawa niya iyon? 

• Sino ang pinaka ___ sa istorya? Bakit ninyo ito nasabi?  Maari ba kayo magbigay ng 
halimbawa? Ang ilang mga katangian: may ambisyon, matapang, matalino, mahinahon, 
may kakayahan, demanding, mahangal, mapagkaibigan, masakim, masaya, matapat, 
misteryosa, mapagmataas, mapagkukunan, malungkot, makasarili, malupit, marunong, 
atbp. 

• Ano ang ipinaaalala sa inyo ng kuwentong ito o pagkatao? 

• Ano ang kinatatakutan ng karakter? 

• Ano ang babaguhin ninyo tungkol sa setting o pangunahing karakter kung isusulat ninyo 
ang aklat na ito? 

• Ano ang lubos ninyo na ikinagulat? 

• Aling karakter ang nagpapaalala sa inyong sarili? 

• Ano ang isang bagay na ayaw ninyong malimutan sa aklat na ito (o sa kabanatang ito)? 
 

 


