
PAUNANG SALITA

 Bunsod sa mga bagong patakaran at kalakaran sa larangan ng edukasyon, ang pag-
aaral ng Araling Panlipunan ay lalo pang naging isang malaking hamon. Napapanahon ang 
pagkakaroon ng isang batayang aklat sa Araling Panlipunan na tumutugon sa hamon ng 
nagbabagong panahon at lipunan.

 Ang BANSANG PILIPINAS, LAHING PILIPINO ay isang serye ng batayang aklat 
sa Araling Panlipunan sa paaralang elementarya.  Sadyang inihanda ang serye  upang 
makatugon sa K to12 Kurikulum para sa elementarya na binalangkas ng Kagawaran ng 
Edukasyon. Sa kurikulum na ito, iniangkop ang edukasyon sa pambansang pag-unlad 
at tutulungan ang mga bata na maging isang mamamayang mapanuri, mapagnilay, 
responsable, produktibo, maka-Diyos, makakalikasan, makabansa, at makatao. May 
paninindigang pananaw at may pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan.

 Nakapokus sa Sibika at Kultura para sa baitang 1, 2, at 3 at sa Heograpiya, 
Kasaysayan, at Sibika para sa baitang 4, 5, 6.

 Binibigyang-diin ng seryeng ito ang paglinang ng mga paniniwala ng mga Pilipino: 
pambansang pagkakakilanlan; pambansang pagmamalaki; at pambansang karapatan. 
Nakapaloob sa bawat aklat ng serye ang mga temang: tao, kapaligiran at lipunan; panahon, 
pagpapatuloy at pagbabago; kultura, pagkakakilanlan at pagkabansa; produksiyon, 
distribusyon at pagkonsumo; kapangyarihan, awtoridad at pamamahala; karapatan, 
pananagutan at pagkamamamayan. 

           Sa paghahanda ng serye at pag-aayos ng mga nilalaman, ginawang gabay ng mga 
may-akda ang mga sumusunod:

• probisyon sa Saligang-Batas kaugnay ng edukasyon

• layuning pang-edukasyong hango sa mga pambansang layunin sa pagpapaunlad 
at ang uri ng edukasyong kailangan ng lipunan sa kasalukuyan na nakapaloob sa 
Conceptual Framework ng Araling Panlipunan

• ELC (Elementary Learning Competencies) ng Araling Panlipunan sa mababang 
paaralan mula sa Kagawaran ng Edukasyon

• K to 12 Curriculum ng Araling Panlipunan (Grade 1-6). Iniayon  ang mga aralin sa 
pangunahing pamantayan ng bawat lebel/baitang.

            Ang serye ay isang pinagsanib na workteks ng mga kaalaman at kasanayan sa 
pagtuturo ng Araling Panlipunan.  Inter-aktibo ang istilo ng pagtalakay sa mga aralin.  Ang 
mga gawain ay tumutugon sa mga uri ng talino (Multiple Intelligences) at istilo ng pagkatuto 
(Learning Styles).  Naaayos mula sa madali, papahirap hanggang sa pinakamapaghamon.  

           Binubuo ito ng anim na bahagi: PANIMULA, PAGTALAKAY, PAGPAPAHALAGA, 
PAGBUBUOD, PAGSUKAT SA NATUTUHAN, PAGPAPALAWAK NG KAALAMAN.



          Ang mga aralin ay sinimulan sa pangunahing kaisipan (konsepto) - ito ang batayan 
upang matulungan ang mga mag-aaral na makalinang ng malalawak na kasanayang 
lubhang makabuluhan.

PANIMULA — Nagsisilbing pamukaw para sa ibayong pag-aaral. Sa pamamagitan ng mga 
pamprosesong tanong, aalamin ang prior na kaalaman ng mga bata sa 
kaisipang tatalakayin.  Sa pamamamagitan ng kanilang mga kasagutan 
batay sa kanilang karanasan, malalaman kung may mga misconceptions 
sa paksang inilahad.  Ang anumang misconceptions ay nilalayong bigyang-
linaw o itama sa susunod na mga gawain.

PAGTALAKAY — Nasa bahaging ito ng aklat ang mga kaalaman at impormasyong lilinang 
sa aralin. Tiyak, detalyado, at napapanahon ang ginawang pagtalakay. 
Upang maging malinaw ang diwang ipinahahayag sa talakay, gumamit ng 
mga larawan, mapa, chart, grap, timeline at iba pang grapikong materyales.

 Naglagay ng mga tanong para sa interaktibong pagtatalakayan. Sa halip na 
ibigay ang mga dapat malaman ng mga bata, tinutulungan silang mag-isip, magmasid, at 
malayang sumagot ayon sa sariling pananaw at karanasan. Kaalinsabay nito ang paglinang 
sa magandang- asal at pagpapahalaga upang mahubog ang kabuuang pagkatao ng bata 
gaya ng nasasaad sa bagong kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon.  

 Upang malaman kung naunawaan ng mga bata ang ginawang pagtalakay, gumamit 
ng iba’t ibang uri ng pagtataya.

PAGPAPAHALAGA — Pagsisiyasat ng damdamin ang bahaging ito ng aralin. Hinihimok 
ang mga bata na ipahayag kung ano ang nadarama nila sa isang isyu o 
pangyayari.  Suriin ang mga dahilan ng kanilang reaksiyon o damdamin. 
Ihambing ang sariling damdamin sa damdamin ng iba. Ipamalas ang 
makatwirang pagpapasiya sa mahahalagang isyu at suliranin.

PAGBUBUOD — Mailahad ang mga nalinang na konsepto at paglalahat tungkol sa 
aralin.  Paggamit ng iba’t ibang uri ng grapiko upang maging kawili-wili ang 
paglalagom.

PAGSUKAT SA NATUTUHAN — Ang mga gawain dito ay mahalagang instrumento sa 
pagsukat ng kaalaman, saloobin, kasanayan, at kakayahan ng mga bata.

PAGPAPAUNLAD NG KAALAMAN — Mayroong gawaing pansarili at mayroong pangklase 
o pampangkat.  Binigyang probisyon ng mga dagdag na gawain ang prinsipyo 
ng pagkakaiba-iba ng mga indibidwal at ang multiple intelligences.  Ang 
mga gawain ay mapaghamon upang maipakita ang katibayan ng masusing 
pag-iisip, pagiging malikhain at maparaan sa paghanap, pagsasa-ayos, at 
paglalahad ng mga kaalaman.



YUNIT I NARITO AKO NATATANGING TOTOO! ....................................

ARALIN 1 Narito Ako, Pero Sino Ako? .........................................

ARALIN 2 Sarili Kong mga Pangangailangan
 Dapat Agad Matugunan ............................................
  Mga Pangunahing Pangangailangan .......................
   Pagkain .............................................................
   Damit o Kasuotan .............................................
   Bahay o Tirahan ................................................
  Ibang Pangangailangan ng Mag-anak ......................

ARALIN 3 Kuwento ng Buhay Ko,
 Patuloy ang Pagbabago ...........................................
  
ARALIN 4 Sarili Kong mga Pangarap,
 Maabot Sila ay Napakasarap.....................................
 

YUNIT II PAMILYA KONG NATATANGI, AKING IGINAGALANG AT 
 IPINAGMAMALAKI ................................................................

ARALIN 5 Mga Kasapi ng Aking Pamilya,
 Silang Lahat ay Mahalaga ........................................
  Ang PAMILYA ...............................................................

ARALIN 6 Mga Gawaing Lahat ay Bahagi, 
 Dapat Gawin ng Bawat Kasapi ..................................
  Gawain ng mga Kasapi ng Pamilya ...........................
   Mga Gawain ng Ama........................................ 
   Mga Gawain ng Ina...........................................
   Mga Gawain ng Anak........................................

ARALIN 7 Aking Pamilya ay Unang-una, 
 Kakaiba, at Angat sa Iba ...........................................

1

2

15
16
17
18
19
20

28

41

51

62
53

64
65
65
66
67

78

Talaan ng NilalamanTalaan ng Nilalaman



ARALIN 8 Ibang-iba ang Pamilya Mo,
 Ibang-iba ang Pamilya Ko ........................................

ARALIN 9 Alituntunin ay Sundin Pamilya’y Pasayahin ...............
    

YUNIT III PAARALANG MINAMAHAL, 
 TUNAY KONG IKINARARANGAL .............................................

ARALIN 10 Aking Paaralan,
 Aking Pangalawang Tahanan ....................................
  Ang Paaralan .............................................................
   Ang Mga Bahagi ng Paaralan ..........................
    Silid-aralan ...............................................
    Aklatan .....................................................
    Klinika .......................................................
    Kantina .....................................................
    Palaruan ...................................................
    Kapilya .....................................................
    Computer Laboratory ...............................
    Science Laboratory ..................................
    Gymnasium o Auditorium ..........................
    Tanggapan ng Punongguro .....................
    Guidance Office ......................................
    Palikuran ...................................................
   
ARALIN 11 Paralan Ko’y May Kuwento,
 Kaya Pakinggan Ninyo ...............................................
  Ang Mga Kasapi ng Paaralan ....................................
   Punong Guro o Prinsipal ....................................
   Guro ..................................................................
   Doktor at Nurse ..................................................
   Tindera at Tindero ..............................................
   Guwardya .........................................................
   Diyanitor ............................................................
   Mag-aaral ........................................................
  Kwento ng Isang Paaralan .........................................

90

100

112

113
114
116
117
117
118
118
119
119
120
120
121
121
122
122

129
130
130
130
131
131
132
132
133
134



ARALIN 12 Seryoso Ako sa Pag-aaral Ko .....................................
  Isang Araw sa Buhay ng Mag-aaral ...........................
   
ARALIN 13 Ang Paaralan ay may Alituntuning
  Dapat Igalang at Sundin ..........................................
  Alituntunin Ukol sa Tamang Kasuotan at 
  Paraan ng Pag-aayos ng Katawan ............................
  Alituntunin Ukol sa Wastong Pag-uugali .......................
  Alituntunin Ukol sa Kalinisan, 
  Kaayusan, at Kaligtasan .............................................

ARALIN 14 Mahalaga ang Aking Kinabukasan, 
 Pag-aaral Hindi Ko Pababayaan ...............................
   

YUNIT IV AKO, AKING TAHANAN, PAARALAN AT KAPALIGIRAN
 MAGANDA ANG UGNAYAN KAYA 
 AKING PANGANGALAGAAN ................................................

ARALIN 15 Ating Kaalaman sa Direksiyon
 Tunay na Malaking Tulong .........................................
  Mapa .........................................................................

ARALIN 16  Direksyon Mula sa Mapa, Daan at
 Kapaligiran ay Lalong Nalalaman .............................
  
ARALIN 17   Aking Kapaligiran, Aking Aalagaan ...........................
  Kaya mo bang maging tagapangalaga ng
  Kapaligiran? ................................................................
BIBLYOGRAPYA ...............................................................................
  

143
144

159

160
161

163

171

182

183
189

196

212

217
229



1

Si
b

ik
a

 G
r. 

1

YUNIT I
Naririto Ako Natatanging Totoo!

 Ang bawat bata ay may sariling pangalan at mga 
pangangailangan.  Patuloy ang pagbabago ng iba’t ibang 
bagay sa kaniyang buhay mula pagkasilang hanggang ngayong 
malaki na siya.  Mahal niya ang kaniyang sarili.  Ipinagmamalaki 
niya ang kaniyang panlabas at panloob na katangian.  Nasasabi 
niya ang mahahalagang impormasyon tungkol sa kaniyang 
sarili, ang kaniyang mga kagustuhan, at maging ang kaniyang 
magagandang pangarap.  Tunay na natatangi ang BATA!

BATA... Siya ang pinakamaliit ngunit pinakamahalagang 
bahagi ng isang bansa at ng buong mundo.
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NARITO AKO, PERO SINO AKO?

Kaarawan ko tuwing Mayo 1.  
Nasa unang baytang ako sa 
Mababang Paaralan ng Pasig.  
Mahilig akong maglaro ng 
patintero.

Panimula

Ako si Angelo Castro.  Gelo 
ang tawag sa akin.  Ako ay 
isang batang Pilipino.
Anim na taong gulang na ako.

 Bawat bata ay kailangang marunong magpakilala ng 
sarili.  Alam niya ang mga batayang impormasyon tungkol sa 
sarili pati ang kaniyang pansariling katangian at kagustuhan.

Konsepto

Aralin 1 

Nais kong ipakilala sa inyo ang aking sarili.
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 Maraming batang Pilipino sa ating bansa.

 Narito ang ilan sa kanila.  Ipakikilala nila ang kanilang mga 
sarili.

Ako si Ato Agyaw.  Ako ay 
pitong taong gulang at isang 
batang Ifugao.  Nasa unang 
baitang ako sa Mababang 
Paaralan ng Bolog.  Mahusay 
ako sa Matematika.

Pagtalakay

Ako si Lia Cruz.  Anim na 
taong gulang ako.  Nakatira 
ako sa Tondo, Maynila. Si 
Aling Edith ang nanay ko 
at si Mang Boy ang tatay 
ko.  Magaling akong mag-
luksong lubid.
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YUNIT II
Pamilya Kong Natatangi,

Aking Iginagalang at 
Ipinagmamalaki

 Ang pamilya ang unang nakasama ng bawat tao mula 
nang siya ay isilang sa mundo.  Ang kanyang pamilya ang 
nangangalaga at nagbibigay ng pangangailangan niya.  Sila 
ang pangunahing takbuhan kung nalulungkot, may panganib 
o anuman ang sitwasyong kinakaharap ng tao.

 Kung ganito sila kahalaga, napasalamatan mo na ba 
ang iyong pamilya?  Huwag sayangin ang pagkakataong 
ipakita sa kanila na sila ay mahal mo.  Igalang at ipagmalaki 
mo sila.  Makipagtulungan at makiisa ka sa mga gawaing 
magpapahusay sa buhay ng iyong pamilya.
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Panimula

MGA KASAPI NG AKING PAMILYA
SILANG LAHAT AY MAHALAGA

Konsepto
Ako ay bahagi ng isang pamilya.

May iba’t ibang kasapi ang isang pamilya.

Magandang araw!  Ako 
si Vino.  Bahagi ako ng 

grupong ito.
Alam mo ba kung anong 

grupo ito?
Ito ang aking pamilya.
Masaya ako sa aking 

pamilya.

Aralin 6

Kaibigan, ipakilalal mo naman ang iyong pamilya.
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 Haligi ng tahanan ang tawag sa ama.  Tulad ng matibay na 
haligi o poste ng bahay, siya ang nagsisikap upang mapanatiling 
matatag ang samahan ng pamilya.

 Upang maging maayos ang buhay ng kaniyang mag-anak, 
naghahanapbuhay  ______________________________________

 Tumutulong siya 
sa pang-araw-araw 
na gawain sa bahay.

 N a g b i b i g a y 
siya ng panahon 
para sa anak para 
maturuan siya ng 
m a g a g a n d a n g 
asal upang lumaki 
silang mabuting 
kasapi ng pamilya at 
pamayanan.

 Bawat bata ay bahagi ng isang pamilya.

 Ang pamilya o mag-anak ay isang pangkat o grupo na 
binubuo ng iba’t ibang kasapi.

 Isa-isahin natin ang mga kasapi ng pamilya.

Siya ang AMA ng pamilya.

 Anong ginagawa ng iyong ama upang maging 
maayos ang inyong buhay?

Pagtalakay

ANG PAMILYA
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YUNIT III
Paaralang Minamahal

Tunay Kong Ikinararangal

 Para sa magandang kinabukasan ng bata, kailangan niya ng 
pag-aaral.  Kapag umabot na siya sa wastong edad, naghahanap 
ang kanyang magulang ng mapapasukan niyang paaralan.  
Maraming bagay ang kanyang matututunan sa tinatawag nating 
pangalawang tahanan, ang paaralan.
 Kaya naman mahalagang alam niya ang ilang impormasyon 
tungkol sa kaniyang paaralan.  Kinikilala niya ang magagandang 
epekto nito sa kaniyang pag-aaral.  Kahit may pagbabago at 
maraming alituntuning dapat sundin, nais ng batang maging 
mabuting mag-aaral ng kaniyang pangalawang tahanan.
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AKING PAARALAN
AKING PANGALAWANG TAHANAN

Panimula

 Iba’t iba ang mga paaralan ngunit lahat ay mahalaga 
sa buhay ng bata.

Konsepto

Aralin 10

Ano ang napapansin mo sa mga batang nasa larawan?
Masaya kaya sila sa paaralan?
Ipaliwanag ang iyong sagot.
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 Sa takdang panahon, ang mga bata ay pumupunta sa 
paaralan upang matuto ng ibang bagay sa labas ng kanilang 
tahanan.

 Sa paaralan, pormal na itinuturo ang pagsulat, pagbasa, at 
pagbilang.  Binibigyang halaga din sa paaralan ang pagtuturo 
ng mga tamang pag-uugali sa mga bata tulad ng pagiging 
magalang, masipag, mapagmahal sa kapwa at sa bayan, 
matulungin, madasalin, matapat, at iba pa.  

 Layunin ng paaralang matulungan ang mga pamilya na 
mapalaki ang mga bata na maging mabubuting mamamayang 
Pilipino.

Pagtalakay

ANG PAARALAN
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 Ang bata ay kasapi ng isang pamilya.  Siya rin ay miyembro 
ng kanyang paaralan.  Hindi dapat makalimutan na mahalagang 
bahagi rin siya ng kaniyang kapaligiran.  Dahil dito, kailangang 
kilalanin niya ang kanyang nasa paligid.  Alam niya dapat ang mga 
lokasyon o kinalalagyan ng iba’t ibang bagay o lugar na malapit 
sa kaniyang tahanan at paaralan.  Handa rin siyang gumawa ngng 
aksyon para higit na pangalagaan ang kanyang kapaligiran--angang 
natatanging pinagkukunan ng lahat na bumubuhay sa tao.

YUNIT IV

Ako, Aking Tahanan, Paaralan, at Kapaligiran Kapaligiran 
Maganda ang Ugnayan 

Kaya Aking aya Aking Pangangalagaan



183

G
ra

d
e

 1

G
ra

d
e

 1

ATING KAALAMAN SA DIREKSIYON
TULONG PANTURO NG LOKASYON

Konsepto
 May magagamit akong mga salita para matukoy ang 
lokasyon o  kinalalagyan ng isang bagay o lugar.  Ang mapa 
ay nakatutulong din sa paghahanap ko ng lokasyon.

 Ano sa palagay mo, matatamaan kaya ni Anton ang 
palayok?  Ipaliwanag mo ang iyong sagot.

Panimula

Aralin 15

May pagdiriwang ng pista sa aming barangay. 
Nagsasaya ang lahat sa palaro.

Sana masapul
ko ang  palayok at 
mabasag ko agad 
ito sa isang palo 

lamang.

Kaya mo ‘yan, Anton!
Nasa harap mo lang 

ang palayok.

Hindi!  Nasa kaliwa 
mo ang palayok!

Pumunta  ka sa kanan 
para matamaan mo 

ang palayok.

Nalilito si
Anton! Baka 

’di niya 
matamaan... 
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Pagtalakay

 Mas madaling matukoy ang lokasyon ng isang bagay o lugar 
kung may mahahalagang salitang ginagamit bilang panturo.

 Tingnan mo ang larawan.

 Ganito inayos ni Nanay ang loob ng kabinet ng mga pagkain 
sa kusina.

 Ang mga sardinas, biskwit, tuna at gatas ay nasa ITAAS ng 
kabinet.  
 Ang mga tsokolate, asukal, pansit, keso, at kape ay nasa 
IBABA ng kabinet. 
 Ang kape ay nasa KANAN ng keso.
 Ang sardinas ay nasa KALIWA ng biskwit.
 Ang gatas ay nasa LIKURAN ng tuna.
 Ang asukal ay nasa HARAPAN ng tsokolate.

 Ang mga salitang kanan, kaliwa, itaas, ibaba, harapan, at 
likuran ay ilan sa magagamit para pantukoy ng direksyon.


