
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.
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Yunit I
 Ang Aking Komunidad

 Inaasahan na maipamamalas ng mag-aaral ang mga 
sumusunod:
 pag-unawa sa konsepto ng komunidad
 pagsasabi ng kahulugan ng komunidad
 pagtukoy sa mga halimbawa ng komunidad
 pagpapaliwanag sa kahalagahan ng komunidad
 pagtukoy sa gawain at tungkulin ng mga bumubuo sa 

komunidad
 pag-uugnay ng tungkulin at gawain ng mga bumubuo ng 

komunidad sa sarili at sa pamilya
 paglalarawan sa uri ng klima at panahon sa komunidad
 pagtukoy sa iba’t ibang natural na kalamidad na 

madalas maganap sa komunidad

 Sa yunit na ito tatalakayin ang kamalayan, 
pang-unawa at pagpapahalaga sa konsepto ng 
komunidad at paglalarawan ng komunidad sa 
tulong ng payak na mapa.

 Ang yunit na ito ay nahahati sa: 
Aralin 1: Pagkilala sa Aking Komunidad 
Aralin 2: Gawain at Tungkulin ng mga Bumubuo sa 

Komunidad
Aralin 3: Larawan ng Aking Komunidad
Aralin 4: Kapaligiran sa Komunidad
Aralin 5: Uri ng Klima at Panahon sa Aking Komunidad
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Panimula

Konsepto

PAGKILALA SA AKING KOMUNIDAD

 Kilala mo ba ang iyong komunidad?
 Bumuo ng pangkat na may 5 miyembro.  Pag-usapan ninyo 
ang inyo-inyong komunidad.  Iguhit ang iyong komunidad at 
kulayan ito.

 Ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao na 
naninirahan sa isang pook na magkakatulad ang kapaligiran 
at pisikal na kalagayan. 

Aralin 1 
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Pagtalakay

 Ikaw at ako, tayong lahat ay mahalagang kasapi ng 
komunidad.   Iba’t iba ang uri ng ating komunidad.

 Ang Pilipinas ay binubuo ng iba’t ibang uri ng komunidad. 
Ang komunidad ay bahagi ng isang bansa.  Ito ay binubuo ng 
mga taong naninirahan nang sama-sama sa isang lugar na 
magkatulad ang kapaligiran at pisikal na kalagayan.

 Nasaan ang iyong komunidad?

 Maaari itong matagpuan sa:

Kapatagan
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YUNIT II
Ang Aking Komunidad 

Noon at Ngayon

 Sa yunit na ito, tatalakayin ang 
pag-unawa sa kuwentong pinagmulan ng sariling 
komunidad batay sa konsepto ng pagbabago
pagpapatuloy at pagpapahalaga sa kulturang nabuo 
ng komunidad.

Ito ay nahahati sa apat (4) na aralin:
Aralin 6: Ang Komunidad Ko ay may Kasaysayan
Aralin 7: Mga Pagbabago sa Aking Komunidad
Aralin 8:  Mga Bagay na Nananatili sa Aking Komunidad
Aralin 9:  Mga Pagdiriwang sa Aking Komunidad

Inaasahan na maipamamalas ng mag-aaral ang mga 
sumusunod:

  pagsasalaysay ng pinagmulan ng sariling komunidad 
batay sa mga pagsasaliksik, pakikinig sa kuwento ng 
mga nakatatanda sa komunidad

 pag-uugnay ng mga pagbabago sa pangalan 
ng sariling komunidad sa mayamang kuwento ng 
pinagmulan nito

 pagsasabi ng pinagmulan at pagbabago ng sariling 
komunidad sa pamamagitan ng timeline at iba pang 
graphic organizers

 pagsasalaysay ng mga pagbabago sa sariling 
komunidad sa iba’t ibang aspeto nito tulad ng uri ng 
transportasyon, pananamit, libangan, pangalan ng 
mga kalye, atbp.
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 pag-uugnay ng mga sagisag, natatanging istruktura, 
bantayog ng mga bayani, at mga mahahalagang bagay 
na matatagpuan sa komunidad sa kasaysayan nito.

 pagbuo ng maikling pagsasalaysay tungkol sa hindi 
nagbago sa komunidad 

 pagsusuri ng pagkakaiba ng kalagayan ng kapaligiran ng 
sariling komunidad

 paglalarawan ng pagkakakilanlang kultural ng komunidad
 pagtukoy ng iba’t ibang pagdiriwang ng komunidad

 pagtalakay sa mga tradisyon na nagpapakilala sa sariling 
komunidad

 pagtalakay sa iba’t ibang uri ng sining na nagpapakilala 
sa sariling komunidad

 Paglarawan ng dami ng tao sa sariling komunidad sa 
pamamagitan ng graph

 Pagbuo ng maikling salaysay tungkol sa mga bagay na 
hindi nagbago sa komunidad

 Pagsuri sa pagkakaiba ng kalagayan ng sariling komunidad

 Paglarawan ng pagkakakilanlang kultural ng komunidad 
tulad ng tanyag na anyong lupa o anyong tubig, 
produkto, pagkain, kasapi ng komunidad, pagdiriwang 
ng komunidad, tradisyon na nagpapakilala sa sariling 
komunidad, at iba’t ibang sining ng sariling komunidad

 Paghambing ng katangian ng sariling komunidad sa iba 
pang komunidad tulad ng likas na yaman, produkto at 
hanap-buhay, kaugalian, at mga pagdiriwang

 Pagsuri ng kahalagahan ng mga pagdiriwang at tradisyon 
na nagbubuklod ng mga tao sa pag-unlad ng sariling 
komunidad
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ANG KOMUNIDAD KO AY MAY 
KASAYSAYAN

Konsepto

 Ang bawat komunidad ay may kasaysayan. Ang 
pangalan ng bawat komunidad ay may kani-kaniyang 
kuwentong pinagmulan.

Panimula

Aralin 6 

Ano ang kuwentong pinagmulan ng 
pangalan ng iyong komunidad? 

Kanino mo nalaman ang kuwentong ito?
Mahalaga ba sa iyo na malaman mo 

ang kuwento ng iyong komunidad?

 Oo, mahalagang malaman 
ko ang kuwento ng aking 
komunidad. Ikukuwento ko rin ito 
sa mga magiging anak ko. Katulad 
ng pagkukuwento sa akin ng mga 
magulang ko kung paano 
nakuha ng aking komunidad ang 
kasalukuyang pangalan nito.

 Paano mo aalamin ang pinagmulan ng pangalan ng iyong 
komunidad?
             ____________________________________________________
            Mahalaga ba sa iyo na malaman mo ang kuwento ng iyong             
komunidad?____________Bakit? _____________________________
__________________________________________________________
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Pagtalakay

May mayamang kasaysayan ang bawat komunidad. 
Mababasa ito sa mga pamahalaang dokumento, rekord mula 
sa simbahan, at mga aklat pangkasaysayan. 

Ang Aking Komunidad

Ang Muntinlupa ay nasa katimugang bahagi ng lalawigan 
ng Rizal.  Ang kabuuang sukat na 4,673 ektarya ang bumuo sa 
lupaing nasa panulukang hanggahan ng lalawigan ng Rizal, 
Cavite at Laguna. 

Ang pangalang Muntinlupa ay mula sa salitang “Pueblo 
Montañosa Pequeño” (maliit na bayang maburol).  Ito ang 
pangalang ibinigay ng mga paring Espanyol nang minsang 
bumisita sila sa lugar.  Napansin nila ang maburol (hilly) na lugar 
saan man sila dumako.  Sa pagdaan ng panahon ang pangalan 
ay pinaikli at naging “Monte-lupa” nang lumaon ay “Muntinglupa” 
at sa wakas ay naging “Muntinlupa.”

Ito ang kuwento ng 
aking komunidad
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YUNIT III
Pamumuhay sa Komunidad:
Hanapbuhay at Pamumuno

Ang yunit na ito ay naglalaman ng kamalayan at pag-unawa sa 
pamumuhay sa komunidad, hanapbuhay, at pamumuno.

Ito ay nahahati sa limang aralin:
Aralin 10: Mga Likas na Yaman sa Aking Komunidad
Aralin 11: Mga Produkto ng Aking Komunidad
Aralin 12:   Mga Hanapbuhay sa Aking Komunidad
Aralin 13:   Ang Pamumuhay sa Aking Komunidad
Aralin 14:   Pamumuno at Paglilingkod sa Komunidad

Sa yunit na ito, inaasahang maipamamalas ng mag-aaral ang:
 paglalarawan sa likas na yaman at pangunahing produkto ng 

komunidad
 pag-uugnay sa pangunahing hanapbuhay ng komunidad sa 

likas na yaman ng komunidad
 pagpapaliwanag sa pananagutan ng bawat isa sa 

pangangalaga sa likas na yaman at pagpapanatili ng kalinisan 
ng komunidad

 pagsasabi ng sanhi at bunga ng pagkasira ng likas na yaman 
ng kinabibilanggang komunidad

 pagbibigay ng mungkahing paraan ng pag-aalaga sa 
kapaligiran at likas na yaman ng kinabibilangang komunidad

 pag-uugnay ng epekto ng pagkakaroon ng hanapbuhay 
sa pagtugon ng pangangailanagan ng komunidad at ng 
pamilya

 pagkilala sa mga namumuno sa sariling komunidad at ang 
kaakibat na tungkulin at responsibilidad

 pagsasabi ng kahalagahan ng mabuting pamumuno sa 
pagtugon ng pangangailangan ng mga tao sa komunidad

 pagkilala sa mga taong nag-aambag sa kapakanan at 
kaunlaran ng komunidad
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Panimula

MGA LIKAS NA YAMAN
SA AKING KOMUNIDAD

Iguhit at kulayan ang mga likas na yaman na makikita sa iyong 
komunidad.

Ibahagi ang iginuhit na larawan sa iyong katabi sa iyong kaliwa 
at sa iyong kanan.  Tingnan mo rin ang kanilang iginuhit.  Magkompara 
kayo ng mga bagay na iginuhit ninyo.

Konsepto
Sagana sa likas na yaman ang bawat komunidad.  Sa 

wastong paggamit nito nakasalalay ang pag-unlad ng tao at ng 
lugar.  Pag-ingatan ang paggamit nito.

Aralin 10 
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Pagtalakay

Ang likas na yaman ay binubuo ng mga bagay-bagay na 
gawa ng Diyos.  Ito ang mga bagay na sa simula’t simula pa ay 
nariyan na.  Bago pa man dumating ang mga tao, ang mga 
ito ay nasa kanilang kinalalagyan na.  Walang kinalaman ang 
tao sa pagkakaroon ng ganitong uri ng kayamanan.  Malaki ang 
pananagutan ng tao sa pagpapanatili at sa pagpapaunlad nito.

 Ang lupa, gubat, mineral, at tubig ay mga likas na yaman 
na kaloob ng Diyos sa atin.
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YUNIT IV
Kabahagi Ako ng Aking Komunidad

Sa yunit na ito tatalakayin ang kahalagahan ng 
paglilingkod/serbisyo ng komunidad sa mga kasapi 
nito, mga karapata n at tungkulin ng mga bata at 
kahalagahan ng pagtupad sa mga tungkulin at mga 
tuntunin sa komunidad.

Ito ay nahahati sa 6 na aralin:
Aralin 15 : Mahalaga ang mga Paglilingkod/Serbisyo ng 

Komunidad sa Pagtugon sa mga Pangangailangan 
ng mga Kasapi

Aralin 16 : Mahalaga ang mga Taong Naglilingkod sa Komunidad                
Aralin 17 : Epekto ng Pagbibigay ng Serbisyo at Di Pagbibigay ng 

Serbisyo sa mga Tao at sa Komunidad
Aralin 18 : Ang mga Karapatan sa Komunidad
Aralin 19 : Ang mga Tungkulin sa Komunidad 
Aralin 20 : Mga Tungkulin Ko sa Komunidad   

Sa yunit na ito inaasahang maipamamalas ng mag-aaral ang: 
 pagpapahalaga sa mga paglilingkod/serbisyo ng komunidad 

para sa mga mamamayan
  pagpapahalaga sa mga taong naglilingkod sa komunidad 
  pagtalakay sa mga karapatan na mabigyan ng serbisyo ang 

mga kasapi sa komunidad 
  pagpapaliwanag kung ano ang epekto ng pagbibigay serbisyo 

at di pagbibigay serbisyo sa mga tao at sa komunidad
 pag-unawa sa konsepto ng karapatan at tungkulin 
  pagpapaliwanag sa maaaring mangyari kung hindi matatamasa 

ng bata ang kanyang mga karapatan
  pagpapaliwanag sa maaaring mangyari kung hindi 

gagampanan ang mga tungkulin
  pagtukoy sa mga tuntuning itinakda na dapat sundin ng bawat 

kasapi sa komunidad
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Konsepto

MAHALAGA ANG MGA PAGLILINGKOD/
SERBISYO NG KOMUNIDAD SA PAGTUGON SA 
MGA PANGANGAILANGAN NG MGA KASAPI

Tungkulin ng bawat bumubuo ng komunidad ang 
maglingkod o magbigay ng serbisyo upang matugunan ang 
mga pangangailangan ng mga kasapi nito.

Aralin 15 

Panimula

Ano-ano ang serbisyong ibinibigay 
ng mga bumubuo ng komunidad 

para matugunan ang pangunahing 
pangangailangan ng mga kasapi?
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Pagtalakay

Mahalaga ang serbisyong ibinibigay ng mga bumubuo ng 
komunidad. Dito nakasalalay ang kaunlaran at kaayusan ng 
pamumuhay ng mga taong naninirahan dito.

Ang Pamilya
 Mula sa kanyang pagsilang, ang tao ay bahagi ng isang 
pamilya.  Ang bawat miyembro ng pamilya ay kailangang makiisa 
sa pagbibigay serbisyo sa komunidad.

 Ano-anong  serbisyo sa komunidad ang ibinibigay ng 
iyong pamilya?


