
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 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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PB 1

YUNIT I
ANG KINALALAGYAN NG MGA 

LALAWIGAN SA AKING REHIYON

 Tatalakayin sa yunit na ito ang pag-unawa pag-unawa sa kinalalagyan ng mgakinalalagyan ng mga 
lalawigan sa rehiyong kinabibilangan ayon sa katangiang heograpikal nito.heograpikal nito.

 Ito ay nahahati sa tatlong aralin.

Ang Aralin 1 ay tumatalakay sa batayang heograpiya.  Inaasahang 
maipamamalas mo ang mga sumusunod:

	 pagbabasa at pagsasagawa ng interpretasyon tungkol sa 
kinalalagyan ng iba’t ibang lalawigan sa rehiyon gamit ang mga 
batayang heograpiya tulad ng distansya at direksiyon;

	 paglalarawan sa kinalalagyan ng mga lalawigan ng sariling rehiyon 
batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahing direksiyon 
(relatibong lokasyon)

	 paghahambing ng mga lalawigan sa sariling rehiyon ayon sa 
lokasyon, direksiyon, laki at kaanyuan.

Sa Aralin 2, inaasahang maipamamalas ang:

	 pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga simbolo na ginagamit 
ng iba’t ibang uri ng  mapa at kaalaman sa mga impormasyong 
ibinibigay nito.

Sa Aralin 3, magagawa ang:

	 paglalarawan sa iba’t ibang anyong lupa at anyong tubig sa mga 
lalawigan ng rehiyong kinabibilangan;

	 paghahambing ng iba’t ibang pangunahing anyong lupa at anyong 
tubig;

	 pagtukoy sa pagkakaugnay-ugnay ng mga anyong lupa at anyong 
tubig sa mga lalawigan ng sariling rehiyon;

	 paggamit ng kaalaman sa kasanayang pangheograpikal sa 
pagpapanukala ng mga solusyon sa suliranin o isyung may kinalaman 
sa mga anyong lupa at anyong tubig.
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 Kung sakaling sa iyo magtatanong si Meredith kung paano niya 
mahahanap si Ahlia, ano ang isasagot mo? _______________________
_______________________________________________________________
 Madali mo ba siyang mabigyan ng direksiyon?_________________
 Bakit?__________________________________________________________

 Hindi sinasadyang naligaw ka sa pamilihang bayan.  Hindi mo alam 
ang pabalik sa inyong bahay.  Ano ang iyong gagawin upang ikaw ay 
makabalik sa inyong bahay?  Sa mga pagkakataong tulad nito ano ang 
dapat mong tandaan?

Panimula

NASAAN ANG AKING LALAWIGAN?

 Ang kaalaman ng mga impormasyon tungkol sa direksiyon, 
lokasyon, distansya at paggamit ng mapa ay mahalaga sa pagtukoy 
ng kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyong kinabibilangan.  

Konsepto

 Magkasamang nagpunta sa palengke sina Meredith at Ahlia para 
bumili ng bigas.  Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Meredith na 
nawawala si Ahlia.  Tulungan mo si Meredith na mahanap si Ahlia.  Dito 
siya nawala.  Pag-aralan ang larawan sa ibaba. 

Aralin 1
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Pagtalakay

 Sa pagtuturo ng lokasyon o kinaroroonan ng isang lugar, mahalaga 
ang paggamit ng pangunahing direksiyon.

 Mayroon tayong apat na pangunahing direksiyon.  Ito ay ang Hilaga, 
Silangan, Timog, at Kanluran.  Madali lamang matukoy ang mga ito. 
Pagmasdan ang larawan.  Saan mo ito madalas makita?  Tama ka--sa 
isang mapa.  Ito ang tinatawag na North Arrow.

SILANGAN

TIMOG

KANLURAN

HILAGA

 Ang palaso na nakaturo sa itaas ay ang hilaga at ang nakaturo sa 
ibaba o ang katapat ng hilaga ay timog.  Ang nasa kanan ay ang silangan 
at sa kaliwa ay ang kanluran.  Karaniwang isinusulat sa mapa ang H para 
sa hilaga, S para sa silangan, T para sa timog, at K para sa kanluran.

PANGUNAHING DIREKSIYON

 Ang kaalaman sa pagbibigay at pagtukoy ng direksiyon ay mahalaga. 
Maaaring dumating ang panahon na ikaw ay makapaglakbay sa iba’t 
ibang panig ng bansa.   Ang kaalaman sa direksiyon ay magagamit mo sa 
paghanap o pagtuturo sa mga pook na pupuntahan.  Maaari ring magamit 
ang kaalamang ito sa paglalarawan ng isang pook o paghahambing ng 
iba pang lugar.

 Maituturo mo rin ang lokasyon ng iyong lalawigan sa rehiyong 
kinabibilangan nito.
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 May mga lugar na hindi eksaktong nasa bahaging hilaga, timog, 
kanluran, at silangan.  Bukod sa apat na pangunahing direksiyon, may apat 
ding pangalawang direksiyon.

Pag-aralan ang compass rose.

H

HS

S

TS

T

TK

K

HK

PANGALAWANG DIREKSIYON

 Ang mga pook na nasa pagitan ng hilaga at silangan ay nasa 
hilagang-silangan (HS).  Ang nasa pagitan ng hilaga at kanluran ay nasa 
hilagang-kanluran (HK).

 Ano naman ang tawag sa direksiyong nasa pagitan ng timog at 
silangan?  Ng timog at kanluran?

 Tandaan na sa pagsasabi ng pangalawang direksiyon, 
binabanggit muna ang pangunahing direksiyong hilaga at timog.
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YUNIT II
MGA LALAWIGAN SA AKING REHIYON

 Ang Pilipinas ay isang kapuluan. Binubuo 
ito ng humigit-kumulang sa 7,100 malalaki 
at maliliit na pulo. Dahil sa pagkakahiwa-
hiwalay ng mga pulo, mahirap magkaroon 
ng pagkakaisa at pagtutulugan sa pagitan 
ng mga mamamayan. May malalayong pulo 
na halos hindi naaabot ng paglilingkod ng 
pamahalaan.

 Bilang pagtugon sa suliraning ito, 
ipinatupad ni dating Pangulong Marcos ang 
Atas ng Pangulo Blg. 773 noong 1972 na 
naghahati sa Pilipinas sa mga rehiyon.

 Layunin nitong maisaayos ang mga 
gawain ng pamahalaang nasyonal nang 
sa gayo’y magkaroon ng higit na magaling 
na paglilingkod publiko at mapabilis ang 
paghahatid ng mga serbisyo sa mga lalawigan, 
bayan, lungsod, at barangay.

 Hinati-hati sa maliliit na pangkat ang 
Pilipinas. Rehiyon ang tawag sa maliliit na 
pangkat na ito. Ang bawat rehiyon ay binubuo 
ng mga lalawigan. Ang mga lalawigan ay 
binubuo ng lungsod at bayan. Ang mga lungsod 
at bayan ay binubuo ng mga barangay.

  Sa pagbuo ng mga rehiyon, isinaalang-
alang ang mga anyong-lupa o kombinasyon 
nito sa klima, lupa, begetasyon at kultura ng 
mga tao na nananahanan sa isang lugar.

 Suriin ang mapa ng mga rehiyon. Ano 
ang mapapansin mo sa mga lalawigang 
bumubuo sa isang rehiyon?  Magkakalapit o 
magkakarugtong ang mga lalawigan. May 
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tinatawag na common boundary 
ang hanggahan ng mga ito. 
Dahil sa magkakalapit sila 
madali ang pagpapalitan ng 
kalakal at paglilingkod. Madali 
na rin ang pakikipagtalastasan. 
Kung may kailangan sila sa mga 
ahensiyang panrehiyon, madali 
silang makararating doon.

 Ang bawat rehiyon ay may 
pamahalaang local o tanggapang panrehiyon. 
Ang pinuno nito ang nakikipag-ugnayan sa 
pamahalaang pambansa upang mapadali ang 
pagdating ng pangunahing paglilingkod sa mga 
mamamayan ng rehiyon. 

 Sa kasalukuyan ang kapuluan ay nahahati sa 17 
na rehiyon. 

 Ang pagkakasunod-sunod ng pagtalakay ng 
mga rehiyon sa yunit na ito ay nababatay ayon sa 
pagkakasunod-sunod na mula sa hilaga patungong 
timog.  Gayun pa man, dahilan sa kalawakan ng sakop 
minabuting hati-hatiin ang pagtalakay ayon sa hating 
pangheograpiya.

 Tatalakayin sa Aralin 4, ang walong rehiyon ng 
Luzon.  Sa Aralin 5, ang tatlong rehiyon ng Visayas, sa 
Aralin 6, ang anim na rehiyon sa Mindanao. 

 Ang susunod na aralin, ang Aralin 7 ay tatalakay sa 
mga natural na kalamidad na nararanasan ng Pilipinas 
at mga paraan kung paano ang gagawing pag-iingat 
upang maiwasan ang lubusang pinsala.  Ang Aralin 8 ay 
tungkol sa pangangalaga at matalinong pangangasiwa 
ng mga likas na yaman para sa ikauunlad ng rehiyon 
sapagkat ang pag-unlad ng mga rehiyon ay pag-unlad 
na rin ng bansa.
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Aralin 4 MGA REHIYON NG LUZON

Panimula

Ang Luzon ay nahahati sa walong rehiyon. May iba’t ibang 
katangiang pisikal ang bawat rehiyon.  Nakikiisa ang mga 

rehiyon ng Luzon sa pag-unlad ng bansa.

Konsepto

Mapa ng Luzon

 Nasaan ang inyong rehiyon? 
Kulungin ito ng bilog. Isulat ang 
mga lalawigang bumubuo rito. 

 Kung wala sa Luzon ang 
inyong rehiyon, lagyan mo ng 
markang bituin ang mga rehiyon 
ng Luzon na napuntahan mo na. 
Lagyan ng markang  ang mga 
rehiyon na gusto mong puntahan.
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 Ang Rehiyon ng 
Ilocos ay nasa hilangang-
kanluran ng Luzon. 

Pagtalakay

Katangiang Pisikal

 Ang rehiyon ng Ilocos ay 
isang makitid at pahabang lupaing 
napagigitnaan ng Bundok ng Cordillera 
sa silangan at ng  Timog Dagat Tsina (West 
Philippine Sea) sa kanluran, Lagusang 
Bashi sa hilaga at ang mabundok na 
bahagi ng Zambales at Tarlac sa timog.

 Mahigit sa kalahati ng rehiyon ay 
mabundok at maburol kaya makitid na 
kapatagan lamang ang nalalabi upang 
mapagtaniman, maliban sa Pangasinan 
na isang kapatagan.

REHIYON I - REHIYON NG ILOCOS

 Matarik ang mahabang baybayin ng Rehiyon I kaya hindi ligtas 
pangisdaan o pagtayuan ng daungan. Tanging ang Pangasinan lamang 
ang may mayamang pangisdaan sa rehiyon.

 Ang mga daluyang tubig sa rehiyon ay ang Ilog Laoag na bumabagtas 
sa Ilocos Norte at umaagos papunta sa Dagat Tsina. Ang Ilog Abra ay mula 
sa Bundok Data, at ang Ilog Agno na buhat sa Bundok Data at umaagos 
patungo sa Gitnang Luzon hanggang sa Gulpo ng Lingayen.
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YUNIT III
ANG KUWENTO NG MGA LALAWIGAN 

SA AKING REHIYON

 Sa yunit na ito ay tatalakayin ang kamalayan 
at pag-unawa sa konsepto ng pinagmulan, 
pagpapatuloy at pagbabago.

 Ito ay nahahati sa apat na aralin.
 Aralin 9:  Ang Kasaysayan ng Aking Rehiyon
 Aralin 10: Ang Pagpapatuloy ng Aking Kuwento
 Aralin 11: Ang Lupang Pangako: Pinagmulan at Pagbabago
 Aralin 12: Mga Sagisag at Simbolo ng Aking Lalawigan

Inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod:

	 pag-unawa sa kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon;
	 pagsasalaysay sa pinagmulan ng sariling lalawigan at mga karatig 

na lalawigan sa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag at 
iba pang likhang sining;

	 pagtukoy sa kasaysayan ng pagbuo ng sariling lalawigan ayon sa 
batas;

	 pagsasalaysay sa mga pagbabago ng sariling lalawigan tulad ng 
laki, pangalan, lokasyon, mga istruktura at iba pa;

	 pagbuo ng timeline ng mga makasaysayang pangyayari sa 
rehiyon sa iba’t ibang malikhaing pamamaraan;

	 pagsasadula ng mga makasaysayang pook o pangyayaring 
nagpapakilalala sa sariling lalawigan at mga karatig nito sa rehiyon;

	 pagtalakay sa kahulugan ng official hymn at iba pang sining na 
nagpapakilala ng sariling lalawigan at rehiyon;

	 pagmamalaki sa mga bayani at kilalang tao sa sariling lalawigan 
at rehiyon;

	 pagpapahalaga sa pagpupunyagi ng mga bayani ng sariling 
lalawigan at rehiyon sa malikhaing pamamaraan;

	 pagsulat ng payak na kuwento tungkol sa lalawigan sa 
kinabibilangang rehiyon na naging katangi-tangi para sa sarili.
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Panimula

ANG KASAYSAYAN NG AKING REHIYON 

 May kuwento ang aking lalawigan.
Konsepto

 Magsaliksik ka.  Humanap ng larawan ng iyong lalawigan sampung 
taon nang nakalipas.

        Idikit ito sa espasyo sa ibaba.  Ihambing ito sa pinakahuling larawan 
ng iyong lalawigan.

 Humanap ng kapareha.  Pag-usapan ninyo ang mga pagbabagong 
naganap sa inyo-inyong lalawigan.  Ano-anong mahahalagang lugar, 
istruktura, bantayog, palatandaan at makasaysayang pook ang makikita 
rito? 

 Nagbago ba ang mga ito?  Ano-ano ang mga dahilan ng mga 
pagbabago?

Aralin 9

Noon Ngayon
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Pagtalakay

 Marami nang pagbabago ang 
naganap mula noong hatiin sa mga 
rehiyon ang Pilipinas.  Setyembre 24, 
1972, nang ang mga lalawigan ng 
Pilipinas ay pinangkat sa mga rehiyon.  
Labing-isang (11) rehiyon ang itinatag 
ayon sa Presidential Decree No.1, bilang 
bahagi ng Integrated Reorganization 
Plan ni dating Pangulong Marcos.  Sa 
ngayon pagkatapos nang mahigit 
na apat na dekada, ang Pilipinas 
ay nahahati na sa 17 rehiyon. May 
mga rehiyong nadagdag, may mga 
bagong lalawigang natatag at may 
mga lalawigang nalipat ng rehiyon.

May pagbabago bang naganap sa 
rehiyong kinabibilangan ng iyong 
lalawigan? Halika pag-usapan 
natin ang kuwento.

PINAGMULAN AT PAGBABAGO   

Rehiyon ng Ilocos (Deppaar ti Ilocos)

 Sinasabing ang Rehiyon I ay unang pinanahanan ng mga aborigines 
na mga Negrito.  Itinaboy sila sa kaloob-looban ng kagubatan nang sunod-
sunod na bugso ng mga Malay-Austronesians na namalagi sa iba’t ibang 
panig ng baybayin; mga Tingguians sa interyor; mga Ilocano sa hilaga; at 
mga Pangasinense sa timog. 

            Noong 1972, nang magsimulang hatiin sa mga rehiyon ang Pilipinas, 
ang mga lalawigan ng Abra, Benguet, at Mountain Province ay kabilang 
sa Rehiyon I.  Sa kasalukuyan, apat na lalawigan na lang ang bumubuo sa 
Rehiyon I.
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YUNIT IV
ANG KULTURA NG AKING LALAWIGAN 

AT KINABIBILANGANG REHIYON
 Ang yunit na ito ay naglalaman ng pag-unawa sa 

kultura ng lalawigan at kinabibilangang rehiyon.  Tatalakayin sa yunit na kultura ng lalawigan at kinabibilangang rehiyon.  Tatalakayin sa yunit na 
ito ang konsepto ng kultura at pagkakakilanlan na tumutukoy saito ang konsepto ng kultura at pagkakakilanlan na tumutukoy sa

mga paniniwala, pagpapahalaga, tradisyon, paraan ng pamumuhay mga paniniwala, pagpapahalaga, tradisyon, paraan ng pamumuhay 
ng isang grupo o lipunan, kasama ng wika, sining at iba pa.ng isang grupo o lipunan, kasama ng wika, sining at iba pa.

 Nahahati ito sa apat (4) na aralin
 Aralin 13:  Mga Tao, Diyalekto at Wika
 Aralin 14: Mga Tradisyunal na Pagdiriwang sa Aking Lalawigan
 Aralin 15: Paniniwala at Kaugaliang Pilipino
 Aralin 16: Katutubong Sining at iba pang Bagay Pangkultura

 Pagkatapos ng mga araling ito, inaasahang maipamamalas mo 
ang mga sumusunod:
	 pagpapaliwanag sa pagkakakilanlang kultura ng sariling rehiyon;
	 pag-iisa-isa ng mga pangkat ng mga tao sa sariling lalawigan at 

rehiyon;
	 pagbibigay ng mga halimbawang salita mula sa mga wika at 

diyalekto sa sariling lalawigan at rehiyon;
	 paglalarawan ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng 

sariling lalawigan at ng rehiyon;
	 pagbibigay ng mga pagkakatulad at pagkakaiba ng mga 

kaugalian, paniniwala at tradisyon sa sariling lalawigan sa karatig 
lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang lalawigan at 
rehiyon;

	 pagpapahalaga sa iba’t ibang pangkat ng tao sa lalawigan at 
rehiyon;

	 pagsusuri sa papel na ginagampanan ng kultura sa pagbuo ng 
pagkakakilanlan ng sariling lalawigan at rehiyon sa Pilipinas;

	 pagpapahalaga sa mga sining (tula, awit, sayaw) na nagpapakilala 
sa rehiyon sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain na 
nagsusulong ng pagpapahalaga sa mga sining sa lalawigang 
kinabibilangan;

	 pagtukoy sa mga katawagan sa iba’t ibang layon ng kinabibilangangngang 
rehiyon;
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MGA PANGKAT-ETNIKONG PILIPINO

Panimula

MGA TAO, DIYALEKTO AT WIKA              

 Ang pangkat-etniko ay pangkat ng mga taong may magkakatulad 
na kalinangan, wika, at pamamaraan ng pamumuhay na karaniwan 
nang sama-samang naninirahan sa iisang lugar.

Konsepto

Aralin 13

 Maraming mga pangkat-etnikong Pilipino ang bumubuo sa bansa. 
Sila ay naninirahan sa mga lalawigan ng Pilipinas. Ang pangkat-etniko 
ay pangkat ng mga taong may magkakatulad na kalinangan, wika, 
at pamamaraan ng pamumuhay na karaniwan nang sama-samang 
naninirahan sa iisang lugar.

 Sa aling pangkat-etniko ka kabilang?  Bilugan mo sa mapa sa susunod 
na pahina kung saang rehiyon ito matatagpuan.

 Tanungin mo ang iyong katabi. Sa aling pangkat-etniko siya kabilang?
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AKLANON
BAJAU
BICOL
BISAYA
BOL-ANON
CAPIZNON
CEBUANO
CUYONON

HILIGAYNON

ILOCANO

KALINGA

KANKANAEY

MAGUINDANAO

MASBATEÑO

ROMBLOMANON

HAMTIKANON

IFUGAO

IVATAN

KAMAYO

KAPAMPANGAN

MARANAO

PANGASINAN

SURIGAONON
TAGALOG
TAUSUG
WARAY
YAKAN
ZAMBOANGUEÑO
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Pagtalakay

MGA PANGKAT ETNIKONG PILIPINONG NANINIRAHAN
SA IBA’T IBANG PANIG NG PILIPINAS

 Dalawang pangkat-kultural ang naninirahan sa mga rehiyon/lalawigan 
ng bansa. Ang mayoryang kultural ay pangkat na higit na marami ang 
bilang at ang minoryang kultural ay iyong mas kakaunti ang bilang. Ang 
pangkat mayorya ay kinabibilangan ng mga Ilocano, Tagalog, Bikolano, 
Pangasinense, Kapampangan, Cebuano, Waray, Ilongo.  

 Kilalanin natin ang ilan sa mga pangkat kultural sa ating bansa.

Ano-anong katangian ang taglay ng bawat pangkat?

Sa Luzon
 Humigit-kumulang may 36 na pangkat-etniko sa Luzon.

Apayao Itawis Sambal

Bago Ivatan/Itbayat Tagalog

Balangao Iwak Tingguian

Bikolano Kalinga  Yogad

Bontoc Kankana-ey (Palawan) Agutayanen

Gaddang Kapampangan  Batak

Ibaloi Malaweg  Kalanguya

Ibanag Mangyan (Hanunoo) Koyunen

Ifugao Negrito Molbog

Ilocano Pangasinense Pala’wan

Ilongot Palanon Tagbanua

Isinay Romblomanon Tau’t Batu

Mayoryang Kultural Mayoryang Kultural 
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YUNIT V
ANG EKONOMIYA NG MGA 

LALAWIGAN SA AKING REHIYON
 Ang yunit na ito ay naglalaman ng pag-unawa ng  ng 
kamalayan at pag-unawakamalayan at pag-unawa sa konsepto ng ekonomiya, 
pamumuno, paglilingkod, karapatan at tungkulin.karapatan at tungkulin.

 ItoIto ay nahahati sa apat (4) na aralin.
Aralin 17:  Kabuhayan at Pinagkukunang Yaman
Aralin 18: Pinuno at Pamumuno sa Aking Lalawigan
Aralin 19: Paglilingkod, Programa at Proyekto ng mga Namumuno sa 

Aking Lalawigan
Aralin 20: Mga Karapatan at Tungkulin ng Mamamayan

 Sa yunit na ito, inaasahang maipamamalas ng mag-aaral ang:
	 pag-uugnay sa kapaligiran sa uri ng pamumuhay ng kinabibilangang 

lalawigan;
	 pagpapaliwanag ng iba’t ibang pakinabang pang ekonomiko ng mga 

likas yaman ng lalawigan at kinabibilangang rehiyon;
	 pagtalakay sa pinanggalingang produkto ng kinabibilangang lalawigan;
	 pag-iisa-isa ng mga produkto at kalakal na matatagpuan sa kinabibilangang 

rehiyon;
	 pagpapakita ng ugnayan ng kinabibilangang rehiyon at sa ibang rehiyon;
	 pag-uugnay ng pakikipagkalakalan sa pagtugon ng mga pangangailangan 

ng sariling lalawigan at mga karatig na lalawigan;
	 pagpapaliwanag sa iba’t ibang aspekto ng ekonomiya (pangangailangan, 

produksiyon, kalakal, imprastraktura, tao, at iba pa);
	 pagtukoy na ang rehiyon ay binubuo ng mga lalawigan na may sariling 

pamunuan;
	 pagtukoy sa mga tungkulin at pananagutan ng mga namumuno sa mga 

lalawigan ng kinabibilangang rehiyon;
	 pagtalakay sa paraan ng pagpili ng pinuno ng mga lalawigan;
	 pagpapaliwanag sa mga dahilan ng paglilingkod ng pamahalaan ng 

mga lalawigan sa mga kasapi nito;
	 pagtukoy sa iba’t ibang paraan sa pakikiisa sa mga proyekto ng pamahalaan 

ng mga lalawigang na kinabibilangang rehiyon;
	 pakikilahok sa mga gawaing nakatutulong sa pagkakaisa, kaayusan at 

kaunlaran ng sariling lalawigan;
	 pag-alam sa mga karapatan at tungkulin bilang kasapi ng isang lalawigan;
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Panimula

KABUHAYAN AT PINAGKUKUNANG YAMAN 

 May iba’t ibang uri ng bagay na bumubuo ng ating kapaligiran 
kaya’t may iba’t ibang uri rin ng pinagkukunang yaman.

Konsepto

Aralin 17

Likas na yaman Yaman-Tao Produkto

A

B

C

Panimula: Suriin ang ipinakikita ng mga larawan sa ibaba.  Ano-anong 
yaman ng bansa ang ipinakikita sa larawan?  Ipaliwanag.
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Pagtalakay

 Ang ekonomiya ng mga lalawigan sa Pilipinas ay umaasa sa tatlong 
malaking sektor --- ang agrikultura, sektor ng industriyal at ang sektor ng 
paglilingkod.  Ang bawat sektor ay may iba’t ibang uri ng yaman.

ANG SEKTOR NG AGRIKULTURA

 Sa sektor ng agrikultura nanggagaling ang maraming uri ng pananim. 
Ang Pilipinas ay bansang agrikultural.  Ang halos 45% (bahagdan) ng lupain 
sa bansa ay nabubungkal at pinagkukunan ng kabuhayang agrikultural ng 
mga Pilipino.

 Ang mga pangunahing produkto na naproprodyus para sa 
konsumpsyong lokal ay ang bigas, mais, halamang–ugat, prutas at gulay. 
Nabibilang naman sa mga produktong komersyal ang tubo, niyog, tabako, 
abaka, saging at pinya. 

 Ang pangunahing produkto ng rehiyong Ilocos at Lambak ng Cagayan 
ay bigas, mais at tabako; bigas at asukal sa Gitnang Luzon; bigas at niyog 
sa Timog Katagalugan at niyog at abaka sa Bicol.
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 Sa Silangan at Gitnang Visayas ang mga namamayaning produktong 
agrikultural ay mais, abaka at niyog.  Ang lalawigan ng Cebu ang 
pangunahing produser ng mais.  Ang Negros Occidental naman ang 
nangungunang prodyuser ng asukal sa bansa.  Pangunahing tanim sa 
Kanlurang Visayas ang palay, niyog at tubo.  Sa Mindanao, nangungunang 
produkto ay bigas, mais, niyog, abaka at saging.

 Pansinin na bagamat marami at iba-ibang produkto ang 
naiproprodyus, ang kabuuang senaryong agrikultural ay napamamayanihan 
ng tinatawag na “big six”, gaya ng bigas, mais, niyog, asukal, abaka, at 
tabako na bumubuo sa 90 porsyento ng kabuuang produktong agrikultural 
sa bansa.

 Bahagi rin ng paggamit ng lupang agrikultural ay ang pag-aalaga ng 
hayop, manukan at palaisdaan.  Ang industriya ng hayupan ay karaniwang 
natatagpuan sa lupain na limitado ang ulan.  Sa mga rehiyong tuyo sa 
Pilipinas, ang pastulan ng mga hayop ay karaniwang nasa mga lugar na 
bako-bako o di magaling para sa produksyon ng mga produktong sakahan.

malawak na taniman ng niyogmalawak na taniman ng niyog

pastulanpastulan




