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ARALING PANLIPUNAN 10   

 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una           Linggo: Ikalawa          SSLM No. 2 

 

 MELC(s): Natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyung 

pangkapaligiran. 

⮚ Layunin:  

1.Nasusuri ang konsepto ng   suliraning pangkapaligiran; at 

2.Naipapaliwanag ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyung pangkapaligiran. 

⮚ Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan:AP 10 Learner’s Module( K to 12) 

⮚ Kabanata: 1 Pahina: 51-70    Paksa:Konsepto ng Suliraning Pangkapaligiran 

at Mga Suliraning at Pagtugon sa Isyung Pangkapaligiran 

 

 

Konsepto ng  Suliraning  Pangkapaligiran 

 

Ang Kapaligiran ay tumutukoy sa mga elemento  na sumasaklaw sa buhay, kalikasan 

at lipunan na umiiral sa takdang oras at panahon sa ating lipunan. Ang kapaligiran ay 

binubuo din ng iba’t ibang sangkap tulad ng pisikal, kemikal , biyolohikal, sosyal at 

kultural. Ang mga sangkap na ito ay nag-uugnay sa pag-angat at paglubog ng buhay 

ng  isang bansa kung ito ay  mangyayari  at di-mangyayari sa isang bansa. Kaya dapat 

natin pangalagaan ang ating kalikasan upang pahabain ang buhay ng ekosistema na 

siyang gagawa ng paraan upang matiyak ang buhay sa mga susunod  pang 

henerasyon. 

 

Sa mga nakaraang taon, naranasan ng ating bansa ang ibat ibang suliraning 

pangkapaligiran na nagdulot  ng malaking pinsala sa buhay ng maraming tao kagaya 

ng lindol sa Mindanao na nauwi sa pagkawala ng ari-arian at pagkamatay ng iilan.  

Nakakaranas din ang Pilipinas  ang polusyon sa hangin at tubig at iba pang suliranin 

na nakakasira sa ating kapaligiran. Dahil dito, may dalawang mahahalagang konsepto  

na dapat nating malaman tungkol sa Hazard at Disaster. 
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Ayon kay Baas (2008) ang Hazard ay tumutukoy sa mga banta na maaaring dulot ng 

kalikasan o ng gawa ng tao. Kung hindi ito  maiiwasan, maaari itong magdulot ng 

pinsala sa buhay, ari-arian at kalikasan. May dalawang uri ng Hazard: una ay ang  

Anthropogenic  Hazard o  Human Induced Hazard, ito ay tumutukoy  sa mga hazard  

ng mga gawain ng tao. Pangalawa ay ang Natural Hazard, na tumutukoy  sa mga 

hazard na dulot ng kalikasan. Samantala ang Disaster ay tumutukoy sa mga 

pangyayari na nagdudulot ng panganib at pinsala ng tao, kapaligiran, at mga gawaing 

pang-ekonomiya. 

 

Ang mga Suliranin at Pagtugon sa   Isyung Pangkapaligiran 

 

Maraming mga suliranin  at pagtugon sa isyung pangkapaligiran sa ating bansa, isa-

isahin natin ang mga ito na upang maunawaan at mapangalagaan natin ang  ating  

mga likas na yaman.       

 

1. Solid Waste ay tumutukoy sa mga basurang nagmula sa mga tirahan at komersiyal 

na establisimyento, mga basura na nakikita sa palgid, mga basura na nagmumula sa 

sector ng agrikultura at iba pang basurang hindi nakakalason (Official Gazette,2000).      

Ito ay nagmumula sa  residensiyal, komersiyal, indusrtriyal, kontruksyon at agrikultura 

na kabilang  sa bahagdan na pinanggagalingan ng solid waste. 

Ang Residential Wastes ay tumutukoy sa mga basura na galing sa ating mga 

tahanan, gaya ng mga selopen,plastik na galing sa mga pagkain. 

Ang Commercial Wastes ay tumutukoy sa mga basura na galing sa establisimyento 

na nangangalakal tulad ng tindahan o pamilihan. 

Ang Industrial Wastes ay tumutukoy  sa mga basura na galing sa mga pabrika o iba 

pang institusyon ng pamahalaan. 

 

2.     Pagkasira ng Likas na Yaman- alam natin na  ang Pilipinas ay isa sa 

pinakamaraming likas na yaman.Tulad ng likas na yaman  na galing sa anyong lupa 

at anyong tubig. Dahil sa pagtaas ng dami ng populasyon at mga natural na kalamidad 

ito ay naging dahilan sa pagkasira ng likas na yaman sa ating bansa. 

 

Sa ulat na pinamagatang Status of the Philippine Forest (2013) ay naisa-isa nito 

ang mga dahilan at epekto ng deforestation o pagkasira sa kagubatan sa Pilipinas. 

Ito ay ang sumusunod: 

          GAWAIN                               EPEKTO 

Illegal logging 

-ilegal na pagputol sa mga puno sa 

kagubatan. Ang kawalan ng ngipin 

sa pagpapatupad ng mga batas sa 

illegal logging sa Pilipinas ang 

nagpapalubha sa suliraning ito. 

Ang walang habas na pagputol ng puro ay nagdudulot 

ng ibat-ibang suliranin tulad ng pagbaha, soil erosion, 

at pagkasira ng tahanan ng mga ibon at hayop. 

Migration-paglipat ng pook 

paninirahan 

Nagsasagawa ng kaingin (slash-and  burn farming) 

ang mga lumipat sa kagubatan kabundukan na 

nagiging sanhi ng pagkakalbo ng kagubatan at 

pagkawala ng sustansiya ng lupain dito. 
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Mabilis  na pagtaas ng populasyon Ang mabilis na pagtaas ng populasyon ng Pilipinas ay 

nangangahulugan ng mataas na demand sa mga 

pangunahing produkto kung kaya’t  ang mga dating 

kagubatan ay ginawang plantasyon, subdibisyon, 

paaralan at iba pang imprastruktura. 

Fuel Wood harvesting-paggamit 

ng puno bilang panggatong 

Mataas na demand sa uling at kahoy ay nagiging 

dahilan sa pagputol ng mga puno sa kagubatan. 

Ilegal na Pagmimina Apektado ang kagubatan sa pagmimina dahil 

kadalasang dito natatagpuan ang deposito ng mga 

mineral tulad ng limestone, nickel, copper, at gold. 

Kinakailangang putulin ang mga puno upang maging 

maayos ang operasyon  ng pagmimina. Nagdudulot 

din ng panganib sa kalusugan ng tao at ng iba  pang 

nilalang sa kagubatan ang mga kemikal na ginagamit 

sa pagpoproseso ng mga nahukay na mineral 

 

3. Climate Change- Ayon sa 2016 edisyon ng Global Climate Risk Index 

(Sonke,Eckstein,Dorsch, & Fiscar,2015) naitala ang Pilipinas bilang pang-apat sa 

sampung bansa na pinaka naapektuhan ng      Climate Change. Ito ay dahil mas 

lumalakas, dumadalas at  nagiging      unpredictable ang pagkakaroon ng mga natural 

na kalamidad tulad ng pagbagyo, pagbaha, storm surge, paglindol, pagputok ng 

bulkan, la niño at la niña na naranasan  sa Pilipinas dahil sa climate change. Ang 

climate change ay maaaring isang natural na pangyayari o ito ay maaari ring  

nagpalala dulot ng gawain ng tao. Isa sa mga  dahilan nito ay ang patuloy na pag-init 

ng daigdig o      global warming dahil sa mataas na antas  ng konsentrasyon ng carbon 

dioxide sa atmosphere. Nanggagaling ito mula sa usok ng pabrika, mga ibat ibang 

industriya, at ang pagsusunog ng mga kagubatan. 

 

Ang suliranin sa Solid Waste, Likas na Yaman, Climate Change at iba pang  kalamidad 

ay ilan lamang sa mga suliraning pangkapaligiran na dinaranas hindi lamang dito sa 

ating bansa kunh hindi sa iba ring mga bansa sa buong mundo. Kaya ang ating mga 

pinuno ng pamahalaan at iba pang organisasyon na nasa publiko o pribado ay 

gumagawa ng mga alternatibong pamamaraan sa abot ng kanilang makakaya upang 

matugunan ang mga hamong ito, kaya naman bilang isang mag-aaral, miyembro ng 

ating populasyon, inaasahan natin na mula sa inyo ay maging isang tagapagmasid sa 

mga nangyayari sa kapaligiran, maging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran 

at ginagampanan ang tungkulin na pangalagaan ang likas na yaman. Kaya  tayong 

lahat, bata , matanda o anumang katayuan sa ating buhay ay inaasahan na maging 

handa,pagkat magsisimula  tayo sa ating  mga sarili para makamit natin ang tunay na 

pagbabago sa susunod na henerasyon. 
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Handa ka na ba  sa ating gawain? 

Gawain 1. Panuto: Sagutin ang bawat tanong at isulat ang inyong  sagot sa patlang. 

1. Ano ang konsepto ng suliraning pangkapaligiran? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2.Ano ano ang mga suliraning pangkapaligiran ang lubos na nakaaapekto sa ating 

bansa sa kasalukuyan?  

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Bilang isang mag-aaral, paano ka magiging handa sa pagharap ng kalamidad? 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Gawain 2 :Data Retrieval Chart 

Panuto: Punuan ng tamang sagot ang tsart batay sa iyong natutunan sa mga 

suliraning pangkapaligiran  

 
 

         Suliranin 

 

       Dahilan 

 

        Epekto 

 Solusyon na dapat 

       gawin 

 

1. 

 

   

 

2. 

 

   

 

3. 

 

   

 

Pamprosesong Tanong: 

1. Ano ang nararamdaman mo habang isinusulat mo ang suliranin,dahilan,epekto at 

solusyon na dapat gawin? Bakit? 

__________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________ 

Subukin Natin 

Isagawa Natin 
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Gawain 3 :Sa aking  Kapaligiran ,Pangalagaan Ko! 

 

Panuto : Gumawa ng isang sariling adbokasiya  na nagpapakita ng aktibong 

pakikilahok ng mamamayan para sa mabisang solusyon na maaaring gawin upang 

mabawasan ang suliranin sa      solid waste. Isulat sa patlang ang inyong adbokasiya 

sa dalawa o tatlong pangungusap lamang.  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 
Mamarkahan ang iyong adbokasiya batay sa rubrik na ito. 

Deskripsiyon Mahusay 

10 puntos 

Katamtamang 

Kahusayan 

8 puntos 

Nangangailangan ng 

gabay o hindi mahusay 

5 puntos 

Nilalaman 

-Ang adbokasiya ay 

malinaw  at 

nagpapakita ng 

aktibong partisipasyon 

ng mamamayan sa 

mga gawaing pansibiko 

sa kabuhayan at 

lipunan 

Maliwanag  at 

kumpleto ang 

pagpapakita ng 

ginawang adbokasiya 

Maliwanag subalit may 

kulang sa detalye ang 

pagpapakita ng 

ginawang adbokasiya 

Hindi gaanong 

maliwanag at kulang sa 

ilang detalye ang 

pagpapakita ng 

ginawang adbokasiya 

Presentasyon ng 

pagkakasulat 

-Maayos at 

maunawaan 

pagkakasunod-sunod 

ng mga ideya 

-Malinis ang 

pangkakasulat 

-Angkop ang mga 

salitang ginamit 

Lahat ng Pamantayan 

ay matatagpuan sa 

kabuuang adbokasya 

Tatlo lamang sa mga 

pamantayan ang 

matatagpuan sa 

kabuuang adbokasiya  

Dalawa o isa lamang 

sa mga pamantayan 

ang matatagpuna sa 

kabuuang adbokasiya 

 

 

 

 

 

Ilapat Natin 

Rubrik 
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