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ARALING PANLIPUNAN – GRADE 10 

 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una Linggo: 4 SSLM No.3  MELC(s): Natutukoy ang mga paghahandang 

nararapat gawin sa harap ng panganib na dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. 

Layunin: 

1. Natutukoy ang mga paghahanda na nararapat gawin sa harap ng mga panganib na dulot 

ng suliraning pangkapaligiran; at 

2. Napahahalagahan ang bahaging ginagampanan bilang isang mamamayan para sa ligtas 

na pamayanang kaniyang kinabibilangan. 

⮚ Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: AP 10 Learner’s Module 

⮚ Kabanata/Aralin 2 Pahina: 29-35 Paksa:Sa Harap ng Kalamidad 

 

 

     Alam kung handa ka nang tuklasin ang mga karunungan na iyong natutunan sa araling ito. 

Ang babasahing teksto na  inilaan ay makakatulong sa iyo upang maiugnay mo ang 

paghahandang nararapat gawin sa harap ng panganib na dulot ng mga  suliraning 

pangkapaligiran 

Mga Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib/Kalamidad 

Mga Dapat Gawin sa Panahon ng El Niño at La Niña 

1. Ang mga tao ay dapat handa bago pa dumating ang El Niño lalo na sa negatibong epekto 

nito sa bansa. 

2. Dapat iakma ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim sa abnormal na panahon at 

gumawa ng mga paraan upang tumagal ang patubig kung sakaling ito ay magpatuloy. 

3. Makiisa at makibahagi sa paglaban sa mga epekto lalo na sa pagtitipid sa suplay ng tubig. 

4. Dapat malinis ang kapaligiran at hindi barado ang mga daluyan ng tubig upang hindi 

magdulot ng pagbaha. 

 

Mga Dapat Gawin sa Panahon ng Bagyo 

Ang pagdating ng bagyo ay hindi inaasahan kung kaya’t naglalabas ang Philippine 

Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration(PAGASA) ng public 

storm signal bilang babala sa pagdating ng masamang panahon kasama na rito ang tungkol 

sa lakas o signal ng bagyo.  
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Bago ang Bagyo: 

1. Makinig sa radyo o manood ng TV para sa regular na anunsyo o babala tungkol sa 

kalagayan ng bagyong paparating. 

2. Laging maghanda ng mga gamit pang- emergency na nakalagay sa lalagyang hindi 

nababasa kasama ang mga ekstrang damit, delata, posposro, baterya, at iba pang 

mahahalagang gamit. 

3. Ayusin ang mga bahagi ng bahay lalo na ang bubong para maging matibay at makayanan 

ang malakas na ihip ng hangin. 

4.  Kailangang lumikas kung nakatira sa mababang lugar at delikado sa baha. 

 

Habang may Bagyo: 

1. Huwag lumabas ng bahay kung hindi kinakailangang lumikas. 

2. Siguraduhin na nakasara ng maayos ang mga bintana at pintuan. 

3. Itago na ng maayos ang mga kagamitan bago lumilas, isara ang tangke ng gas, at 

kailangang nakapatay ang main switch ng kuryente. 

4. Kung lilikas, siguraduhin na may dalang emergency kit. 

 

Pagkatapos ng Bagyo: 

1. Manatili sa loob ng bahay kung wala pang opisyal na balita na nakaalis na ang bagyo sa 

bansa. 

2. Kung lalabas, mag-ingat sa mga naputol na kable ng kuryente na nakakalat sa daan. 

3. Makinig sa radyo o manood ng TV upang malaman ang pinakahuling balita tungkol sa 

bagyo. 

4. Siguraduhin na walang buhay na kable o outlet na nakababad sa tubig. Itapon ang mga 

naipong tubig sa mga gulong, lata, o paso upang hindi pamahayan ng lamok. 

 

Mga Dapat Gawin sa Banta ng Lindol 

Ang lindol ay isang pangyayari na nagdudulot ng malaking pinsala. Ito ay biglaan at 

mabilis na paggalaw ng lupa. Sanhi ito ng pagbibiyak at pagbabago ng mga bato sa ilalim ng 

lupa habang pinapakawalan nito ang puwersa na naipon sa mahabang panahon. Ang 

Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) ang namamahala sa mga 

kalagayan ng mga bulkan, lindol at mga tsunami. Ang lindol ay nasusukat ayon sa 

lakas(intensity) na maaaring ilarawan bilang halos di-maramdaman, biglaang nararamdaman, 

mahina, katamtaman ang lakas, malakas, sobrang malakas, mapaminsala, sobrang 

mapaminsala, mapangwasak, at mapanggunaw. Kaya’t pinapayuhan ang lahat na maging 

handa at alamin ang mga dapat gawin bago, habang, at pagkatapos ng lindol. Ito ang mga 

iilan sa mga dapat mong tandaan. 

 

Bago Lumindol: 

1. Makilahok sa mga earthquake drill. 

2. Laging may handang emergency kit na naglalaman ng mga kakailanganin tulad ng bottled 

water, de-latang pagkain, gamut, at iba pang mahahalagang kagamitan sa panahon ng 

paglikas. 

3. Mahalaga rin na maging pamilyar sa mga exit route ng inyong tahanan, lugar ng trabaho, 

at paaralan. Alamin din kung saan nakalagay ang fire extinguisher at first aid kit. 

 

Habang Lumilindol: 
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1. Umiwas sa mga puno, poste, linya ng kuryente, at estruktura kung sakaling nasa open 

area. 

2. Magtago sa isang matibay na mesa at manatili doon upang maprotektahan ang sarili sa 

maaaring bumagsak na bagay na nasa loob ng gusali. 

3. Siguraduhin na laging pumunta sa ligtas na lugar. 

4. At napakahalaga na kalmado at maging alerto upang malaman ang dapat gawin sa mga 

panahon na katulad nito. 

 

Pagkatapos Lumindol: 

1. Lumabas agad sa gusali, bahay, o paaralan kapag huminto na ang pagyanig. 

Siguraduhing ligtas ang mga kasama at alamin kung may injury. 

2. Magdala ng emergency kit kung kinakailangang lumikas. 

3. Lumikas kung pinalilikas. 

 

Mga Dapat Gawin sa Pagputok ng Bulkan 

1. Dapat sundin ang babala ng PHIVOLCS, kung pinalilikas, lumikas agad.  

2. Sa paglikas, magdala lamang ng mahahalagang kagamitan. Huwag kalimutang magdala 

ng tubig, flashlight, at radio. 

3. Laging alalahanin ang kaligtasan ng bawat isa kaya laging sundin ang lahat ng paalala at 

babala ng kinauukulan. 

4. Manatili sa evacuation center hanggang hindi nakasisiguro sa kaligtasan. Maaaring may 

mga mahihinang pagsabog pati na rin ang paglindol. 

 

Mga Dapat Gawin sa Banta ng Pagbaha at Flash Flood  

1. Maging handa sa posibilidad na pagbaha kung patuloy ang pag-ulan. 

2. Makinig sa radyo o manood sa TV para sa emergency instructions. 

3. Kinakailangang mag-imbak ng malinis na tubig baka mawalan ng water supply. 

4. Siguraduhing nasa maayos na lalagyan ang mga kagamitan sa bahay, maaari itong ilagay 

sa mataas na bahagi upang hindi maabot ng tubig-baha. 

5. Dalhin at isilong ang mga alagang hayop sa mataas na bahagi ng lupa. 

6. Manatili sa loob ng bahay hanggang matapos ang bagyo. 

7. Kung kinakailangang lumikas, tiyaking nakapatay ang kuryente ng bahay, nakasara ang 

tangke ng gas, at nakasusi ang pinto. 

8. Kung pinalilikas, gawin ito agad bago malubog sa tubig-baha. 

9. Bago lumikas, ibaba ang main switch ng kuryente at isara ang buong kabahayan. 

10. Huwag lumusong o tumawid sa mga tubig na hindi alam ang lalim nito, iwasan ang mga 

lugar na may tubig-baha.  

11. Kung may dalang sasakyan at inabot ng baha, huwag piliting tawirin ang baha lalo na kung 

malakas ang agos nito at hindi matantiya ang lalim. 

12. Pakuluan ang tubig bago inumin. 

13. Pagkatapos ng baha, bago pumasok sa bahay, siguraduhing walang putol na kawad ng 

kuryente upang maiwasan ang pagka kuryente o pagsisimula ng sunog. 

14. Huwag pumunta sa lugar ng sakuna (disaster areas) nang hindi makasagabal sa rescue 

and emergency operations. 

15. Ipakita sa elektrisyan ang koneksiyon ng kuryente bago buksan ang main switch o 

paggamit ng mga de-kuryenteng mga kagamitan. 
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Laging tandaan na ligtas ang may alam, kaya’t hinihimok ang lahat na maging mapanuri at 

alerto lalo na sa pagdating ng mga kalamidad at anumang panganib. Narito ang ilan sa mga 

ahensiya ng pamahalaan na dapat mong tandaan lalo na ang mga bahaging ginagampanan 

ng mga ito tungo sa ligtas na bansa.  

 

Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration (PAGASA) 

-nagbibigay ng mga update tungkol sa mga paparating na bagyo at sama ng panahon. 

 

Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS)- namamahala sa mga 

kalagayan ng mga bulkan, lindol at mga tsunami. 

 

National Disaster Risk Reduction Management Council (NDRRMC)- nabuo upang 

mabawasan at maagapan ang panganib na dulot ng kalamidad. 

 

Ahensiyang Pang-impormasyon ng Pilipinas o Philippine Information Agency (PIA)- 

nagbibigay ng mga update tungkol sa mga rescue efforts at relief lalo na sa mga lugar na 

naapektuhan ng kalamidad. 

 

Tanod Baybayin ng Pilipinas (Philippine Coast Guard ) - sakop nito ang pagbibigay ng 

babala sa mga biyaheng pandagat kasama na ang rescue and search operations. Sinisiguro 

nito ang kaligtasang pandagat. 

 

 

 

 

 

Alam Mo Na Ba? 

Tukuyin ang bawat pahayag. Isulat sa sagutang papel ang K kung ito ay tama at S kung ito 

ay mali. 

__________1. Iwasan ang pagpanic sa panahon ng kalamidad. 

__________2. Antayin ang mga kinauukulan, bago lumikas kahit inabot na ng tubig-baha ang 

inyong lugar. 

__________3. Bawat isa ay kailangang may kasanayan sa paghahanda sa kalamidad. 

__________4. Maghanda ng emergency kit sa mismong araw ng paglikas kung sakaling 

pinalilikas. 

__________5. Ang patuloy na pagtatapon ng basura sa mga kanal ang tanging sanhi ng 

pagbaha. 

__________6. Iwasang mag-imbak ng maraming pagkain sa bahay lalong lalo na ang mga 

delata. 

__________7. Isantabi ang mga ginagawang pagsasanay sa paghahanda sa kalamidad 

upang mabigyang pansin ang pagpapa-unlad sa sarili. 

__________8. Ipagpatuloy ang pagmamaneho kung naabutan ng lindol sa daan upang 

makauwi kaagad. 

Subukin Natin 
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__________9. Ang mga matatanda at bata ang dapat pinakahuling ilikas pag may kalamidad. 

_________10. Bumalik kaagad sa bahay pagkatapos ng bagyo upang masiguro ang 

kaligtasan ng mga alagang hayop. 

 

“K D P” Chart 

Itala sa letrang K ang kalamidad na nararanasan mo sa inyong komunidad, sa D naman isulat 

ang mga dahilan bakit nangyayri ang mga kalamidad na ito at sa P naman isulat ang nararapat 

na paghahanda na nais mong irekomenda upang maiwasan ang malaking pinsala sa 

kapaligiran. Ilagay ang iyong sagot sa hiwalay na papel. 

 

K 

Kalamidad/Panganib 

D 

Dahilan 

P 

Paghahanda 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Student in Action! 
Bilang isang mag-aaral, gumawa ng Flyer kung paano ka makakatulong sa iyong komunidad 
dulot ng suliraning pangkapaligiran. Gamitin ang halimbawa sa ibaba bilang pagbabasehan. 
Gawin ang sariling flyer sa hiwalay na papel. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Ilapat Natin 
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Rubriks para sa paggawa 

 

Puntos Interpretasyon Katangian sa paggawa 

10 Napakahusay Malinaw at maayos na konstruksyon at daloy sa 

paglalahad ng ideya, impormasyon at saloobin ukol sa 

paksa. 

8 Mahusay Malinaw at maayos ang konstruksyon at daloy ngunit 

hindi gaanong nailahad ang ideya, impormasyon at 

saloobin ukol sa paksa 

6 Katamtamang Husay Hindi gaanong malinaw at maayos ang konstruksyon 

at daloy sa paglalahad ng ideya, impormasyon at 

saloobin ukol sa paksa. 

4 Hindi gaanong mahusay Hindi malinaw at maayos ang konstruksyon at daloy sa 

paglalahad ng ideya, impormasyon at saloobin ukol sa 

paksa. 

2 Kulang ng Kahusayan May kaguluhan at hindi maintindihan ang konstruksyon 

at daloy sa paglalahad ng ideya, impormasyon at 

saloobin ukol sa paksa. 

 

 

 

 

 

 

Antonio, Eleanor D., Dallo Evangeline M., Imperial Consuelo M., Samson, Maria 

Carmella B., Soriano, Celia D. 2017 Edisyon Pinahusay na Bersiyon, Kayamanan mga 

Kontemporaryong Isyu-Batayan at Sanayang Aklat sa Araling Panlipunan. 
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