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ARALING PANLIPUNAN – GRADE 8 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

Markahan: Una            Linggo: IkaIawa at ikatatlo         SSLM No. 2                                                  

MELC(s): Napahahalagahan ang mga natatanging kultura ng mga rehiyon, kultura, 

bansa at mga mamamayan sa daigdig (lahi, pangkat-etnolingguwistiko, at relihiyon 

sa daigdig) AP8HSK-Ie-5 

 Layunin :   

1. Natutukoy ang kahulugan at saklaw ng Heograpiyang Pantao. 

2. Naipapaliwanag ang mga natatanging kultura ng daigdig. 

3. Napapahalagahan ang natatanging kultura mayroon tayo bilang isang 

Pilipino       

 Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan:  Kasaysayan ng Daigdig 

 Kabanata: 1      Pahina: 31-37       Paksa: Heograpiyang Pantao 

  

 

 

 

 

Heograpiyang Pantao 

 

 Ang disiplina sa heograpiyang pantao ay nahahati sa dalawang sangay: 

Heograpiyang Pisikal at Heograpiyang Kultural. Ang Heograpiyang Pisikal ay ang 

agham na tumatalakay sa mga natural na proseso ng mga pagbabago sa 

kapaligiran; pinag-aaralan dito ang Klima, Heolohiya(Geology), Biolohiya (Biology) at 

iba pang sangay ng agham-pangkalikasan. Samantala, ang Heograpiyang Kultural 

ay isang agham panlipunan na pinag-aaralan ang paraan ng interaksyon ng tao sa 

kanyang kapaligiran; kung paano niya ito binabago at kung paano din siya nababago 

o naaapektuhan ng kalikasan. Saklaw sa pag-aaral ng Heograpiyang Kultural ay ang  

Lahi/Pangkat-etnolingguwistiko, Wika at Relihiyon. Sa modyul na ito, ating tuon sa 

pag-aaral ay sa bahagi ng Heograpiyang Kultural na kung saan mahalagang 

maintindihan natin ang bawat saklaw nito. 

 

Saklaw ng Heograpiyang Pantao/Kultural 

 

Tuklasin Natin 
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1. Lahi/Pangkat-etnolingguwistiko - ay tumutukoy sa pagkakakilanlan ng 

isang pangkat ng mga tao, gayundin ang pisikal  o bayolohikal na katangian 

ng pangkat. Sa kabilang banda, ang salitang “etniko” ay nagmula sa salitang 

Greek na ethnos na nangangahulugang “mamamayan”. Ang mga miyembro 

ng pangkat-etniko ay pinag-uugnay ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, 

wika, at relihiyon kaya naman sinasabing maliwanang ang kanilang sariling 

pagkakakilanlan. Maraming eksperto ang bumuo ng iba’t ibang klasipikasyon 

ng mga tao sa daigdig ngunit ang mga iskolar at mananaliksik ay 

naniniwalang tatlo ang pangunahing lahi sa daigdig at ito ay Caucasoid 

(maputi ang balat ng na binubuo ng mga American, Canadian, French, 

English, German at iba pang European), Mongoloid (dilaw o kayumanggi ang 

balat na kinabibilangan ng mga Chinese, Japanese, Pilipino, Malaysian, 

Indonesian at iba pang mga bansa sa Asya) at Negroid (maitim ang kulay ng 

balat tulad ng mga nasa Africa, Papua New Guinea at ilan sa Pilipinas). Ang 

pag-uuri na ito ay ibinabatay sa kulay ng balat ngunit marami rin ang 

nagsabing nagdudulot ito ng kontrobersiya sapagkat maaaring magpakita rin 

ito ng maraming diskriminasyon. 

2. Wika – ay itinuturing bilang kaluluwa ng isang kultura. Nagbibigay ito ng 

pagkakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa isang pangkat. 

Nakapaloob ang mga wikang ito sa tinatawag na language family o mga 

wikang magkakaugnay at may iisang pinag-ugatan. Mga pamilya ng wika ay 

kinabibilangan ng Afro-asiatic malaking pamilya ng wika na binibigkas ng mga 

taga-hilagang Africa; Arabian peninsula at mga karatig lugar ng kanlurang 

Asya; Austronesian pamilyang wika na ginagamit ng mga nasa kapuluan ng 

Timog-Silangang Asya at Pasipiko; Indo-European pamilya ng wika na may 

pinakamaraming taong gumagamit. Ito ay binibigkas ng mga halos lahat ng 

Europeong bansa at mga bansa sa timog at kanlurang Asya na kung saan ito 

ay kanilang nasakop; Niger – Congo pamilyang wika na binibigkas ng mga 

taga - Kanlurang Africa; at Sino – Tibetan pamilyang wika na binibigkas ng 

Silangang Asya; at iilang bansa  sa Timog at Timog -Silangang Asya. 

3. Relihiyon – ito ay kalipunan ng mga paniniwala at rituwal ng isang pangkat 

ng mga tao tungkol sa isang kinikilalang makapangyarihang nilalang o Diyos. 

Nagmula ito sa salitang religare na nangangahulugang “buuin ang mga 

bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito. Dahil sa mga 

paniniwalang nakapaloob sa sistema ng isang relihiyon, ay nagiging batayan 

ito ng pagkilos  ng tao sa kaniyang pang-araw-araw na pamumuhay. Kilalang 

relihiyon sa daigdig ay: Kristiyanismo – isang relihiyong monoteista na 

nakabatay sa buhay  at paniniwala sa mga katuruan ni Hesus na siyang 

tagapagligtas: Islam – relihiyon na nakabatay sa mga katuruan ni Mohammed 

tungkol sa pagsamba at pagsunod sa iisang  diyos na si Allah; Hinduismo - 

ay isa sa pinakamatandang organisadong relihiyon sa mundo. Ang katuruang 

ito ay nakabatay sa Vedas, Upanishads, Mahabharata at ang Ramayana: 

Budismo - ay isang relihiyon o pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Buddha 

at Walang relihiyon o Ateismo - ay ang panininindigang hindi totoong 

mayroong mga diyos o ang pagtatanggi sa teismo. 
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Sa puntong ito, marami kanang nahihinuha sa paksa at para masubok ang 

iyong kakayahan sa pagkilala ng mga termino tungkol sa heograpiyang pantao, 

halika at buuin mo ang puzzle. 

 

Gawain 1: Crossword Puzzle 

         1  2  

3     4        

             

5  6           

             

7         8    

             

             

9             

             

             

             

   10          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subukin Natin 

Pahalang 

1. Kaluluwa ng kultura  

3. Sistema ng mga paniniwala 

7. Pagkakakilanlang bayolohikal 

ng pangkat ng tao 

9. Pamilya ng wikang Filipino 

10. Matandang relihiyong 

umunlad sa India 

Pababa 

2. Relihiyong may maraming 

tagasunod 

4. Pamilya ng wikang may 

pinakamaraming  taong gumagamit 

5. Salitang-ugat ng relihiyon 

6. Salitang Greek ng mamamayan 

8. Pangkat ng taong may iisang 

kultura at pinagmulan 
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          Para sa iyong kasanayan, dadako tayo sa pagpili ng isang bansa at isagawa 

ang  Gawain 2: Modelo ng Kultura, sundin lamang ang bawat hakbang. 

  

1. Maghanda ng manila paper, pentel pen, pangkulay at pandikit. Gupitin ang 

manila paper na kahugis ng isang damit o kasuotan. Sa iyong napiling bansa, 

kumalap ng mga impormasyon sa bansang iyong napili tulad na lamang ng 

mga simbolo sa kaniyang lahi, wika at relihiyon. 

2. Isuot ang kasuotan at ipapaliwanag mo ang mga simbolo ng iyong napiling 

bansa. Maaring kumuha ng larawan o video sa iyong presentasyon o di 

kaya’y isulat ang iyong pagpapaliwanag tungkol sa napili mong bansa. 

 

 

 

 

 

 

RUBRICS sa Pagmamarka ng Modelo ng Kultura 

Krayterya Pinakamahusay 

(4) 

Mahusay 

(3) 

Kailangan pa ng pag-

unlad 

(2) 

Iskor 

Nilalaman ng 

Kasuotan 

Kompleto at wasto ang 

impormasyong 

nakasulat at mga bagay  

o simbolong nakaguhit 

sa damit, nakapaloob 

ang tatlong konsepto ng 

aralin.  

Wasto ang 

impormasyong 

nakasulat at mga 

bagay  o simbolong 

nakaguhit sa damit, 

na may nakapaloob 

na  dalawang  

konsepto ng aralin. 

Hindi angkop ang 

impormasyon sa 

ginawang kasuotan at 

nakapaloob lamang ng 

isang konsepto sa 

aralin. 

 

Disenyo ng 

Kasuotan 

Malikhain ang gawang 

damit, angkop ang 

kulay at nakasulat na 

mga impormasyon at 

malinaw ang mensahe 

batay sa disenyo. 

Malikhain ang 

gawang damit, 

angkop ang kulay at 

nakasulat na mga 

impormasyon pero 

hindi masyadong 

malinaw ang 

mensahe batay sa 

disenyo. 

Maraming kulang sa 

disenyo at hindi 

masyadong malinaw 

ang mensahe batay sa 

disenyo. 

 

Pagmomodelo Mahusay ang 

pagkakasuot at akma 

ang kilos ayon sa 

kultura ng bansa na 

iyong imomodelo. 

Hindi masyadong 

naipakita ang tamang 

kilos ayon sa kultura 

ng bansa na iyong 

imomodelo.  

Ang kilos ay malayo sa 

kultura na iyong 

imomodelo. 

 

Kabuuan   

Isagawa Natin 

Rubrik 
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Sa bahaging ito, nabubuo mo na ang konsepto nang iyong kinagisnang Lahi. 

Mahalaga na ito ay iyong maintindihan upang maipakita mo ang iyong paggalang sa 

ibang tao. 

 

Gawain 3: Personal Journal 

Panuto: Gumawa ng pagsisiyasat at alamin ang sariling culture tracing sa inyong 

mag-anak. Ilagay sa talahanayan ang iyong sagot: Kasama ang iyong sarili, magtala 

ng limang miyembro ng pamilya o kamag-anak dito sa talahanayan at isulat ang mga 

hinihingi sa kahon. 

 

 

Pangalan Pangkat-etniko/lahi Wika/Dialect Relihiyon 

    

    

    

    

    

    

 

Sa ibaba, magsulat ng maikling pagkukuwento tungkol sa iyong pinagmulang 

kultura, kalakip dito ang iyong pisikal at boyolohikal na katangian. 

 

 ______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ilapat Natin 
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Sa pagtatapos ng aralin na ito, sagutin ang tanong sa bawat bilang. 

 

1. Sa paanong paraan maipapakita ang paggalang sa kultura ng ibang bansa? 

 

 

 

 

 

 

2. Bakit dapat pahalagahan ang heograpiyang pantao ng mga bansa? 
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