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ARALING PANLIPUNAN – GRADE 8 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una      Linggo: Ikaapat    SSLM No. 3 

MELC(s): Nasusuri ang yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistoriko 

AP8HSK-If-6 

 Layunin: 1.Nailalarawan ang paraan ng pamumuhay ng sinaunang tao sa  

       panahong prehistoriko 

               2.Napapahalagahan ang mga ambag ng mga sinaunang tao na   

                 pinapakinabangan ng kasalukuyang panahon   

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

 Kabanata: 1   Pahina: 39-49  Paksa: Mga Yugto ng Pag-unlad ng 

 Kultura ng mga Unang Tao 

 

 

                                               Ang mga sinaunang tao 

           Nakuha ang mga impormasyon tungkol sa pamumuhay ng mga unang tao sa 

pamamagitan ng kanilang mga labi tulad ng bungo, buto at mga kasangkapang 

kanilang naiwan. Pinangkat ang mga yugto ng panahon ng mga tao ayon sa 

kanilang kagamitan: Ang Panahon ng Bato at Ang Panahon ng Metal. 

           Batay sa makaagham na pag-aaral ng pinagmulan ng tao, nakita ang mga 

ninuno ng tao may 2.5 milyong taon na ang nakalipas. Sila ang mga Homo species 

(homo, nangangahulugang, “tao”) na nagtagumpay na makiangkop sa kanilang 

kapaligiran at nagawang harapin ang mga hamon ng sitwasyon noong sinaunang 

panahon. Inuri ng mga eksperto ang mga sinaunang tao sa tatlong pangkat: Ang una 

ay ang mga Ardipithecus, na nabuhay 4.4 milyong taon na ang nakalipas. Ang labi 

nito ay natagpuan sa Ethiopia, Africa. Ang kanilang ngipin ay kahawig sa 

chimpanzee ngunit ang mga ito ay bipedal (naglalakad sa dalawang paa). Ang 

ikalawang pangkat naman ay Australopithecine na nangangahulugang, “Southern 

Ape”. Ito ay umusbong may apat na milyong taon na ang nakaraan, kung saan ang 

natagpuang labi na si Lucy ay dito napabilang. Ang ikatlong pangkat ay ang Homo 

habilis. Ang mga ito ay umusbong 2.5 milyong taon na ang nakaraan. Mas malaki 

ang kanilang utak ihambing sa mga Australopithecine at may kakayahang gumawa 

ng kasangkapan. 

Tuklasin Natin 

 

497-499     



 

2                                                                      GSC-CID-LRMS-FSSLM, v.r. 03.00, Effective June 14, 2021 

 

         Ang mga Homo ay may apat na uri: Ang Homo habilis (The handy man), may 

kakayahan ng gumawa ng kasangkapan; Homo erectus (The upright man), 

kinabibilangan ng Taong Java, Taong Peking at ang Turkana Boy; Homo sapiens 

(The Thinking Man) sila ay may kakayahang mag-isip; (Taong Neanderthal at ang 

Cro Magnon). Ang Homo sapiens ay ipinagpapalagay na kalahi ng mga 

makabagong tao dahil mayroon na silang kakayahang magpahayag ng kanilang 

saloobin sa pamamagitan ng pagsasalita o pagsusulat. Kaalinsabay sa 

pagbabagong-anyo sa kaanyuang pisikal ng tao, lalo na ng lumaki ang sukat ng 

kanilang utak, umunlad din ang paraan ng kanilang pamumuhay. 

               Suriin ang talahanayan upang malaman kung paano namuhay ang mga 

sinaunang tao. 

             MGA YUGTO NG PAG-UNLAD NG KULTURA NG MGA UNANG TAO    

                      

                         PANAHON          KATANGIAN NG PAG-UNLAD 

A. PANAHON NG BATO 

   1. Panahon ng Lumang bato     

  (Paleolitiko) 2500-10 000 BCE 

      Nahati ang panahong ito sa 

tatlong bahagi: 

a) Lower Paleolithic Period 

Nagwakas dakong 120,000 taon 

na ang   nakaraan at 

pinaniniwalaang dito lumitaw ang 

Homo habilis. 

b) Middle Paleolithic Period 

Dakong 120,000 – 40,000 ang 

nakaraan umusbong ang Taong 

Neanderthal sa panahong ito. 

c) Upper Paleolithic Period 

Dakong 40,000 – 8,500 taon ang 

nakaraan, pinaniniwalaang lumitaw 

ang Taong Cro-Magnon. 

 

   2. Panahon ng Bagong Bato  

  (Neolitiko) --- 10 000- 4 000 BCE 

  

 

 Namadiko o walang permanenting tirahan    ang mga 

tao. Sa yungib sila nakatira upang    maging ligtas sa 

lamig ng panahon. 

 Pangangaso at pangingisda ang ikinabubuhay  ng mga 

tao. 

 Ang mga kagamitan sa panahong ito ay yari sa  

magaspang o tinapyas na bato. 

 Natuklasan ang paggamit ng apoy at ginamit   bilang 

pampainit sa katawan, panakot sa  mababangis na 

hayop at panluto ng pagkain.   Ito ang 

pinakamahalagang tuklas sa panahong   ito.  

 May konsepto ng sining batay sa mga ipininta    sa loob 

ng yungib. Ang mga ipininta ay mga   hayop na nahuli 

*** Dahil umaasa lamang ang mga tao sa kapaligiran at   

hindi sapat ang uri ng kasangkapang ginamit, 

nagiging mabagal ang pag-unlad ng mga tao sa 

panahong ito 

 

 

 Nagsimulang magtanim at magsaka ang mga    tao, 

kaya binansagan ang panahong ito na,    “Rebolusyong 

Neolitiko” o sistematikong   pagtatanim. Isa itong 

Rebolusyong AgriKultural   sapagkat natutustusan na 

ang   pangangailangan sa pagkain Bunga nito,     
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nagiging sedentaryo o permanente na ang   

pananahanan ng mga tao. Dahil dito, binansgan ang 

panahong ito bilang, “Urban Revolution” 

 Nagsimula ang pagpapalayok at paghahabi dahil sa 

pagdami ng kanilang produkto. 

 Natutong mag-alaga ng hayop ang mga tao at   ang 

mga ito ay ginamit na katuwang sa   kanilang mga 

Gawain 

 Natutuhang pakinisin ang mga magagaspang   na bato 

at ginawa ang iba’t-ibang hugis at laki  ayon sa kanilang 

gamit 

 Nag-imbak ng maraming bagay na nagbigay-  daan sa 

pagpapalitan ng mga produkto. Ito ang   pinagmulan ng 

sistemang barter 

 Nagsimula na rin ang konsepto ng palengke  kung saan 

sa Mesopotamia, ang buto ng cacao  ay ginamit na 

pamalit o pambayad 

B. PANAHON NG METAL  

(4,000 BCE- KASALUKUYAN) 

     1. Panahon ng Tanso 

 

 

 

 

 

   

 

 

  2. Panahon ng Bronse 

 

 

 

 

 

 

 Tanso ang pinakaunang natuklasang uri ng  metal.Ito ay 

higit na matigas ihambing sa   ginto at nahuhulma sa 

iba’t-ibang hugis na nais ng tao. 

 Nalinang ng mabuti ang paggawa at   pagpapanday ng 

mga kagamitang gawa sa   tanso. 

 Unang ginamit sa mga lugar sa Asya, Europa at Egypt. 

  Sa panahong ito, natutunan ng tao na paghaluin ang 

tanso at lata (tin) upang  makagawa ng mas matigas na 

bagay (ang  bronse o pulang tanso).Ginamit ito sa  

paggawa ng mga armas tulad ng espada,  palakol, 

kutsilyo, punyal, martilyo pana at  sibat. 

 

 Natuto ring makipagkalakalan ang mga tao sa mga 

karatig-pook. 

 Ito rin ang panahon ng pag-usbong ng   mga bayan at 

lungsod dahil sa pag-unlad    ng mga pamilihan at 

kalakalan.  

 Nabuo ang samahan ng mga ekspertong  artisano na 

naging tagasuri sa kalidad ng   mga produkto. 
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  3. Panahon ng Bakal 

 

 

 

 

  Unang natuklasan ng mga Hittite ang pagtunaw at 

pagpanday ng bakal. Ang kaalamang ito ay kanilang 

inilihim. Ito ang dahilan ng kanilang pag-unlad at 

madalas na pagwawagi sa mga digmaan. 

 Sa katagalan, lumaganap ang paggamit ng bakal sa 

buong Africa, Asia at Europe. 

 Sa panahon ng Rebolusyong Industriyal, higit na 

napadali ang produksyon sa mga makinaryang gawa sa 

bakal 

 
 

 

 

 

 

Pagkatapos mong mapag-alaman kung paano namuhay ang mga sinaunang 

tao, susubukan natin ngayon ang iyong kakayahan sa paksang iyong binasa. 

Sasagutan mo ang kasunod na maikling pagsusulit.  Sa kasunod na mga gawain, 

gumamit ng karagdagang papel kung kailangan. 

Gawain 1: Basahin ng maigi ang mga tanong. Mula sa mga pagpipilian, pumili ng 

pinakatamang sagot at isulat ang titik ng iyong napiling sagot sa iyong papel 

sagutan. 

_____1. Ang Panahong Prehistoriko ay nahati sa dalawang bahagi. Ito ay ang, 

a)Panahon ng Bato at Panahon ng Metal      b)Panahon ng Lumang Bato at 

Panahon ng Bagong Bato      c)Panahon ng Tanso at Panahon ng Bronse     

Panahon ng Bronse at Panahon ng Bakal 

_____2. Nagiging mabagal ang pag-unlad ng mga tao noong Panahon ng Lumang 

Bato dahil,      a)payak pa ang mga kagamitan     b)umaasa lamang sila sa 

kapaligiran upang mabuhay      c)payak ang mga kagamitan at umaasa lamang sila 

sa kapaligiran upang mabuhay      d)umaasa lamang sila sa kapaligiran upang 

mabuhay at wala silang permanenting tirahan 

_____3. Hanapin ang hindi naglalarawan sa Panahon ng Lumang Bato. 

a)magaspang na bato ang kagamitan     b)walang permanenting pananahanan     

c)sedentaryo ang pamumuhay ng mga tao     d)natuklasan ang paggamit ng apoy 

______4.Sa aling panahon lumitaw ang mga Homo species? Panahon ng, 

a)Lumang Bato      b)Bagong Bato      c)Tanso      d)Bakal 

______5. Ano ang ibig sabihin ng “Homo”? 

a)tao      b)bato      c)hayop      d)halaman 

______6.Ang tribong nagiging makapangyarihan dahil sa pagkatuklas at paggamit 

ng Bakal.      a)Sumerian      b)Babylonian      c)Hittite      d)Egyptian 

Subukin Natin 
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______7. Bakit binansagan ang Panahon ng Bagong Bato bilang “Neolithic 

Revolution?” Dahil sa panahong ito,       a)nagkaroon ng malaking pagbabago sa 

larangan ng teknolohiya      b)nagiging sedentaryo ang pamumuhay ng mga tao     

c)natutustusan na ang pangangailangan ng mga tao sa pagkain      d)madalas ang 

awayan ng mga tao sa teritoryo 

______8. Alin sa mga pagbabago sa kaanyuang pisikal ng mga sinaunang tao ang 

nakatulong ng malaki upang mapaunlad nito ang kanyang pamumuhay?  

a)paglalakad sa dalawang paa      b)pagbago sa hugis at anyo ng kamay      

c)pagbago sa hugis at anyo ng ngipin      d)paglaki sa bolyum ng kanyang utak 

______9.Alin sa sumusunod na tambalan ang nagiging sanhi bakit nagiging 

sedentaryo ang pamumuhay ng mga tao noong Panahon ng Bagong Bato? 

Natutunan na ng mga tao ang,      a)pagtatanim at pag-aalaga ng hayop      b)pag-

aalaga ng hayop at pagpapakinis ng bato      c)pagpapapakinis ng bato at paggawa 

ng palayok      d)paggawa ng palayok at paghahabi 

______10.Bagama’t may mga kasangkapan na ginamit ang mga sinaunang tao, 

patuloy pa rin ang kanilang pagtuklas ng mas mahusay na kagamitan. Ano ang 

tawag sa metalikong nabuo dahil sa paghalo ng lata at tanso? 

a)bato      b)tanso       c)bronse       d)bakal 

 

 

 

Magmasid Ka! 

  Batay sa iyong nabasang teksto, ano ang kaibhan sa pamumuhay ng mga tao 

noon sa pamumuhay ng mga tao ngayon? Ilahad ang iyong sagot sa pamamagitan 

ng Venn Diagram. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isagawa Natin 

Pamumuhay 

noon 
Pamumuhay 

Ngayon 
Pagkakahalintulad 
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Tayo ay nakinabang ng malaki sa mga ambag ng mga sinaunang tao 

gaano man ito kapayak. Suriin kung alin sa kanilang mga ambag ang higit na 

pinakinabangan ng iyong pamilya. Gagawa ka ng isang tula pasasalamat 

bilang handog sa mga nagawa ng mga sinaunang tao. Gawin ito sa isang 

long size bond paper. 

 

 

 

 

Ang rubrik na ito ay gagamiting pamantayan sa pagwawasto ng iyong gawain 

Pamantayan 5 3 1 

Nilalaman Ang mensahe ay 

mabisang naipakita 

May kakulangan 

sa mensaheng 

naipakita 

Walang 

mensaheng 

naipakita 

Kaangkupan May malaking 

kaugnayan sa 

paksa ang tulang 

ginawa 

Bahagyang 

nauugnay sa 

paksa ang tula 

Walang kaugnayan 

sa paksa ang tula 

Kabuuang 

presentasyon 

Napakalinis, 

napakalinaw at 

napakaganda ang 

pagkasulat at 

pagkagawa ng tula 

Hindi gaanong 

malinis, malinaw at 

maganda ang 

pagkasulat at 

pagkagawa ng tula 

Hindi maayos ang 

kabuuang 

presentasyon ng 

tulang ginawa 

Kabuuang puntos    

 

 

 

 
                   Kasaysayan ng Daigdig, Araling Panlipunan, Modyul ng Mag-aaral 

                  Kasaysayan ng Daigdig, Vivar et al 

                 Kasaysayan ng Daigdig, Mateo et al 
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