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EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 9 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una Linggo: Ika-anim SSLM No. 6 MELC(s): Napapatunayan na: 

a. Ang mabuting ekonomiya ay iyong napauunlad ang lahat- walang taong sobrang 

mayaman at maraming mahirap. b. Ang ekonomiya ay hindi para lamang sa sariling 

pag-unlad kundi sa pag-unlad ng lahat. (EsP9PLlf-3.3)  

 Layunin: Napapatunayan na: a. Ang mabuting ekonomiya ay iyong 

napauunlad ang lahat- walang taong sobrang mayaman at maraming 

mahirap. b. Ang ekonomiya ay hindi para lamang sa sariling pag-unlad kundi 

sa pag-unlad ng lahat. 

 Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Edukasyon sa Pagpapakatao 9 

 Kabanata: 3 Pahina: 36-49 Paksa: Lipunang Ekonomiya (Economic Society) 

 

 

 

 

 

 Isa sa mga dahilan kung bakit ang tao ay patuloy na nagsisikap dahil gusto 

niyang makatulong sa pamilya at mabigyan sila ng maginhawang buhay. Masayang 

pagmasdan kung ang bawat kasapi nito ay nalalasap ang kaginhawaan na ninanais 

ng bawat isa. Ngunit bakit hindi pantay-pantay ang ating katayuan sa buhay. Bakit 

mayroong mayayaman at mahihirap. Sadya namang nilikha ng Dios ang tao na 

pantay-pantay ngunit bakit nangyayari ang ganitong kaayusan sa mundo? Ang mga 

tanong na ito ay ating sasagutin sa ating pagpapatuloy. 

Mga prinsipyo na dapat isa-alang alang: 

Ang mga Pag-aari: Dapat Angkop sa Layunin ng Tao 

 Gumagawa at nagmamay-ari ang tao hindi upang makibagmayabang sa iba, 

ibagsak o pahiyain ang iba o makipagkompetisyon sa iba. Gumagawa siya dahil nais 

niyang ipamalas ang kaniyang sariling galing. Nagtratrabaho ang tao upang maging 

produktibo sa kaniyang sarili 

Halimbawa:  

a.) Hindi nagtatrabaho si tatay upang ipagmayabang ang pera o sahod niya 

ginagawa niya ito upang tustusan ang pangangailangan ng pamilya. 

 b.) Bumili si nanay ng bagong appliance hindi upang ibandera sa kapitbahay, binili 

niya ito dahil ito ay makakatulong sa pamilya.  

Tuklasin Natin 
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Isagawa Natin

 

 

Hindi Pantay Pero Patas: Prinsipyo ng Lipunang Pang-ekonomiya 

 Nakatutuwang malaman na ang pinagmulan ng salitang “Ekonomiya” ay ang 

Griyegong salita na “oikos” (bahay) at “nomos” (pamamahala). Ang Ekonomiya ay 

tulad lamang din ng pamamahala sa bahay. Mayroong sapat na budget ang 

namamahay. Kailangan itong pagkasyahin sa lahat ng mga bayarin tulad ng 

(kuryente, tubig, pagkain, panlinis ng bahay, at iba pa) upang makapamuhay nang 

mahusay ang mga tao sa bahay, maging buhay tao(humane) ang kanilang buhay sa 

bahay at upang maging tahanan ang bahay. 

 
 

 

 

 
 

 

Gawain 1: Tunay na halaga  

 

Panuto: Buuin ang talahanayan sa ibaba sa pamamagitan ng pagtukoy ng tunay na 

halaga ng isang bagay at sabihin ang mabuting naidudulot nito para sa lahat. 

 

Bagay Halaga ng isang bagay Dulot nito para sa lahat 

Halimbawa: bahay 
Proteksyon laban sa init 

at ulan 

Nagiging komportable 

ang mga naninirahan dito 

Pera 
 

 

 

Sasakyan 
 

 

 

 

 

 
 
 

Gawain 2: Patunayan Mo! 

Panuto: Ipagpalagay na ikaw ay isang Punong  

Barangay ng Barangay Masigasig. Gamit ang pie graph  

bilang datos ng inyong mamayan, paano mo ibabahagi  

ng pantay at patas ang perang dalawang milyong piso 

tulong para sa lahat? Ipaliwanag. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
Barangay Masigasig 

Subukin Natin 
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Gawain 3: Punan Mo! 

Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang tamang salita at isulat sa patlang upang 

makompleto ang tamang kaisipan tungkol sa mabuting ekonomiya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang ______________ sa mas malakihang ______________, ay ang 

mga________________ na _____________ na ang bawat ____________________ 

ay magiging tahanan. Pinapangunahan ito ng ____________________ na 

nangunguna sa __________________ at _______________ na  pagbabahagi ng 

________________ ng __________________.  

 

 

 

 

Krayterya 20 puntos 10 puntos 8 puntos 

     Nilalaman 

Malinaw na 

nailarawan ang 

konsepto ng 

elemento ng 

lipunang pang-

ekonomiya 

May di gaanong 

kalinawan sa 

paglalarawan ng 

konsepto sa elemento 

ng lipunang pang-

ekonomiya 

Hindi malinaw ang 

paglarawan ng 

konsepto sa 

elemento ng 

lipunang pang-

ekonomiya 

   Kahalagahan 

Nabigyang-

kahalagahan ang 

konsepto sa 

elemento ng 

lipunang pang-

ekonomiya 

Di gaanong nabigyan 

ng kahalagahan ang 

konsepto sa elemento 

ng lipunang pang-

ekonomiya 

Hindi nabigyan ng 

kahalagahan ang 

konsepto sa 

elemento ng 

lipunang pang-

ekonomiya 

 

       masigurado                                Lipunang Pang-ekonomiya         

 

      pagkilos                yaman                  patas            estado           bayan  

 

       pangangasiwa                bahay             pagtingin  

Ilapat Natin 

Rubrik 
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Gayola, Sherryl T. et.,al. (2015). Edukasyon sa Pagpapakatao 9, Modyul para 

sa Mag-aaral.  Unang Edisyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gawain 1: Subukin Natin! 

Mga Paalala sa Guro:  

Susi sa Pagwawasto 

SSLM Development Team 

Writer: Elbert P. Malayo 

Content Editor: Monina M. Dalandas 

LR Evaluator: Mark G. Arriesgado 

Illustrator: Elbert P. Malayo 

Creative Arts Designer: Reggie D. Galindez 

Education Program Supervisor: Luzviminda R. Loreno 

Education Program Supervisor – Learning Resources: Sally A. Palomo 

Curriculum Implementation Division Chief: Juliet F. Lastimosa 

Asst. Schools Division Superintendent: Carlos G. Susarno, Ph. D. 

Schools Division Superintendent: Romelito G. Flores, CESO V 

 

Sanggunian 
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Ang iba’t-ibang gawain ay nangangailangan ng matalino at maayos na 

pagdedesisyon ng mag-aaral batay sa kanilang sariling kaalaman at natutuhan. 

Maaring gamitin ng guro ang ibinibigay na rubrik sa pagwawasto o pagmamarka. 

 

Gawain 2: Isagawa Natin! 

Mga Paalala sa Guro:  

Ang iba’t-ibang gawain ay nangangailangan ng matalino at maayos na 

pagdedesisyon ng mag-aaral batay sa kanilang sariling kaalaman at natutuhan. 

Maaring gamitin ng guro ang ibinibigay na rubrik sa pagwawasto o pagmamarka. 

 

Gawain 3: Ilapat Natin! 

1. Lipunang Pang-ekonomiya   6. estado 

2. pagtingin      7. pangangasiwa 

3. pagkilos      8. patas 

4. masigurado     9. yaman 

5. bahay      10. bayan 

 

 


