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EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO – BAITANG 8 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: Una    Linggo: Ikawalo    SSLM No.  8    MELC(s): Nahihinuha na may 
pananagutan ang pamilya sa pagbuo ng mapagmahal na pamayanan sa 
pamamagitan ng pagtulong sa kapitbahay o pamayanan (papel na panlipunan) at 
pagbabantay sa mga batas at institusyong panlipunan (papel na pampolitikal. 
(EsP8PB-Ih-4.3) 

➢ Layunin: Nauunawaan na may pananagutan ang pamilya sa pagbuo ng 

mapagmahal na pamayanan sa pamamagitan ng pagtulong sa kapitbahay o 

pamayanan (papel na panlipunan) at pagbabantay sa mga batas at 

institusyong panlipunan (papel na pampolitikal). 

➢ Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Edukasyon sa Pagpapakatao 8 

➢ Kabanata: 4    Pahina: 75-103    Paksa: Ang papel na Panlipunan at 

Pampolitikal ng Pamilya 

 

 

 

 

 

  

 Mahalaga ang pagpapahayag ng ating mga iniisip at damdamin. Sa ganitong 

paraan napangagalagaan natin ang ating karapatan. Ang ating Kalayaan at 

karapatan sa pagpapahayag ng ating damdamin at iniisip ay nabibigyan ng higit na 

makabuluhang ekspresyon sa ating paglahok sa mga organisasyon at samahang 

panlipunan. Ngunit ang ating kalayaan at karapatang ito ay higit na naipakikita sa 

pinakamahalaga nating gawaing political - ang pagboto. 

  Tungkulin ng pamilya ang paghubog ng mga mamamayang nakikilahok sa 

mga gawaing panlipunan, nakikisangkot sa paglutas ng mga suliranin sa pamayanan 

at nakikialam sa pagtatatag ng isang sistemang politikal na may integridad at 

nagpapatingkad sa dignidad ng bawat tao sa lipunan. 

  Nakikilahok ba ang pamilya mo? Nakikisangkot ba kayo sa mga gawain sa 

inyong pamayanan? Nakikialam ba kayo sa politika? Kung hindi pa, ang araling ito 

Tuklasin Natin 
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ay para sa iyo at sa iyong pamilya. Mahalaga ang pakikisangkot at pakikialam ng 

pamilya sa lipunan at sa politika.  

 

 

 

 

 

 

Gawain 1: Isip-Suri! 

Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag. Bilugan ang titik ng 
pinakatamang sagot. 
 
1. Pupunta ang iyong ama sa palengke upang bumili ng pagkain para sa isang 

linggong suplay ng inyong pamilya. Siya ay hinarang ng Pulis at hindi pinapasok 
sa palengke sapagkat siya ay 62 taong gulang na. Kusang loob niyang sinunod 
ang kautusan dahil naunawaan niya ang kahalagahan ng pagsunod sa ordinansa 
ng lungsod. Anong papel ang ginampanan ng iyong ama? 
        a. pang-intelektwal          c. panlipunan 

  b. pangkabuhayan            d. pampulitika 
2. Maipapakita ng pamilya ang pagiging bukas palad sa pamamagitan ng mga 

gawaing panlipunan. Paano isagawa at isabuhay ang mga gawaing ito? 
a. ang pagiging labis na makapamilya 
b.pagbibigay ng mataas na pagpapahalaga sa mga bagay na may 
kaugnayan sa pamilya 
c. ang pagiging mabuting miyembro ng pamilya 
d. makilahok sa mga samahan na boluntaryong naglilingkod sa mga kapus-
palad pamayanan o kayaý naglilingkod sa pamayanan. 

3. Mahalaga na ang pamilya ang mangunguna sa pagbabantay sa mga institusyong 
panlipunan at alamin ang mga natural at legal na karapatan nito. Saan nauugnay 
ang kaisipang ito? 

a. pulitika            b. kabuhayan            c. edukasyon           d. panlipunan 
4. Maipapakita ng pamilya ang pagiging bukas palad sa pamamagitan ng mga g  

gawaing panlipunan. Paano isagawa at isabuhay ang mga gawaing ito? 
a. ang pagiging labis na makapamilya 
b. pagbibigay ng mataas na pagpapahalaga sa mga bagay na may 
kaugnayan  
    sa pamilya 
c. ang pagiging mabuting miyembro ng pamilya 
d. makilahok sa mga samahan na boluntaryong naglilingkod sa  mga kapus- 
    palad pamayanan o kayaý naglilingkod sa pamayanan. 

5. Ang mga sumunod na pahayag ay nagpapakita ng pagtugon ng pamilya sa 
pananagutan o tungkulin nito sa panlipunan maliban sa isa: 

 a.  pakikibahagi at pagbibigay ng magagandang karanasan sa lipunan 
 b.  ang pagtangging pasakayin sa PUVs ang mga frontliners sa gitna ng  
     COVID19 pandemic. 
 c. pamimigay ng mga regalo sa mga batang nasa bahay-ampunan o sa mga  
    batang-lansangan. 

      d. pagtulong sa mga naapektuhan ng baha at sakuna. 
 

Subukin Natin 
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Gawain 2: Larawan-suri! 

Panuto: Suriin ang larawan sa ibaba. Pag-aralan ang mensahe na ipinaaabot sa 
atin. Pagkatapos ay dugtungan ang kasunod na pangungusap upang mabuo ang 
kaisipan na nilalaman ng ating aralin na dapat tandaan at laging isaisip. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ngayong panahon ng pandemya, mahalaga na magampanan o maisagawa ng 
bawat pamilyang Pilipino ang kanilang papel na panlipunan at pampolitikal sapagkat 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Gawain 3:  Magplano Tayo!  

Panuto: Gumawa ng isang “Action Plan” na nagpapakita ng papel ng pamilya sa 

gawaing panlipunan at gawaing pampulitikal. Gawing gabay ang rubrik sa susunod 

na pahina. 

Papel ng Pamilya  sa 

lipunan at politika 

Pamamaraan Gawain Mga 

kalahok 

Petsa at 

oras 

Badyet 

A.) Gawaing Panlipunan 

– ito ay tumutukoy sa 

paggawa ng mga 

programa at kilos na ang 

layunin ay maibigay ang 

pangangailangan ng 

mga mamamayan 

                   

Isagawa Natin 

Ilapat Natin 
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B.) Gawaing Pampulitikal  

- ito ay tumutukoy sa 

pakikiisa, pagsama o 

pagsali ng mga 

mamamayan sa mga 

pampublikong gawaing 

inilunsad ng gobyerno  

     

Gabay na tanong batay sa ginawang “Action Plan” 

 

1. Bilang paglalahat, bakit mahalaga ang tunay na pakikiisa sa lipunan at sa 

pamahalaan? Ipaliwanag. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik para sa Magplano Tayo! 

PAMANTAYAN MAHUSAY NALILINANG NAGSISIMULA 

A. Naitala ang mga plano 

ng naaayon sa paksa 

ng gawain. 

9-10 puntos 7-8 puntos 5-6 puntos 

B. Malinaw at madaling 

maunawan ang mga 

plano at ang mga 

paliwanag nito. 

9-10 puntos 7-8 puntos 5-6 puntos 

C. Pagsunod sa tamang 

oras at kalinisan sa 

paggawa. 

9-10 puntos 7-8 puntos 5-6 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik 
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UNANG LINGGO 

Gawain 1: Ang aking Pamilya! 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral.  

Gawain 2: Pagsusuri ng isang Sawikain! (Reflective Approach) 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral.  

Gawain 3: Data Retirieval Chart: Ako ay AKO dahil sa aking Pamilya! 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral. Gamitin ang Rubrik sa pagmamarka ng gawain. 

 

IKALAWANG LINGGO 

Gawain 1. Tama o Mali! 

 1. Tama 

2. Mali  

3. Mali  

4. Tama   

5. Tama 

Gawain 2. Itala Mo! 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral.  

Gawain 3: Ang  Aking Repleksiyon! 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral. Gamitin ang Rubrik sa pagmamarka ng gawain. 

 

IKATLONG LINGGO 

Gawain 1 - Tukuyin Mo! 

1. PNE 

Susi sa Pagwawasto 
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2. PSP 

3. PNP 

4. PNE 

5. PSP 

Gawain 2. Ang Pamilya ko! 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral.  

Gawain 3. Guhit ng Palad! 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral. Gamitin ang Rubrik sa pagmamarka ng gawain. 

 

IKAAPAT NA LINGGO 

Gawain 1: Isip-Suri! 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral.  

Gawain 2: Edukasyon Ko, Pahalagahan Mo! 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral.  

Gawain 3: Thank You Card! 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral. Gamitin ang Rubrik sa pagmamarka ng gawain. 

 

IKALIMANG LINGGO 

Gawain 1 “Basa-Suri!” 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral.  

Gawain 2 “Pamilya Ko, Ike-kwento Ko!” 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral.  

Gawain 3 “Sulat-Talata!” 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral. Gamitin ang Rubrik sa pagmamarka ng gawain. 
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IKAANIM NA LINGGO 

Gawain 1: Tukuyin Mo! 

1. a 

2. b 

3. d 

4. b 

5. b 

Gawain 2: Komunikasyon-tsart! 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral.  

Gawain 3: Sumulat Ka! 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral. Gamitin ang Rubrik sa pagmamarka ng gawain. 

 

IKAPITONG LINGGO 

Gawain 1: Tukuyin Mo! 

1. b 

2. d 

3. b 

4. a 

5. d 

Gawain 2:  Ilista mo! 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral.  

Gawain 3: Ang Aking Tugon sa Isyu! 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral. Gamitin ang Rubrik sa pagmamarka ng gawain. 
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IKAWALONG LINGGO 

Gawain 1:  Isip-Suri! 

1. d 

2. a 

3. c 

4. c 

5. d 

Gawain 2: Larawan-suri! 

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral.  

Gawain 3:  Magplano Tayo!  

Ang guro ang magbibigay ng puntos sa gawain batay sa kaalaman at pagsagot ng 

mga mag-aaral. Gamitin ang Rubrik sa pagmamarka ng gawain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


