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ARALING PANLIPUNAN  9 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan:   UNANG MARKAHAN     Linggo: 2-3 SSLM No. 2 

MELC(s): Natataya ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na 

pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan 

⮚ Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: EKONOMIKS Modyul para 

sa Mag-aaral, Yunit 1 

⮚ Kabanata: 1     Pahina: 18   Paksa:   Kahalagahan ng Ekonomiks 

⮚ Layunin:  

1. Naipapaliwanag ang kahalagahan ng kaalaman sa ekonomiks sa  

                   pang-araw-araw na pamumuhay ng pamilya at ng lipunan      

2. Nakagagawa ng matalinong desisyon sa mga pang araw-araw na     

                              karanasan o sitwasyon sa buhay      
 

 

 

 

 

 

Bakit  kailangang pag –aralan ang ekonomiks? Makakatulong ba sa atin ang 
mga kaalamang natutunan  sa asignaturag ito? Basahing mabuti ang sumusunod na 
teksto upang mas lalo pang lumalim ang kaalaman sa paksa.  

 

Kahalagahan ng Ekonomiks  
 

Mahalaga ang pag-aaral ng ekonomiks sapagkat makatutulong ito sa 
mabuting pamamahala at pagbuong matalinong desisyon. Malaki ang maitutulong 
nito sa iyo bilang mag-aaral, kasapi ng pamilya, at lipunan.  

 
Bilang bahagi ng lipunan, magagamit mo ang kaalaman sa ekonomiks upang 

maunawaan ang mga napapanahong isyu na may kaugnayan sa mahahalagang 
usaping ekonomiko ng bansa. Maaari mo ring maunawaan ang mga batas at 
programang ipinatutupad ng pamahalaan na may kaugnayan sapagpapaunlad ng 
ekonomiya. 

 

Tuklasin Natin 
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Maaari mo ring magamit ang kaalaman sa ekonomiks sa pag-unawa sa mga 

desisyon mula sa mga pinamimilian (choices) na mayroon ang pamilyang iyong 
kinabibilangan. Sa mga isyu tungkol sa pag-aaral, paghahanapbuhay, paglilibang, 
paggasta, at pagtugon sa pangangailangan at kagustuhan ay maaari mong magamit 
ang kaalaman sa alokasyon at pamamahala. Ang iyong kaalaman ay makatutulong 
upang makapagbigay ka ng makatuwirang opinyon tungkol sa mahahalagang 
pagdedesisyon ng iyong pamilya.  

 
Bilang isang mag-aaral ay maaari kang  maging higit na matalino, mapanuri, 

at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Maaari rin itong humubog 
sa iyong pag-unawa, ugali, at gawi sa pamaraang makatutulong sa iyong 
pagdedesisyon para sa kinabukasan at paghahanapbuhay sa hinaharap 
 

 

 

 

 

 

 

Gawain 1: TSEK O EKIS? 

Panuto: Lagyan ng ✔ ang loob ng kahon kung tama ang isinasaad ng sumusunod 

na pangungusap, at  X naman kung ito ay mali. 

1. Ang kaalaman sa ekonomiks ay makakatulong sa atin na maunawaan  ang  

kahalagahan ng pagganap sa ating mga tungkulin bilang kasapi ng pamilya at 

lipunan. 

2. Ang kalaman sa ekonomiks ay makatutulong sa  bawat kasapi ng  pamilya 

na gumawa ng  tamang desisyon  batay sa mga pagpipliang mayroon ang 

pamilyang kinabibilangan . 

3. Sa pag-aaral ng ekonomiks, mauunawaan natin  ang mga kaisipang 

pangkabuhayan , pampulitika at pangmoral  na  makatulong sa paglinang ng 

wastong asal at gawi . 

4. Ang pag-aaral ng ekonomiks ay makakalinang sa ating kaalaman na 

maging mapanuri at mapagtanong upang maunawaan ang mga nangyayari 

sa  kapaligiran at makagawa ng tamang pagpapasya sa bawat sitwasyon. 

 5. Ang ekonomiks ay nakatuon lamang sa pagpapaunlad ng kaalaman at 

kakayahan na may kinalaman sa gawaing pangkabuhayan ng mga ta 

 

Subukin Natin 
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Kalagayan ng pinagkukunang yaman 

ng daigdig 

 
 

Paglalarawan sa pangangailangan at 

kagustuhan ng tao 

 

 

Magagawa ng tao kung siya ay                    

may kaalaman sa ekonomiks 

 

Gawain 2: BUUIN MO  

Panuto: Ayusin ang mga ginulong letra sa loob ng kahon upang mabuo ang angkop 

na mga salitang  inilarawan . Isulat ang sagot  sa patlang sa bawat bilang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gawain:  SURI-SITWASYON 

     Panuto: Basahin at unawain ang sumusunod na sitwasyon at pagkatapos  ay 

sagutin ang mga pamprosesong tanong. 

 

Ang kambal na  Elias at Elisha ay 14 taong gulang na mga  mag-aaral ng       

ika-9 na baitang. Kagaya ng ibang kabataan, ramdam nila ang epekto pandemic na      

COVID -19 sa kanilang pamumuhay, pati na sa kanilang  pag-aaral.  

 

Dahil sa mga quarantine restrictions, pinagbawalang lumabas  ang mga 

kabataang wala pang 18 taong gulang, kaya nasa bahay  lang sila palagi at 

sumasagot ng kanilang mga gawain sa modyul o SSLM. Nanibago  sila sa ganitong 

set up dahil      nasanay silang malayang nakikihalubilo sa ibang kabataan, nasanay 

rin sila na may mga gurong nagtuturo sa kanila ng “face to face” upang mas 

maintindihan ang leksyon. 

 

Medyo matagal na rin ang ganitong sitwasyon kaya  nakaramdam sila ng 

pagkabagot. May mga pagkakataong , tinatamad  na silang sumagot sa kanilang 

mga modyul at  nahuhuli sila sa pagpasa,  kaya kinausap sila ng kanilang guro at 

pinayuhan.  Napagsabihan  sila ng kanilang magulang  at pinaintindi sa kanila ang 

Isagawa Natin 

MILIDOTA 

1. _____________________ 

LAWANG ANKAPUTAS 

2. _____________________ 

MALITANONG SIDESYON 

3. _____________________ 
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kahalagahan ng pag-aaral. Nakita nilang nalungkot at namroblema ang kanilang 

mga magulang dahil sa kanilang kagagawan. 

 

Alam nilang may hindi tama, kaya pinag-isipan at pinag-usapan nila  kung ano 

ang mainam gawin. Sinuri nilang mabuti  ang naidulot  ng kanilang nagawa.   

Napagtanto nila na kaya sila nagkaproblema ay dahil sa maling desisyon; desisyong 

dahil lamang sa emosyon at  hindi pinag-isipan kung ano ang  kahihinatnan. 

 

Napagtanto rin nila na kung tutuusin, maswerte  pa rin pala sila dahil kahit 

may pandemya, may mga paraan pa rin para makapagpatuloy sila ng pag-aaral, at 

patuloy ang suporta ng gobyerno  para sa edukasyon. Para na rin sa proteksyon nila 

ang pananatili sa bahay upang hindi sila mahawaan ng sakit. May iba pa namang 

maaring gawin upang malibang ang sarili at matuto  kahit nasa bahay lang.  

 

Matapos ang masusing pag-iisip at pagbalanse sa mga mabuti at di mabuting 

epekto, napagdesisyunan  nilang kahit mahirap  ang sitwasyon, ay  magsikap sila sa   

pag-aaral, at susunod sa mga patakarang ipinapatupad ng pamahalaan dahil ang 

mga ito ay para naman  sa kanilang kaligtasan at magandang kinabukasan. 

 

Pamprosesong Tanong: 

 

1. Ano  ang ginawa  nina Elias at Elisa bago nakagawa ng magandang desisyon   

sa pamamahala ng kanilang suliranin ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

2. Ano ang mga pinagtuunan nila ng pansin sa pagbalanse at paggawa ng 

desisyon? Paano ito nakatulong  ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

3. Ano ang natutunan mo tungkol sa paggawa ng matalinong  

desisyon sa anumang sitwasyon sa buhay? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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     Gawain 1: MATALINONG DESISYON MO 

 

Panuto: Suriin ang mgasitwasyon sa  unang  kolum. Pagpasyahan kung anong 

desisyon ang gagawin mo . Isulat sa ikalawang kolum ang OO o  HINDI  batay sa 

iyong pasya, at isulat naman sa  ikatlong kolum ang iyong  dahilan. 

 

Sitwasyon Desisyon Dahilan 

 

Pagtulong sa mga gawaing 

bahay  

 

  

Pagtatapon ng mga sobrang 

pagkain at nilumaang gamit 

 

  

 

Pagpaliban sa paggawa ng 

mga gawaing pampaaralan 

  

Pagsusuot ng face mask at 

face shield kapag nasa labas 

ng bahay   

 

  

 

 

Ilapat Natin 
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Gawain 2: PLANONG GAGAWIN MO 

 Panuto: Patunayan ang iyong kaalaman sa matalinong pagdedesisyon.  Isulat  

kung ano ang gagawin mo  sa mga sumusunod na larangan  ngayong panahon na 

nasa pandemya pa rin ang daigdig.  

 

Larangan Target Dapat  Iwasan Dapat Gawin 

Kalusugan 

   

 

Edukasyon 

 

 

   

 

Kabuhayan/Pang-

araw araw na 

pangangailangan 

   

 

 

 

 

 

 

 

Balitao, et.al, Modyul para sa mga Mag-aaral, Ekonomiks, 2015. 
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