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ARALING PANLIPUNAN  9 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: UNANG MARKAHAN  Linggo: 5 SSLM No. 4  

 

MELC(s): Natatalakay ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa 

pang- araw- araw na pamumuhay. 

 

➢ Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Ekonomiks-Modyul Para Sa 

Mag-aaral Yunit I 

➢ Kabanata: 1 Pahina: 72 – 81 Paksa: Mga Salik ng Produksyon 

➢ Layunin: 

1.  Nakikilala ang mga bagay na kumakatawan sa mga salik ng produksyon 

2. Nakapagbibigay ng kahalagahan ng mga salik ng produksyon sa pang-

araw araw na pamumuhay 

3. Nakabubuo ng collage tungkol sa kahalagahan at kapakinabangan ng mga 

salik ng produksyon 

 

 

 

 

 

 

Salik ng Produksyon 

Ang produksyon ay tumutukoy sa paglikha ng mga produkto at serbisyo upang 

tugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Sa paglikha ng produkto at 

serbisyo, kinakailangan na gumamit ng iba’t ibang kombinasyon ng mga salik ng 

produksyon.  

 

Ang mga salik ng produksyon ay kilala rin bilang “inputs” o mga bagay na 

ginagamit upang makagawa ng mga bagay na tutugon sa pangangailangan at 

kagustuhan ng tao. Mayroong apat na kategorya ang inputs ito ay ang lupa, 

paggawa, kapital at kakayahan ng entreprenyur. (Araling Panlipunan sa 

Makabagong Siglo: Ekonomiks, 27) 

 

Tuklasin Natin 
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Lupa bilang Salik ng Produksyon 

Sa ekonomiks, ang salik na lupa ay hindi tumutukoy sa lupang pinagtatamnan o sa 

lupang pinagtatayuan ng mga pabrika. Ito ay ang mga kagamitang ginagamit sa 

pagpoprodyus ng mga produkto gamit ang mga sangkap na nagmumula sa ating 

likas na yaman. Samakatuwid ang salik ng lupa ay tumutukoy sa mga hilaw na 

materyales na kinakailangan sa paglikha ng produkto. (Araling Panlipunan sa 

Makabagong Siglo: Ekonomiks, 29) 

 

Kapital bilang Salik ng Produksyon 

Sa ekonomiks ang kapital ay hindi lamang tumutukoy sa salapi, ito ay tumutukoy din 

sa anumang gawa ng tao na ginagamit upang makabuo ng produkto at serbisyo. 

Sa ekonomiks, ang kapital ay maaring uriin sa tatlo: 

 

a. Fixed capital ang tawag sa mga gawang tao na hindi madaling dagdagan 

o bawasan at hindi rin kayang baguhin sa ikli ng panahon, halimbawa ng mga 

kapital na ito ay ang gusali at espasyo ng pagaawan. 

 

b. Circulating capital o ang malayang kapital ay ang mga kapital na mabilis 

magpalit-anyo at mabilis maubos (hal. langis, kuryente, asukal) 

 

c. Specialized o espesyal na kapital ay mga kagamitang ginagamit lamang 

sa isang eksklusibong proseso ng produksyon halimbawa nito ay mga 

laboratory equipment para sa paggawa ng gamot, mga oven, rolling pin at 

mixer sa panaderya at French curve, T-square at pincushion sa paglikha ng 

damit 

 

Paggawa bilang salik ng Produksyon 

Ang lakas-paggawa ay tumutukoy sa kakayahan ng tao sa produksyon ng kalakal. 

 

Dalawang uri ang lakas paggawa: 

 

 a. white-collar job - mga manggagawang may kakayahang mental. 

 

 b. blue collar job - mga manggagawang may kakayahang pisikal. 

 

Entrepreneurship bilang Salik ng Produksyon  

Ito ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang 

negosyo. Ang entrepreneyur ang tagapag-ugnay ng naunang mga salik ng 

produksyon upang makabuo ng produkto at serbisyo. Siya rin ang nag-oorganisa, 

nagkokontrol at nakikipagsapalaran sa mga desisyon na makaaapekto sa 

produksyon. 
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Salik-Seek 

 

Panuto: Tukuyin kung anong salik ng produksyon nabibilang ang mga sangkap at 

kagamitan/ tauhan na nasa loob ng kahon at maaring hulaan kung anong tapos na 

produkto ang magagawa mula sa mga salik na ito. Isulat ang sagot sa mga kasunod 

na kahon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subukin Natin 

itlog    yeast 

harina    bakeshop 

asukal    gatas 

asin    panadero 

oven    lamesa 

rolling pin   tubig 

mantikilya   tray 

Aling Marites   pera 

 

 

 
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________ 

LUPA PAGGAWA KAPITAL Entrepreneurship 

Produkto 
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CONCEPT MAPPING 

 

Panuto: Punan ng angkop na salik ng produksyon ang concept map na nasa ibaba.  

Isulat sa loob ng bilog ang kahalagahan ng bawat salik batay sa proseso ng 

produksyon.Isulat sa Sagutan ang tanong sa ibaba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano ang kahalagahan ng produksyon at ng mga salik nito sa ating pang-araw-araw 

na pamumuhay? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Isagawa Natin 

SALIK/KAHALAGAHAN 

________________________

________________________

________________________

________________________

_________________ 

SALIK/KAHALAGAHAN 

________________________

________________________

________________________

________________________

_________________ 

SALIK/KAHALAGAHAN 

________________________

________________________

________________________

________________________

_________________ 

SALIK/KAHALAGAHAN 

________________________

________________________

________________________

________________________

_________________ 

MGA SALIK  

NG  

PRODUKSIYON 
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PAGBUO NG COLLAGE 

 

Panuto: Batay sa mga salik na natalakay, pumili ng isa sa mga ito. Maghanap ng 

mga larawan mula sa pahayagan at mga magasin na may kaugnayan sa napiling 

salik at gawin itong collage. Lagyan ng maikling pahayag sa ibaba ng collage tungkol 

sa kahalagahan at kapakinabangan ng inyong napiling salik. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilapat Natin 
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RUBRIK SA PAGMAMARKA NG COLLAGE 

Pamantayan Deskripsyon Puntos Nakuhang Puntos 

1.Nilalaman Naipakikita ang mga 

bumubuo, gamit, at 

kahalagahan ng salik 

ng produksiyon 

10  

2. Presentasyon Maayos at malinis 

ang presentasyon 
10  

3. Malikhaing 

Pagbuo 

Gumamit ng recycled 

materials at angkop 

na disenyo ayon sa 

salik na napili 

10  

4. Caption/ Pahayag Naglalaman ang 

pahayag ng angkop 

na paliwanag ukol sa 

gamit at 

kahalagahan ng salik 

ng produksiyon 

10  

 

 

 

 

 

 

Halaw: Balitao, B., Cervantes, M., Nolasco, L., Ong, J., Ponsaran, J., Rillo, J. (2012). 

Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon. Quezon City: Vibal Publishing Hou 
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