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Unang Markahan  
 
 
 
 
 

Paksa:  
             Heograpiya ng Asya 
                     Mga rehiyon sa Asya  
                     Katangiang pisikal ng Asya 
                     Ang yamang tao ng Asya 
                     Iba’t ibang kultura ng mga bansang Asyano 

Bilang ng Araw /Sesyon: 50 

Pamantayang Pangnilalaman: 
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kaugnayan ng 
heograpiya sa kultura at kasaysayan ng mga tao sa mga bansang 
Asyano. 

 

Pamantayan sa Pagganap: 
Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa 
naging ugnayan ng heograpiya sa kultura at kasaysayan  ng mga tao 
sa bansang Asyano 

Mga Kakailanganin sa Pag-unawa: 
Malaki ang kaugnayan ng heograpiya sa pagkakaroon ng mayamang 

kultura at kasaysayan ng mga tao sa bansang Asyano. 

Mahahalagang Tanong : 
Paano naimpluwensyahan ng heograpiya ang kultura at kasaysayan 
ng mga tao sa bansang Asyano? 

Nauunawaan ng mag-aaral ang : 
Heograpiya ng Asya 
� Mga rehiyon sa Asya 
� Katangiang pisikal ng mga rehiyon sa Asya 
� Mga likas na yaman ng Asya 
� Mga suliraning pangkapaligiran at ang kalagayang ekolohikal 

ng Asya  
� Ang Yamang Tao ng Asya 

- Ang mga Grupong Etnolinggwistiko sa Asya 
- Katangian ng populasyon 

�   Ibat-ibang kulturang Asyano sa bawat rehiyon  
Hilagang Asya; Silangang Asya;  Kanlurang Asya;  Timog 
Asya at  Timog Silangang Asya 

 
 

Ang mag-aaral ay: 
 

� Nakapaglalarawan ng mga katangian ng kapaligirang pisikal sa 
rehiyon ng Asya 

� Nakapagsusuri ng mga dahilan at epekto ng mga suliraning 
pangkapaligiran sa pamumuhay ng mga Asyano 

� Nakapaglalarawan ng  ibat ibang piling kulturang  Asyano na 
nagpapakita ng  ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran 

� Natataya ang ugnayan ng katangiang pisikal at yamang-likas ng 
mga rehiyon sa pamumuhay ng mga  Asyano noon at ngayon sa 
larangan ng agrikultura, ekonomiya, pananahanan at kultura 

� Nakapagpapahayag ng kahalagahan ng pangangalaga sa timbang 
na kalagayang ekolohikal ng rehiyon 

� Nakapaglalarawan ng  ibat-ibang grupong etnolingwistiko sa Asya 
at ang kanilang paggalang sa kapaligiran 

� Nakapagsusuri ng katangian ng yamang tao at ng kanyang 
kontribusyon sa kanyang a pangangalaga ng kapaligiran at 
pagpapaunlad ng kultura. 

 

ANTAS 1 
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Inaasahang Pagganap : 
 

Ang mag-aaral ay kritikal na 

nakapagsusuri  ng naging  

ugnayan ng heograpiya sa kultura 

at kasaysayan  ng mga tao sa 

bansang Asyano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagpapatibay ng Antas ng  
Pag-unawa : 
 
Pagpapaliwanag 
Ipaliwanag ang impluwensya ng heograpiya sa 
kultura at kasaysayan ng mga tao sa bansang 
Asyano. 
Mga Kraytirya : 
Katanggap-tanggap ; malalim ; 
naglalahad ng paliwanag 
 
Interpretasyon 
Bigyang-puna kung paano nagkaroon ng mayamang 

kultura at kasaysayan ang mga tao sa bansang 

Asyano. 

Mga Kraytirya : 

Makatotohanan ; napapanahon ; may kaugnayan sa 

mahalagang kaisipan ; malikhain 

Paglalapat 
Magsagawa ng mga  gawain  na  nagpapahayag ng  

paninindigan sa mga isyung pangkapaligiran at 

kultural na banta o sumisira sa kapaligiran  at 

preserbasyon ng mga pamanang kultural at 

kasaysayan ng mga bansa sa Asya  

Mga Kraytirya : 

 Sa Antas ng Pagganap : 
 
Pagtataya sa isinagawang  kritikal 
na pagsusuri  batay sa mga 
kraytirya: 

 
A. Batay sa pananaliksik 
B. Kaalaman sa kontekstong 

pangkasaysayan 
C. Kalidad ng impormasyon 
D. Kongklusyon 
 

 

ANTAS 2 
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Dalas ng paglahok ; malalim na mensahe ; 

makatotohanan ; nagpapakita ng paninindigan 

Perspektibo 
Bigyang-katwiran na para sa kabutihan ng mga 
Asyano  lalo na ng susunod na henerasyon ang 
masinop at hindi mapanirang paggamit at paglinang 
ng mga likas na yaman, pangangalaga sa 
kapaligiran,  at ang preserbasyon ng pamanang 
kultural. 
Mga Kraytirya : 
Dalas ng paglahok ; malalim na mensahe ; 
makatotohanan ; nagpapakita ng paninindigan 
 
Pagdama at pag-unawa sa Damdamin 
 ng Iba  
Ilagay ang sarili sa katayuan ng mga taong 

nagsusulong sa pangangalaga ng kapaligiran at  

pamanang kultural ng mga bansa sa Asya 

Mga Kraytirya : 
Makatotohanan; napapanahon; 
may kaugnayan sa mahalagang kaisipan ;  

 
Pagkilala sa Sarili 
Matalos ang kahalagahang pangkasaysayan sa 

naging impluwensya ng heograpiya sa kultura ng 

mga tao sa  bansang Asyano 

Mga Kraytirya : Ganap ang katapatan; Naglalahad 

ng Kahalagahang pangkasaysayan  
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ANTAS 3 

Gabay sa Pagtuturo-Pagkatuto ng Aralin : 
 
A. Pagtuklas (Explore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mga Mungkahing Gawain 
        
          Mystery Word 
               Magpaawit ng isang napapanahong awitin sa buong klase. 
               Kasabay nito ay ang pagpapasa ng isang box paikot sa buong klase. 
               Sa tuwing pagpapatigil ng guro sa pag-awit ay pagpapabunot ng isa sa mga letra na nasa loob ng kahon   
               na bumubuo  sa salitang HEOGRAPIYA. 
               Atasan ang mag–aaral na mag-isip ng mga lugar na matatagpuan sa Asya nagsisimula sa letra na nabunot  
               niya. Matapos na ang lahat ng letra ay mabunot ay ipabuo sa mga mag-aaral ang jumbled letters. Atasan ang  
               mag-aaral na magbigay ng kanilang pag-unawa sa nabuong salita at ang kaugnayan nito sa mga lugar na    
               ibinigay na halimbawa.  

Sa bahaging ito, lilinangin ng guro ang dating kaalaman, karanasan, antas ng pag-unawa at kasanayan ng 
mga mag-aaral tungkol sa kanilang pang-unawa at pagpapahalaga sa kaugnayan ng heograpiya sa kultura 
ng mga tao sa mga bansang Asyano. Iminumungkahi ring  magbigay ng pang-unang pagsusulit (pre-test) 
gamit ang iba’t ibang paraan tulad ng paper and pencil, oral test at iba pa upang mataya ang 
stock/background knowledge at magsilbing gabay sa guro sa pagbibigay ng angkop na gawain sa bawat 
mag-aaral. Magsagawa ng oryentasyon sa mga inaasahan, mga kraytirya kung paano sila tatayain at 
pagpapaunlad ng aralin sa pag-aaral ng mga Bansang Asyano. Itanong din sa mga mag-aaral kung ano ang 
nais nilang matutunan. Sa pasimula ng aralin itanong ang Mahalagang Tanong “Paano nakaimpluwensya  
ang heograpiya sa kultura ng mga tao sa mga bansang Asyano? Iminumungkahing tanggapin lahat ng guro 
ang lahat ng kasagutan ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang kaalaman nila sa araling ito. 
Inaasahan ding  lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mga mag-aaral mula sa bahaging ito 
hanggang sa bahaging Paglalapat. 
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Pakita Mo Pic Mo! 
           
               Magpakita ng mga larawan ng kultura o realia na nauugnay sa kultura. 
               Ipataya sa kung saan bansang Asyano ito maiuugnay. 
               Magpakalap ng reaksyon hinggil dito. 
               Ihambing ang mga ito sa mga katapat na kultura sa ating mga Pilipino. 
               Pabigyan ng kaugnayan ang kahalagahan na mapangalagaan at mapagyaman ang kultura ng bawat bansa sa  
               Asya. 
                          
Chatting sa Eskwelahan 
                Pangkatin ang mag-aaral o kaya ay pumili ng kapareha at pag-usapan ang kanilang kaalaman/pag-unawa sa  
                salitang heograpiya , kultura at ang kaugnayan nito sa bawat isa.Ipatala ang lahat ng kasagutan. 
       
Sing A Song 
               Sabay-sabay na ipaawit sa mag-aaral ang kanta na 7 Continent of the World. Ipakita ang mapa ng daigdig.  
               Ipasuri ito at tanungin ang mga kontinente sa daigdig. Ituon ang talakayan sa kontinente ng Asya. 
 
Tingnan Natin 
               Magpakita sa klase ng mga larawan tungkol sa kapaligirang pisikal ng Asya. Hayaan ang mag-aaral na  
               magtanong tungkol sa larawan.  
 
            
Match the Pictograph 
 
                Pagtapat-tapatin sa mga mag-aaral ang mga larawan ng katangiang pisikal ng bansa  na sa kanang bahagi ng  
sa mga kultura nabuo dito  
Hal: 

A.                                                     B. 
 

                      Ilog ng Bocaue                            fluvial parade  
                      Ilog sa Thailand                           floating restaurant 
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Dub ah! 
 

• Maaari ring magpakita ng mga video clip ng mga pelikula o soap opera na nagpapakita ng ibat-ibang grupong  
           etnolingwistiko at uri pamumuhay ng mga tao sa Asya.   

• Ipa- dub sa mga piling mag-aaral ang mga dayalogo sa bawat video clip. 

• Bigyan ng pagkakataon ang klase na ipaliwanag at pahulaan kung saan bansa sa Asya makikita ang mga ito.  

• Iminumungkahing ang paggamit ng websites tulad ng nasa ibaba: 
                  www.wikipedia.org. 
                  Google search 
 
    Paalala: 

• Iminumungkahing itala ang lahat ng mga kasagutan ng mag-aaral upang magsilbing gabay sa mga susunod 
na gawain sa bahaging Paglinang at Pagpapalalim. 

 

• HIkayatin ang mga mag-aaral na bumuo ng mahahalagang tanong. 
 
 
B. Paglinang (Firm UP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
          

Sa bahaging ito muling balikan ang mga kasagutan ng mag-aaral sa Bahaging Pagtuklas. Isagawa ang 

mga mungkahing gawain upang masuri/mataya kung ang nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-

aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahing maging maingat ang guro 

sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na 

kung mayroon mang mali/di katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga 

makabuluhan at mapanghamong mga gawain. 
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Mga Mungkahing Gawain 
 
Maglaro Tayo       
                Magpakita ng mapa ng Asya. Ipaturo sa mag-aaral kung saang rehiyon sa Asya makikita ang mga sumusunod  
                na bansa. 
       
            Pilipinas  (TSA)                                                           Sri Lanka    (TA)           
            Japan     (SA)                                                              Iraq     (KA) 
            Mongolia   (HA)                                                           Thailand   (TSA) 
            India    (TA)                                                                  Singapore   (TSA)  
            Saudi Arabia   (KA)                                                      Korea   (SA) 
            Taiwan   (SA)                                                               kazakhstan  (HA) 
                       
Pa Takda Na ! 

Ibigay na takdang- aralin ang mga sumusunod: 

• Maghanap at kapanayamin  ang isang nakarating sa alinmang bansa sa Asya.  

• Alamin kung nagtratrabaho o naninirahan  siya dito.  

• At ano ang kanilang masasabi heograpiya at kultura dito. 
 
  Ating Suriin 
               Pangkatin ang mga mag-aaral sa bawat rehiyon ng Asya. Punan at suriin ng nilalaman ng tsart.  Magsagawa ng   
              malayang talakayan.  
 

 Rehiyon  Mga Bansa   Lokasyon  Lawak  Katangiang Pisikal  Klima 
Timog 
Silangang Asya 

     

Timog Asya      
Kanlurang 
Asya 

     

 Silangang 
Asya 

     

Hilaga/ Sentral 
Asya 
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           Mga gabay na tanong. 
 

1.  Paano hinati ang mga rehiyon sa Asya? 
2. Anu-ano ang mga pagkakatulad at pagkakaiba-iba ng mga katangiang pisikal ng bawat rehiyon? 
3.  Paano nakakaapekto ang lokasyon, lawak, katangiang pisikal at klima sa pamumuhay ng mga Asyano? 
4. May kaugnayan ba ang heograpiya sa kultura at kasaysayan ng mga bansa sa Asya? 
 

Case Unclosed 
 

1. Magkaroon ng pag-aaral ng kaso tungkol sa paghahagis ng sapatos sa mga nagtatalumpati bilang pagtutol sa mga 
pahayag o kaya ay isang gawain na nagpapakita ng pagpapahalaga sa isang grupong etnolingwistiko. 

2. Saliksikin kung ano pang mga bansa ang may kahalintulad na gawain. 
3.  Pabigyan ng pagpapasaya kung ito ay tama o mali? 
4. Magmungkahi ng ibang kaparaanan ng pamalit ditto.  

 
Wheel of Pictures 
                 Pagpapakita ng mga larawan tulad ng pagbaha, avalanche, polusyon sa tubig at hangin, pangkat  
    etnolingwistiko, overpopulation, squatter, na sa  mga  bahagi ng  roleta na  inaalisan ng takip sa tuwing tumitigil  
    ang ikot. Magbigay ng mga kaisipan ang mga mag-aaral tungkol sa mga larawang nakita sa roleta. 
   
         Magsagawa ng malayang talakayan gamit ang mga sumusunod na tanong: 
 

1. Ano ang mga dahilan ng pagkakaroon nito gaya ng pagbaha, avalanche at iba pa? 
2.  Ano ang mga suliraning kinakaharap ng mga pangkat etnolingwistiko sa Asya? Paano nila tinugunan ang mga 

suliraning ito? 
3. Ano ang mga dahilan at epekto ng paglaki ng populasyon sa Asya? 
4. Anu-ano suliranin sa tubig, hangin,lupa mineral at iba pa ang karaniwan sa mga bansang Asyano 

         5.  Ano ang mga nararapat gawin upang maiwasan ang mga ganitong suliranin? 
 
Pag-usapan 
                Bigyan kahulugan ang mga katagang  “Sinasalamin ng wika ang kultura ng isang lahi“ 
                Pangkatin ang klase at magsagawa ng masayang talakayan. 
               
               Magbigay ng Formative Test sa mga mag-aaral 



 9 

 
(Pabuin ang mga mag-aaral ng kanilang  pangkatang  pang-unawa gamitin ang 3 minute pause reflection  sa natutunan) 

C. Pagpapalalim (Deepening) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mga Mungkahing Gawain 
Pyramid of Importance 
              Magpaisa-isa sa bawat pangkat ng kahalagahan ng heograpiya sa pamumuhay ng mga Asyano 
             (Maglagay ng larawan na magiging gabay ng guro sa pagsasagawa nito halimbawa pyramid) 
 
              Ipalagom ang mga nailahad na kahalagahan at pumili ng 2 natatanging sagot. Ipapaskil sa bawat pangkat  
              ang sagot. Ipasaayos at ipadikit sa lahat ng sagot sa hugis piramide 

 
   (Magbigay ng  karagdagang input ang guro tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng heograpiya ng Asya ) 
 

Video Presentation 
              Magpakita ng video presentation na nagtatampok  ng mga likas na yaman at mga suliraning pangkapaligiran ng  
              mga bansa sa Asya.Magsagawa ng talakayan kung paano nililinang ng mga Asyano ang yamang likas at  
              nilulutas ang mga suliraning pangkapaligiran. 
               
   Travel Brochure 
                 Pagawain ang mga mag-aaral ng travel brochure/poster na nagpapakita ng mga magagandang lugar sa  
                 Pilipinas /Asya.Ipagpalagay na ikaw ay isang travel officer alin sa mga magagandang lugar sa Pilipinas 
                 / Asya ang  iyong imumungkahing dayuhin.Pangatwiranan.Iminumungkahi na gawin ito gamit ang computer  
                 upang maging maganda ang presentasyon. 
            
 

Ang mga gawain sa bahaging ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na magnilay, 

muling mag-isip   at magbago kung kinakailangan bunga ng iba’t ibang instruksyon. Inaasahan din 

na ang mag-aaral ay dapat din na makapagpahayag ng kanilang pag-unawa at nakalalahok sa 

mga makabuluhang pansariling pagtataya. 
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   Say Ko Say Mo 
        Itanong sa mag-aaral: Paano makikilala ang ibat-ibang pangkat etnolingwistiko sa Asya. 
         Mga halimbawa ng sagot. Sa pamamagitan ng kanilang pananamit, kaugalian, tradisyon at wika na umiinog  
         sa kapaligiran.  

           
  Magsaliksik Tayo 
                   Magsalik sa internet o ibang pang babasahin ng tungkol sa kasalukuyang populasyon at mga suliraning  
                   pangkapaligiran ng mga bansa sa Asya.Atasang gumawa ng case study hinggil sa mga programa ng mga  
                   bansa sa Asya ukol dito.      
            
 Y Speak (Youth Speak) (Debate) 
                  Hatiin ang klase sa 2 pangkat: Ang sang-ayon at di sang-ayon. 
                  Bigyan ng pagkakataon ang bawat  pangkat na mangatwiran ayon sa mga  paksang mabubunot: 
                          
                          (Ilagay ng isyung pag-uusapan/pagtatalunan ang bawat paksa) 

• Migration – (Sang-ayon ka ba na mangibang bansa ang mga manggagawa/propesyonal?) 

• Urbanisasyon – (Saan mo nais manirahan sa pook rural o urban? ) 

• Populasyon – (Nakakaapekto ba ang bilang ng populasyon sa pag-unlad ng isang pamayanan?) 

• Hanapbuhay – (Dapat bang ipagbawal ang pagmimina?) 

•  Edukasyon – (Sang-ayon ka bang ipatupad ang K to 12 ) 

•  Kalusugan – (Dapat bang ipatupad ang Reproductive Health Bill ) 

•  
     Maari ring isagawa ang mga mungkahing gawain sa ibaba upang lalo pang mapalalim ang pag-unawa ng mga  
     mag-aaral sa naging impluwensya o ugnayan ng heograpiya sa kulturang nabuo sa Asya. 

� Magsagawa ng panayam/interbyu a mga taong nakapagtrabaho o nakarating na sa alinmang bansa sa 
Asya.   

� Maari ring mag-imbita ng tagapagsalita upang magbahagi ng kaalaman sa uri ng pamumuhay sa mga 
bansa sa Asya 

� Pangkatin ang mga mag-aaral at ipabahagi ang kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa 
isinagawang panayam o pakikinig. 

� Bigyan ng Summative test ang mga mag-aaral.       
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Magkaroon ng paglalahat o sintesis tulad ng : Ang maling paggamit ng likas na yaman o kapaligiran  ay makakasira sa 
kabuhayan at kultura ng tao.       
                                                                                                                                                                                                 
D. Paglalapat (Transfer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Mungkahing Gawain: 
 
    Ipahayag Mo 

        Pagsulat ng sanaysay tungkol sa kahalagahan ng heograpiya sa kultura at kasaysayan ng mga bansang    
        Asyano sa pag-unawa ng kasalukuyan. 

 
    Dokyu 

               Magpabuo sa mag-aaral ng isang case studies sa suliraning dulot ng urbanisasyon na itatampok sa sariling     
               gawang dokyumentaryo. Pumili ng mga kakapanayamin dayuhan o Filipino na nakapagtrabaho sa mga    
               bansang saklaw ng kanilang pangkat Itampok sa klase ang mga nabuong  dokyumentaryo 
               Magpasulat sa mag-aaral ng tekstong argumentativ na naglalahad ng kanilang argumento sa mga napanood  
               na dokyumentaryo 
  

     Project Proposal  
               Magpabuo ng Project Proposal sa bawat pangkat hinggil sa naging impluwensya o kaugnayan ng heograpiya  
               sa pagkakaroon ng mayamang kultura ng mga bansa sa Asya at paano ang mga ito ay mapapanatili at higit  
               pang mapagyayaman.  Ipatampok sa mag-aaral ang mga nabuong project proposal sa animo’y research  
               congress.  Pahintulutan  ang mga mag-aaral na makapaghayag ng kanilang saloobin sa mga naitampok na  

                     project proposal . 
 
 

Ang pagkaunawa ng mag-aaral ay maipahahayag sa pamamagitan ng mga gawaing nagpapakita ng mga 
kahalintulad na mga sitwasyon sa tunay na buhay. Inasahan ding na sila ay makikilahok sa paghahanda, 
pananaliksik, pagbuo ng kriterya o pamantayan sa pagtataya at sa pagsasagawa ng pagsusuring kritikal sa  

impluwensya ng heograpiya sa kultura ng mga tao sa mga  bansang Asyano: 
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Community/Environmental Mapping :   Risk Reduction Program at  Paglinang ng Kultura sa pangangalaga sa banta ng 
kalimidad 
       
       Poster/ Mural  
                  Magpaggawa sa mag-aaral ng poster o mural  na nagtatampok ng mga kahalagahang pangkasaysayan sa 

             naging impluwensiya ng  heograpiya sa pamumuhay ng mga Asyano.  Magpasulat ng tekstong persweysiv sa    
             likod ng poster/mural na naglalahad ng pag-unawa ng mag-aaral sa kahalagahan ng heograpiya sa pagkaka- 
             roon ng mayamang kultura ng Asya. 

        
       Siya si Ako  
                  Magpaggawa  sa mga mag-aaral  ng mga  maskara ng mga kilalang  tao na may adhikain sa pagsusulong,  
                  pangangalaga  at  pagpapayaman ng kultura at kalikasan  ng mga bansa sa Asya na gusto nilang tularan   : 

       Halimbawa ng tao: Gina Lopez ng ABS CBN Foundation [ Kapit-Bisig sa Ilog Pasig] 
       Ipalagay ang sarili sa  ipinasuot na  maskara na may katauhan ng mga nabuong personalidad na nagsusulong  
       pangangalaga  ng kalikasan . Hikayatin na makiisa ang nakararami  tungo sa pagsulong ng pangangalaga ng  
       kalikasan 

         
       Asya,Kay Ganda! 

       Pagawain ng website o magblog sa facebook at twitter ang mag-aaral upang maipagmalaki at maipakita ang  
       natatanging ganda at yaman ng Asya. 
 

        Mga Kakailanganing Gagamitan/Sangguniaan: 
� Video clips 
� Advance Organizer 
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