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Ikalawang  Markahan  
 
 
 
 
 

Paksa :  
         Paghubog at Pag-unlad ng 
Pagkakakilanlang Asyano 
         A. Batayan ng Paghubog ng 
Sinaunang Kabihasnan 
         B. Sinaunang Pamumuhay ng Mga 
Asyano          

Bilang ng Araw /Sesyon : 45 

ANTAS 1 
Pamantayang Pangnilalaman  
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa bahaging 
ginampanan ng sinaunang kabihasnan sa paghubog at pag-
unlad ng pagkakakilanlang Asyano. 
 

 

Pamantayan sa Pagganap: 
Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa ng  malalim na pagsusuri 
sa bahaging ginampanan ng sinaunang kabihasnan sa 
paghubog at pag-unlad ng pagkakakilanlang Asyano. 

Kakailanganing sa Pag-unawa : 
Ang mga nagawa ng sinaunang kabihasnan ang nagsilbing 
pundasyon sa paghubog at pag-unlad  ng pagkakakilanang 
Asyano. 

Mahahalagang Tanong : 
Paano nakatulong ang sinaunang kabihasnan sa paghubog at 
pag-unlad  ng pagkakakilanlang Asyano? 
 

Nauunawaan ng mag-aaral ang : 
A. Batayan ng paghubog ng sinaunang kabihasnan 

• Ebolusyon ng sinaunang tao sa Asya 

•     Ebolusyong kultural sa Asya 

• Sinaunang kabihasnan sa Asya 

• Mga kaisipang Asyano sa pagbuo ng Imperyo 

B.Sinaunang pamumuhay ng mga Asyano 

• Asya sa sinaunang panahon 

• Mga pilosopiya at relihiyon sa Asya 

• Mga pamana ng sinaunang Asya sa daigdig 
C. Impluwensya ng  sinaunang kabihasnan Asya sa   
pagkakakilanlang Asyano 
 

Ang mag-aaral ay: 
 

• Nakapagsusuri ang yugto ng ebolusyong  ng mga 
sinaunang  tao sa Asya. 

• Nakapagsusuri ng kabuhayan /pamumuhay ng mga 
sinaunang tao sa Asya sa panahon ng 
paleolitiko,neolitiko at metal. 

• Nakapaghahambing ng mga sinaunang kabihasnan sa 
Asya (Sumer, Indus, Shang ) 

• Nakapagsusuri ng kahalagahan ng mga kaisipang 
Asyano na nagsilbing pundasyon sa pagtatatag ng mga 
imperyo sa Asya. 

• Nakapagsusuri ng mahahalagang pangyayaring naganap 
sa Asya mula sa pagkakatatag ng sinaunang kabihasnan 
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hanggang ika 16 na siglo 

• Nakapagsusuri sa bahaging ginampanan ng mga 
relihiyon at pilosopiya  sa paghubog at pag-unlad ng 
pagkakakilanlang Asyano 

• Nakapagpapahayag ng pagmamalaki sa mga 
kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan sa 
paghubog  at pag-unlad ng pagkakakilanlang Asyano 
 

ANTAS 2 
Inaasahang Pagganap : 
 
Ang mag-aaral ay malalim na 
nakapagsusuri sa bahaging 
ginampanan ng sinaunang 
kabihasnan sa paghubog at pag-
unlad ng pagkakakilanlang 
Asyano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagpapatibay ng Antas ng  
Pag-unawa : 
 
Pagpapaliwanag 
Ipaliwanag ang bahaging ginampanan ng sinaunang 
kabihasnan sa paghubog at pag-unlad ng 
pagkakakilanlang Asyano. 
 
Mga Kraytirya : 
Katanggap-tanggap,kalidad ng impormasyon ,malalim 

Interpretasyon 
Patotohanang mahalaga ang bahaging ginampanan ng 
sinaunang kabihasnan sa paghubog at pag-unlad 
pagkakakilanlang Asyano. 
Mga Kraytirya : 
 Makatotohanan, napapanahon, may kaugnayan sa 
mahalagang kaisipan, malikhain      
 
Paglalapat 
Isulong ang mga gawaing  nagpapahalaga sa bahaging 
ginampanan ng sinaunang  kabihasnan sa  paghubog  
at pag-unlad pagkakakilanlang Asyano. 

 Sa Antas ng Pagganap : 
 
Pagtataya sa malalim na pagsusuri 
batay sa mga kraytirya; 
 
A. Batay sa pananaliksik tulad ng 
citation at bibliograpiya 
B. Kalidad ng impormasyon 
C. Suporta ng datos sa pag-
aanalisa 
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Mga Kraytirya : 
 
Tumutugon sa katotohanan,napapanahon 
 
Perspektibo 
Pangatwiranan na ang sinaunang kabihasnan ay nakatulong 

sa paghubog at pag-unlad ng pagkakakilanlang Asyano. 

Mga Kraytirya : 
Nagpapakita ng katibayan makatotohanan; Imparsyal 
( fair) 
Pagdama at pag-unawa sa Damdamin 
 ng Iba  
 Mailagay ang sarili sa katayuan ng ibang Asyano na  
patuloy na  nagpapaunlad ng kanyang sariling 
pagkakakilanlan. 
Mga Kraytirya : 
Makatotohanan, may katapatan 
Pagkilala sa Sarili 
Magnilay sa kahalagahang pangkasaysayan sa  
bahaging ginamapanan ng sinaunang  kabihasnan sa  
paghubog  at pag-unlad ng  pagkakakilanlang Asyano. 
 
Naisasaloob ang sariling pananagutan  sa paghubog at 
patuloy na pagpapaunlad ng pagkakakilanlang Asyano 
Mga Kraytirya : 
May katapatan, naglalahad ng katibayan 
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ANTAS 3 
Gabay sa Pagtuturo-Pagkatuto ng Aralin: 
A. Pagtuklas (Explore) 
 
 
 
 

 

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 bahaging ginampanan ng sinaunang kabihasnan sa paghubog at pagpa-unlad ng 
pagkakakilanlang Asyano.Iminumungkahi na magbigay ng paunang pagsusulit o ibat-ibang gawain upang mataya ang kaalaman 
ng mag-aaral tungkol sa paksang tatalakayin.Kinakailangan  ding  magsagawa ng oryentasyon sa mga inaasahan,mga 
pamantayan kung paano sila tatayain at pagpapaunlad ng aralin sa pag-aaral ng sinaunang kabihasnang Asyano.Bigyan ng 
pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng mahahalagang tanong (EQ) kaugnay ng aralin.Inaasahang  tatanggapin ng guro ang 
lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya ang lalim ng kaalaman nila sa paksa. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspeto ng 
Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. 
 

 

Mga Mungkahing Gawain 
 

Hot Spot 

      Ipaturo sa mapa ng Asya at lagyan ng marka ang mga sumusunod na bansa.Ipasuri ang mga bansang nasa hot spot    
      pangkatin ito ayon rehiyong kinabibilangan. 
      Pagkatapos magsagawa ng malayang talakayan, muling balikan ang mahahalagang katangiang pisikal ng bawat rehiyon at     
      ang kahalagahan nito sa pag-unlad ng mga bansang Asyano. Makakatulong ang gawaing ito upang maiugnay ang nakalipas   
      na aralin sa paksang tatalakayin sa mga susunod na gawain.  
 
   China                   India                      Kuwait                      Malaysia                     Afghanistan              Uzbekistan                South Korea     

  Tajikistan              Myanmar         Japan            Turkey                Singapore                    Maldives                 Israel             Turkmenistan 
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Think, Pair, and Share 

                 Pabuin ng dyad ang mga mag-aaral. Bigyang sila ng pagkakataong  mag-isip at makapag-usap tungkol  sa kanilang 
paniniwala sa  pinagmulan ng  ng tao sa Asya. Pagkatapos ipabahagi sa klase ang kanilang naging talakayan.Maaring itanong sa 
mag-aaral kung ano ang kanilang paniniwala tungkol sa pinagmulan ng tao sa Asya? 
 

Magbugtungan Tayo 

                   Pangkatin ang mag-aaral sa dalawa. Papiliin ng lider ang bawat pangkat . Ang dalawang pangkat ay mag-uunahan 
sa`pagsagot sa bugtong naibibigay ng guro.Ang pangkat na may pinakamaraming tamang sagot sa bugtong ang mananalo. 

Kilalanin Mo 

                    Magpakita ng larawan ng mga Asyano sa mag-aaral. Ipasuri ito at pasagutan ang data retrieval chart. Sa pamamagitan 
ng gawaing ito mababatid ng guro ang lawak ng pagkakakilala ng mag-aaral sa mga Asyano. 
 

Mga Pagkakakilanlang Asyano 
 

Asyano                                  Katangiang Pisikal Relihiyon Pilosopiya Pamahalaan Kultura/Sining 

Pilipino      

Tsino      

Indian      

Arabe      
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     Paalala: Itala ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral sa lahat ng gawain sa pagtuklas upang magamit sa paglinang at 
pagpapalalim ng aralin. 
 
B. Paglinang (Firm UP)  

 

 

Mga Mungkahing Gawain 
 
 
Tuklasin Mo 
 
            Ipapanuod sa mag-aaral ang video program ng Discovery Channel na Apes to Man. Ipasuri ang napanuod sa mag-aaral 
hingan sila ng reaksyon ukol tungkol dito. Magsagawa din ng talakayan sa mga labi ng sinaunang tao na natagpuan sa Asya ,ang 
katangiang pisikal nito ,uri ng pamumuhay at ang implikasyon nito sa paghubog at pag-unlad ng pagkakakilanlang Asyano. 
 

Panahon ko to, Ang laro ng buhay ko 
 

             Pangkatin ang mag-aaral sa tatlo. Papiliin ng  lider ang bawat pangkat. Ang bawat pangkat ay kinakailangang may  buzzer 
o anong bagay na pwedeng gamitin sa pagsagot sa tanong ng guro. Ang bawat pangkat ay mag-uunahan sa  pagsagot sa tanong 
ng guro sa kung anong panahon na ganap ang mga pangyayari.Ang laro ay nakatuon sa panahon ng paleolitiko ,neolotiko at 
metal. 
             Halimbawa ng mga tanong:  
             1. Sa panahong ito nadiskubre ang pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. 
             2. Ang mga kalalakihan ay nangangaso samantalang ang babae ay nangangalap ng pagkain sa kapaligiran. 
             3. Nakalikha ng mga kagamitang pansaka at mga armas.     

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 mapaghamong gawain. 
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Matapos ang laro isa-isahin ang kaganapan sa bawat panahon at iugnay ito sa pagbabagong biyohikal ng tao sa Asya.Ipasuri at 
bigyang pansin sa talakayan ang mahahalagang pagbabago naganap sa bawat yugto at kung paano ito nakatulong sa pag-unlad 
ng kabuhayan ,kultura at pagkakakilanlang Asyano mula nuon hanggang sa kasalukuyang panahon. 

 
 Postcard ko , Tingnan Mo 
 

Pangkatin ang mag-aaral sa tatlo. Ipagpalagay na ang bawat pangkat ay mga Antropologo na nagsusuri ng lipunan,pulitika 
,relihiyon at ekonomiya ng sinaunang kabihasnan.Bilang mga Antropologo, maghanap ng mga patunay ng pag-unlad ng sinaunang 
kabihasnan sa aspetong nabanggit.Ipakita ang mga ang mga patunay na nakuha sa pamamagitan ng isang postcard.Sa likod ng 
postcard ilagay ang paliwanag sa nakitang patunay at iugnay ito sa kasalukuyang pamumuhay ng mga Asyano.Ipakita sa ibang 
pangkat ang ginawa. Iminumungkahi din na ipadala ang post card sa mga kaibigan o kamag-anak na nasa ibang lugar. 
 

Unang Pangkat – Sinaunang kabihasnan ng Sumer 
Ikalawang Pangkat –Sinaunang Kabihasnan ng Indus  
Ikatlong Pangkat –Sinaunang Kabihasnan ng Shang (Tsina)                                

 
                                                     

 Magsaliksik Tayo 

         Pangkatin  ang mag-aaral sa limang pangkat ng mananaliksik at hayaan silang pumili  ng lider at tagatala.Bigyan ng 
pagkakataon ang  bawat pangkat na  magsaliksik  ng impormasyon tungkol sa mga Kaisipang Asyano sa iba’t ibang rehiyon na 
naging pundasyon ng pagkakabuo ng sinaunang kabihasnan.Himukin ang mga mag-aaral na gumamit ng internet ,aklat at iba 
pang babasahin upang mapagyaman ang datos. 
             
 
Mga gabay na tanong: 
 

1. Ano ang ibat-ibang kaisipang Asyano na naging pundasyon ng pagkakabuo ng sinaunang kabihasnan?  
 
2. Paano nakaapekto  ang mga kaisipang Asyano sa pagkabuo ng sinaunang kabihasnan? 

 
3. May mga kaisipang Asyano bang patuloy pa ring ginagamit sa kasalukuyan? Magbigay ng halimbawa.                               
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4.  Nakakaapekto ba ang kaisipang Asyano sa pamumuhay ng mga Asyano sa kasalukuyan ?Paano? Patunayan. 

 
5. Sa mga kaisipang Asyano nabanggit alin ang higit mong pinaniniwala at pwedeng mong maging gabay sa pangaraw-araw 

na buhay? Bigyang katwiran. 
                                                
                                   
Mag-usap Tayo 
            Pangkatin ang klase sa apat at magsagawa ng round table discussion tungkol sa mga sinaunang kabihasnang  nalinang sa 
Hilagang Asya,Timog Asya,Timog Silangang Asya ,Silangang Asya at Kanlurang Asya.Pagtuunan ng pansin ang pamahalaan, 
kabuhayan ,teknolohiya,lipunan ,edukasyon ,sining at kultura. Hayaan ang mag-aaral na pumili ng istratehiyang nais sa pag-uulat. 
 
                                 Unang Pangkat- Kanlurang Asya 
                                 Ikalawang Pangkat-Timog Asya 
                                 Ikatlong Pangkat-Timog Silangang  Asya 
                                 Ikaapat na Pangkat –Silangang at Hilagang Asya 
 

              Pagkatapos ng talakayan ipasulat ang mahahalagang pangayayari sa kabihasnan nalinang  sa graphic organizer sa ibaba. 
Magsagawa ng talakayan at paghambingin ang pamumuhay ng mga sinaunang kabihasnan na nalinang sa mga rehiyong 
nabanggit.Pagtuunan ng pansin sa talakayan ang pag-unlad ng kabihasnan sa ibat-ibang larangan at epekto nito sa kasalukuyang 
panahon. 
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Data Retrieval Chart 

               Magpakita ng larawan o video clips ng mga relihiyon sa Asya.Ipasuri ito sa mga mag-aaral at magsagawa ng buzz session 
ukol sa nakita at pasagutan ang data retrieval chart.  Pagkatapos na masagutan ang chart. Magsagawa ng malayang talakayan. 
Pagtuunan ng pansin ang mga aral ng bawat  relihiyon.Talakayin kung paano ito nakaapekto sa ibat-ibang aspeto ng buhay ng 
mga Asyano noon ,sa kasalukuyan at sa hinaharap.                    
                
 
 
 
 
 

Timog Asya Timog silangang 

Asya 
Silangan Asya Kanlurang  Asya Hilagang Asya 

 

           Sinaunang Pamumuhay ng Mga Asyano 
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Mga halimbawa ng larawan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             MGA PANGUNAHING RELIHIYON SA ASYA 

 

RELIHIYON NAGTATAG BANSANG 
PINAGMULAN 

BANAL NA AKLAT MGA ARAL 

1.KRISTIYANISMO     

2.BUDDHISM     

3.JAINISM     

4.ISLAM     

5.ZOROASTRIANISMO     

6.SIKHISM     

7.JUDAISM     

8.HINDUISM     
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  GININTUANG PAMANA 

 
Suriin ang mga pamana ng sinaunang kabihasnan sa kahon pangkatin ito ayon sa ibat-ibang kategorya,isulat ang sagot sa bawat 
lata sa ibaba. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Water clock       Surgery             Geometry       Zero   Abacus              Astrology                      Cuneiform        Acupuncture         Great wall of China      Tea ceremony             Ikebana               

   Bushido     Panchatantra     Cartography    Gunpowder    Sanskirt     Feng shui   Bushido    Ayurveda    Cuneiform    Kristiyanismo                   landscape               Phonetic Alphabet              

       Islam           Cartography    Confucianism        Taoism   Chopsticks      Abacus          Payong             Pamaypay                Saranggola                  Sundial                   Origami                     

Decimal  System                 

  

   Relihiyon    Edukasyon Agham/Sensy

a 
Sining 
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Pagkatapos na masagutan ang gawain pag-usapan sa klase ang kahalagahan ng mga ambag na ito sa buhay ng bawat isa ,sa 
pamayanan ,bansa ,Asya at buong mundo. Bukod sa mga nabanggit tanungin ang mag-aaral kung ano pa ang mga naging 
pamana ng sinaunang kabihasnan na dapat nating pahalagahan.Maaring ito ay mabubuting katangian ng mga sinaunang Asyano  
gaya ng pagmamahal sa pamilya ,paggalang sa matatanda ,pagiging masayahin at iba pa. 
 
Pagawain ng paglalahat o kakailanga pangunawaa ng mga mag-aaral. 
 

Magbigay ng formative test sa mga mag-aaral. 

A. Pagpapalalim(Deepening) 

 
 
 
 
 

      Mga Mungkahing Gawain 

Editoryal ko 
 
      
               

Pagawin ang mag-aaral ng isang Editoryal  tungkol sa kahalagahan ng kaisipang Asyano bilang pundasyon  ng  pagkakakilanlang 
Asyano.Ipabasa sa klase ang ginawang editoryal at magsagawa ng talakayan. 
         Magsine Tayo 
                   Ipanuod sa mag-aaral ang isang video tape , pelikula o telenovela  ( Queen Seon Deuk, Jumong) tungkol sa kultura at 
kasaysayan ng isang bansa sa Asya.  Ipasuri ang napanuod na video,magsagawa ng palitan ng kuro-kuro ukol sa napanuod.  
Ikumpara ang napanuod sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas at ibang bansa sa Asya.Pagtuunan ng pansin kung paano ang 
kultura,pulitika,relihiyon ay nakakaapekto sa buhay ng bawat  Asyano. 

 

Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan 

ng mapaghamong tanong/gawain upang makapagnilay ,balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at 

baguhin ito kung kinakailangan. Sa puntong ito, isasagawa ang mas malalim na talakayan tungkol sa 

bahaging ginampanan ng sinaunang kabihasnan sa paglinang ng kultura at pagkakakilanlang 

Asyano.Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kanyang natutunan sa pagsasagawa ng 

Inaasahang Pagganap sa bahagi ng Paglalapat. Inaasahan ding  ang mag-aaral ay dapat makapagpahayag 



13 

 

Magsaliksik Tayo 
 
                     Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na makapagsaliksik tungkol sa mga programa /hakbang ng mga bansa sa Asya 
upang maiaangat at mapayaman ng pagkakakilanlang Asyano.Iulat sa klase ang nasaliksik.    
                
Magbigay ng summative test sa mga mag-aaral .  
           
B. Paglalapat (Transfer ) 

Sa bahaging ito, aktuwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang  Pagganap bilang patunay na nauunawaan niya ang aralin. 
Muling balikan ang pamantayan sa pagtataya ng nasabing gawain.Ipakita/Ipadama sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan 
ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/pamayanan o bansa upang ipagpatuloy ang pagpapahalaga sa pagkakakilanlang 
Asyano. 
    

              

           Mungkahing Gawain 

Magpakilala ka 
         Pagawin ang mga mag-aaral ng isang pagpapakilala na naglalalaman  ng mga katangian / 
pagkakakilanlanlang  Asyano. 
  

Ako si ______________________ isang Asyano kilala bilang _________________________________ 
   
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

    
_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Larawan ng isang 
Asyano 
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 Panindigan Mo  
 
                    Bigyan ng isang sitwasyon tungkol sa sinaunang kabihasnan at pagkakakilanlang Asyano ang mag-aaral kung saan 
maari nilang maipahayag ang kanilang paninindigan sa isyu.Ipasulat ang sagot sa discussion web. Isulat ang pahayag sa bahaging 
nais panindigan at humanap ng kamag-aral nakasalungat ang paniniwala at ipasulat ang kanyang panig sa isyu. Halimbawa 
 

 
Makatwiran  ba na panatilihin ang  pagkakakilanlang Asyano sa kasalukuyang panahon na ang lahat ay makabago 
na? Panindigan ang kasagutan  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             
               
                                                                                       Discussion Web 
Show Mo,Show Ko 
                    Pagawin ang mga mag-aaral ng isang pangkulturang pagtatanghal kung saan mailalagay nila ang kanilang sarili sa 
katauhan ng mga sinaunang tao na nagpapahayag ng pagmamalaki sa kanilang pamumuhay/kulturang nabuo.Maari itong ipakita 
sa pamamagitan ng isang dula-dulaan,sayaw o awit. 
                          
 

 

 

 
 

Makatwiran ba  na panatilihin 

ang   pagkakakilanlang Asyano 

sa kasalukuyang panahon kung 

sa an lahat ay makabago na? 

 

         Hindi               Oo 
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Open House 

                    Pangkatin ang mag-aaral sa lima. Ang bawat pangkat ay may kanya-kanyang rehiyon sa Asya na kakatawanin. Sa 
isang  panig ng silid aralan pagagawain ang bawat pangkat ng kani-kanilang booth kung saan nagpapakita ito ng kultura  o 
anumang pagkakakilanlan ng rehiyon sa Asya na naiatas sa kanilang pangkat.Bigyan nagpakakataon ang ibang mag-aaral sa 
ibang taon o pangkat na bumisita sa open house. 
 
Synthesis Journal 
                    Pagawain ang mag-aaral ng synthesis journal na naglalaman ng mga gawaing  kanilang ginawa sa  paglinang ng 
aralin ,mga natutuhan at paano ito magagamit sa pang araw-araw na buhay?    
            
                                                                                                               SYNTHESIS JOURNAL 

                     

                        Mga Gawain                               Mga natutuhan                           Paano ito magagamit 

   

   

   

 

 
MGA KAGAMITAN: 

Internet      ,   Video Tape , Mapa ng daigdig /Asya 

Babasahin ,  Kagamitan sa pangkulturang pagtatanghal 

                            

 
 


