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Paunang Salita 

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na 

inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa 

tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila 

upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga 

kasanayang itinakda ng kurikulum.  

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa 

Guro/Tagapagdaloy na naglalaman ng mga paalala, pantulong 

o estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung sinumang 

gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani-

kanilang tahanan.  

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat 

ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang 

aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong  tulong 

mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa 

bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang 

natutuhan.  May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o 

mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan 

namin na magiging matapat ang bawat isa sa  paggamit nito.  

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang 

SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. 

Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng 

modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa 

mga pagsasanay. 

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad 

sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-

unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito. 

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga 

tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral 

kahit wala sila sa paaralan.
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Alamin 

 

Sa araling ito ay malalaman ang mga paraan sa wastong 

pangangasiwa ng mga likas na yaman. Tatalakayin din ang 

bawat pamamaraan upang higit mong maunawaan ang 

kahalagahan nito. 

Sa araling ito, inaaasahang: 

 

1. Naipaliliwanag ang mga wastong paraan ng 

pangangasiwa sa mga likas na yaman ng sariling lalawigan 

at rehiyon (AP3LAR- Ii-13); 

2. Napahahalagahan ang mga paraan ng matalinong 

pangangasiwa ng likas na yaman sa sariling lalawigan at 

rehiyon; at 

3. Naisasagawa ang mabuting gawain sa pangangasiwa sa 

likas na yaman ng sariling lalawigan at rehiyon. 
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Subukin 

Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa sagutang papel. 

1. Isa sa mga yamang tubig na nakukuha sa karagatan. 

A. isda 

B. damo 

C. prutas 

D. bungang-kahoy 

2. Ang sumusunod ay mga paraan upang mapangalagaan 

ang yamang tubig, maliban sa isa.  

A. Pagtatapon ng basura sa ilog. 

B. Pagbibigay ng pagkain sa mga isda. 

C. Pagtatanim ng mga puno sa tabing-ilog. 

D. Paggamit ng lambat na may katamtamang butas.  

3. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng tamang 

pangangasiwa sa pangingisda?  

A. paggamit ng dinamita 

B. paggamit ng lason sa paghuhuli ng isda 

C. paggamit ng bangkang pinapaandar ng makina 

D. paggamit ng lambat na may katamtamang butas 

4. Alin sa sumusunod ang dapat tularan? 

A. pagtatapon ng mga patay na hayop sa gitna ng ilog 

B. pamumutol ng punong-kahoy at gawing panggatong 

C. pagsusunog ng mga gulong para mamatay ang mga 

insekto 

D. pagtatanim ng mga puno pamalit sa mga pinutol na 

punong-kahoy 

5. Paano pinapahalagahan ang mga nabubulok na dahon at 

dumi ng hayop? 

A. sunugin ng maayos 

B. gumawa ng compost pit 

C. itago sa malalayong lugar 

D. hayaan hanggang matuyo 
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Aralin 

1 

Mga Paraan ng 

Pangangasiwa sa Likas na 

Yaman ng Sariling 

Lalawigan at Rehiyon 
 

Mayaman ang ating bansa sa kagubatan, palaisdaan at 

minahan na nakatutulong sa pag-unlad ng pamumuhay at 

katatagan ng ating kabuhayan. Makikita ang mga ito sa iba’t 

ibang rehiyon ng ating bansa lalo na sa mga lalawigan. 

 

Kilala ang Pilipinas sa pag-angkin ng saganang mga likas na 

yaman. Mayroon tayong mayamang kagubatan, karagatan at 

minahan sa ating kapaligiran na nakakatulong sa pagpapaunlad 

sa kabuhayan at nakapatatag sa ating pangkabuhayan. 
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Balikan 

 

Sagutin ang sumusunod na tanong. 

1. Anong anyong lupa ang panganib sa bagyo at baha? 

 

2. Anong uri ng kalamidad ang kadalasang magdudulot ng            

    malaking pinsala sa mga lugar na malapit sa dagat? 

 

3. Ano-anong lalawigan sa Davao ang nakaranas sa isa sa                     

    mga pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan? 

 

4. Ano ang dapat gawin upang maiwasan ang mga sakuna sanhi          

    ng bagyo at baha? 

 

5. Paano mapaghahandaan at maiiwasan ang mga sakuna na 

    nagdudulot ng malaking pinsala? 
 

 

 

 

Mga Tala para sa Guro 

 Basahin at ipaunawa nang mabuti ang mga 

panuto sa bawat hakbang at gawain. Ipaalala sa 

mag-aaral na gumamit ng hiwalay na papel sa 

pagsulat ng kanilang mga sagot sa mga gawain. 

Lahat ng sagutang papel at mga proyektong 

nagawa ay ipapasa sa guro upang mabigyan ng 

nararapat na marka. 
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Tuklasin 

 

 Tingnan ang mga larawan. Lagyan ng tsek (/) ang kahon 

kung sa palagay mo ay wastong pangangasiwa at ekis (x) 

naman kung hindi. Sagutin din ang sumusunod na tanong batay 

sa larawang ipinakita. 

 

         A                                                      B 

 

 

 

 

                          Larawan A                                       Larawan B 

 

1. Alin sa larawang ipinakita ang may wastong pangangasiwa 

sa likas na yaman?  

2. Aling larawan naman ang nagpapakita ng hindi tamang 

gawain sa ating likas na yaman? 

3. Sa palagay mo, paano ka makatutulong sa pangangalaga 

sa likas na yaman? 
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Suriin 

Pangangasiwa sa Likas na Yaman 

Kilala ang Pilipinas sa pagkakaroon ng masaganang likas na 

yaman. Mayroon tayong mayamang kagubatan, palaisdaan, 

minahan at marami pang iba sa ating bansa na nakatutulong sa 

pag-unlad ng pamumuhay at katatagan ng ating kabuhayan. 

Makikita sa sumunod na mga pahina ang wastong 

pangangalaga at pangangasiwa sa ating mga likas na 

kayamanan. 

Mga Salik sa Wastong Pangangasiwa                                                                     

sa Likas na Yaman 

1. Pagpigil sa gawaing pagkakaingin. 

 

2. Pagputol sa mga punong may sapat na gulang. 

 

3. Pagtatanim sa mga nakatiwangwang na gubat. 

 

4. Paglilinis ng maayos sa mga kalapit na dalampasigan. 

 

 

5. Pagtatanim ng punlang puno bilang kahalili ng pinutol na     

    puno. 
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Anyong Tubig 

 

1. Paggamit ng lambat na may katamtamang butas. 

 

 

2. Pagbawal sa pagtatapon ng basura sa ilog, dagat, lawa  

    at sapa. 

 

 

3. Pagtanim ng mga bakawan sa mga nakatiwangwang na   

    ilog at sapa. 

 

 

4. Pag-iwas sa paggamit ng bangkang de-motor sa  

    pangingisda. 

 

 

5. Pag-iwas sa paggamit ng mga kasangkapang  

    nakapipinsala sa mga maliliit na isda. 

 

Yamang Mineral 

 

1. Pahalagahan ang mga mineral na di-metal. 

 

 

2. Pag-iingat sa pagkasira ng lupang-minahan. 

 

3. Paggamit ng wasto sa mga mineral na metal. 

 

 

4. Pagkontrol sa polusyong idudulot ng pagmimina. 

 

5. Pag-aaral sa makabago at siyentipikong pamamaraan sa  

    pagmimina sa bansa. 
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Anyong Lupa 

 

1. Pagbawal sa pagsusunog ng mga tuyong sanga ng  

    punong-kahoy. 

 

 

2. Muling pagtatanim ng mga puno upang mapigilan ang  

    pagguho ng lupa. 

 

 

3. Pagyamanin ang kagubatan sa pamamagitan ng  

    pagtatanim ng mga puno. 

 

 

4. Pagpapalit ng pananim upang makatulong sa  

    pagpapanatili sa katabaan ng lupa.  

 

 

5. Paggawa ng compost pit mula sa mga nabubulok na  

    dahon at dumi ng hayop bilang pataba ng lupa. 
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Pagyamanin 

 

Gawain A 

        Bubuuin Mo -Ano ang naiisip mong gawain para sa likas na 

yaman?  Isulat sa kanang bahagi ng cluster map ang mga 

wastong pangangasiwa at sa kaliwang bahagi naman ang mga 

di-wastong pangangasiwa na dapat maiwasto ng bawat tao. 

 

               Kaliwang Bahagi                                Kanang Bahagi 

         Wastong Pangangasiwa               Di-wastong Pangangasiwa                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangangasiwa Ng 

Likas na Yaman 
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Gawain B 

 Magbigay ng mga halimbawa sa sumusunod na likas na 

yaman na matatagpuan sa iyong lalawigan. Isulat sa mga bilog 

ang iyong sagot. 
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Isaisip 

 

 

1. Gumamit ng lambat na may katamtamang mga butas.  

 

2. Kailangan na ang basura ay pinaghihiwalay sa nabubulok 

at di-nabubulok. 

 

3. Muling pagtatanim ng mga puno upang mapigilan ang 

pagguho ng lupa. 

 

4. Pag-aaral sa makabago at siyentipikong pamamaraan sa 

pagmimina sa bansa.  

 

5. Ang mga gawain sa wastong pangangasiwa sa likas na 

yaman ay mahalaga.  
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Isagawa 

 

 Punan ang isang graphic organizer sa ibaba. Gawin ito sa 

iyong kuwaderno. 
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Tayahin 

 

 Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. 

 

1. Paano pagyamanin ang mga nakakalbong lupain?  

A. maglilinis ng mga bakuran 

B. magtatanim ng mga puno 

C. magsusunog ng mga gulong 

D. mag-iwan ng mga basura sa bundok 

 

2. Bakit kinakailangan natin ngayong ang “reforestation” o 

pagtatanim muli sa mga lupain? 

A. mapanatili ang dami ng mga puno sa lupain 

B. mapagbigyan ang kagustuhan ng mga kabataan 

C. maproteksyunan ang mga halaman sa init ng araw 

D. mapangalagaan ang iba’t ibang uri ng puno sa lupain 

 

3. Paano ang wastong pagtatapon ng mga basura? 

A. itago ang mga basurang di-nabubulok 

B. sunugin ang mga papel sa labas ng bahay 

C. iwanan ng maayos ang mga basurang plastik 

D. ihiwalay ang mga nabubulok sa di-nabubulok 
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4. Bakit kailangang gumamit ng katamtamang laki ng lambat   

ang mga mangingisda? Upang… 

A. makahuli agad ng isda 

B. makahuli ng maraming isda 

C. maiwan sa dagat ang mga maliliit na isda 

D. maisakatuparan ang kagustuhan ng mga mangingisda 

              

 

5. Ano ang dapat gawin sa ating mga likas na yaman? 

A. hahayaan lang 

B. baliwalain at hindi na makikialam 

C. pangangasiwaan ng tama at mabuti 

D. ipauubaya ang pangangasiwa sa may kapangyarihan 
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Karagdagang Gawain 

 

 A. Gumupit ng mga larawan sa dyaryo na nagpapakita ng 

wastong pangangasiwa sa mga likas na yaman. Idikit ito sa isang 

malinis na papel. 

 Bakit mo maituturing na wastong pangangasiwa sa mga 

likas na yaman ang mga naidikit na larawan? 
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 B.  Isulat ang iyong sariling opinyon sa pangangasiwa ng 

sumusunod na likas na yaman. 

 

1. Yamang Tubig 

 

 

 

 

 

2. Yamang Lupa 

 

 

 

 

3. Yamang Mineral 
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Pagyamanin 

Gwain B 

Yamang Tubig 

1.Dagat 

2.Ilog 

3.Talon 

 

Yamang Lupa 

1.Kapatagan 

2.Bundok 

3.Burol 

 

Yamang Mineral 

1.Ginto 

2.Tanso 

3.Pilak 

 

 

 

Isagawa 

1. Gumamit ng lambat na 

may katamtamang mga 

butas.  

2. Kailangan na ang basura 

ay pinaghihiwalay sa 

nabubulok at di-nabubulok. 

3. Muling pagtatanim ng 

mga puno upang mapigilan 

ang pagguho ng lupa. 

4. Pag-aaral sa makabago 

at siyentipikong 

pamamaraan sa 

pagmimina sa bansa. 

(Tanggapin ang iba pang 

sagot ng mag-aaral.) 

 

Susi sa Pagwawasto 

   

  

Pagyamanin 

Gawain A 

Sa kaliwang bahagi 

1.Pagtatapon ng basura 

sa ilog. 

2.Pagputol ng mga 

kahoy sa kabundukan. 

3.Paggamit ng dinamita 

sa pangingisda, 

(Tanggapin ang iba  

 pang sagot ng  

 mag-aaral.) 

Sa kanang bahagi 

1.Pagtatapon ng basura 

sa tamang lalagyan 

2.Pagtatanim ng mga 

kahoy. 

3.Paggamit ng lambat 

na may katamtamang 

butas. 

 

 

 

Tayahin 

1.B 

2.A 

3.D 

4.C 

5.C 

Karagdagang Gawain B 

Yamang Tubig 

Gumamit ng lambat na may 

katamtamang butas sa 

pangingisda. 

Yamang Lupa 

Pagtatanim ng mga puno sa 

kabundukan. 

Yamang Mineral 

Pag-aaral sa makabagong 

pamamaraan ng 

pagmimina. 

(Tanggapin ang iba pang 

sagot ng mag-aaral.) 

 

Tuklasin 

1. 

2. 
3.- Itapon sa tamang      

  lugar ang mga  

  basurahan. 

- Paghihiwalayin ang   

  mga basura sa  

  nabubulok at di- 

  nabubulok. 

 (Tanggapin ang iba  

  pang sagot ng  

  mag-aaral.) 

 

 

 

Subukin 

1.A 

2.A 

3.D 

4.D 

5.B 

Balikan 

1.Kapatagan 

2.Baha 

3.Baganga, Caraga, 

Cateel, Monkayo 

New Bataan  

4.-Makinig sa balita sa 

mga kalamidad. 

-Lumikas sa lugar na 

mapanganib. 

Gumamit ng iba’t 

ibang uri ng mapa 

sa pagtukoy sa mga 

lugar na 

mapanganib sa 

kalamidad. 

(Tanggapin ang iba  

 pang sagot ng  

 mag-aaral.) 
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