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Araling Panlipunan – Ikaapat na Baitang 
Alternative Delivery Mode 
Ikaapat na Markahan – Modyul 6:  Kagalingang Pansibiko, Ating Pahalagahan!                                           
Unang Edisyon, 2020 
 

Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng 
karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan 
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito 
ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay 
ang pagtakda ng kaukulang bayad. 
 

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand 
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito 
ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang 
makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at 
mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay 
kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.  
 

Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa 
anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. 
 
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon 
Kalihim: Leonor Magtolis Briones 
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio 

 
 
Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________ 
 

Department of Education – Region V 
 

Office Address: Regional Center Site, Rawis, Legazpi City, 4500 Philippines 

Telefax: 0917-178-1288 

E-mail Address: region5@deped.gov.ph 

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul 
 

Manunulat:      Flaviana L.  Merciales 

Editor:      Jerry P. Ramirez at Ma. Leilani R. Lorico 

Tagasuri:      Ana N. Calisura 

Tagaguhit:  

Tagalapat:      Edsel D. Doctama, Elizalde L. Piol  

Tagapamahala: Gilbert T. Sadsad  

      Francisco B. Bulalacao Jr.  

    Grace U. Rabelas 

    Ma. Leilani R. Lorico  

Imelda R. Caunca  

Marites B. Tongco 
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Araling Panlipunan 
Ikaapat na Markahan – Modyul 6:  

Kagalingang Pansibiko,  

Ating Pahalagahan!



 

 

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  

 

     Kumusta mahal kong mag-aaral! Sa nakaraang aralin, natukoy 

ang mga gawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko at epekto 

nito sa isang indibidwal at maging sa pamayanan.    

     Sa modyul na ito, higit pa nating palalawigin ang iyong 

kaalaman tungkol sa kahalagahan ng mga kagalingang pansibiko.  

 
 
 

Pamantayang Pangnilalaman 

     Ang mag-aaral ay naipamamalas ang pang-unawa sa 

pagpapahalaga sa kanyang mga karapatan at tungkulin bilang 

mamamayang Pilipino. 

 

Pamantayan sa Pagganap 

      Ang mag-aaral ay nakikilahok sa mga gawaing pansibiko na 

nagpapakita ng kanyang pagganap sa kanyang tungkulin bilang 

mamamayan ng bansa at pagsasabuhay ng kanyang karapatan.  

 

Pamantayan sa Pagkatuto 

       Gabay ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang: 

 

1. Napapahalagahan ang kagalingang pansibiko.  

 

 
 

 

                          

 

 

 

 

 

Kagalingang 

Pansibiko! Paano 

ko ba ito 

pahahalagahan? 
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Subukin 

 

Basahin at pag-aralan ang mga sumusunod na pahayag.  

Iguhit ang masayang ☺  mukha kung ito ay nagpapakita ng 

pagpapahalaga ng kagalingang pansibiko at malungkot ☹ na 

mukha kung hindi. Gawin ito sa sagutang papel sa loob ng 3 

minuto. 

1. Pagmamalasakit sa kapwa. 

2. Pagtulong ng walang inaasahang kapalit. 

3. Pagpapakain sa mga batang lansangan tuwing pasko. 

4. Pagdadala ng media tuwing magsasagawa ng relief operation 

sa mga nasalanta ng bagyo. 

5. Pagkakaroon ng tiwala sa sarili na matulungan ang mga 

kababayang hirap sa buhay. 

6. Pagsunod sa mga kautusan ng pamahalaan gaya ng 

paglahok sa botohan o eleksyon. 

7. Paglahok sa tree planting program ng pamahalaan. 

8. Pagboluntaryo sa paglilinis ng mga kanal sa iyong barangay. 

9. Pagbibigay ng scholarship program sa mga batang hirap sa 

buhay. 

10. Pagtulong sa mga magulang sa mga gawaing bahay. 

 

Aralin 

1 
Kagalingang Pansibiko, 
Ating Pahalagahan! 
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Balikan  

  
TUKOY- PAHAYAG. Tukuyin ang mga sumusunod na pahayag 

kung ito ay panandaliang epekto o pangmatagalang epekto ng mga 

gawaing pansibiko. Isulat sa sagutang papel ang PE kung 

panandaliang epekto at PME kung pangmatagalang epekto. Gawin 

sa loob ng 4 minuto.  

____1. Pagbibigay tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. 

____2. Paghahandog ng scholarship sa mga matatalinong     

kabataan ngunit kapos sa buhay. 

____3. Pagsasagawa ng programang pangkabuhayan para sa 

mga pangkat etniko 

____4. Pagsasagip ng buhay kapag may aksidente. 

____5. Pag-aabot ng pagkain sa mga pulubi.  

 

 

Tuklasin 

 

Pagmasdan ang larawan sa ibaba. Nais ng matandang 

tumawid sa kalsada, ano ang gagawin mo?  Sagutin sa loob ng 1 

minuto sa sagutang papel. 

 

 

A. Tulungan ang matandang tumawid sa 
kalsada. 
 

B. Hayaan siyang tumawid mag-isa. 
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Suriin 

Basahin at unawain ang aralin sa modyul na ito. Gawin ito 

sa loob ng 7. 

Ano ang kagalingang pansibiko? 

Sa makatuwid kapag sinabi nating kagalingang pansibiko, 

ito ay tumutukoy sa “mabuting kapakanan ng mamamayan”, sa 

tulong ng mga sibilyan o “mamamayan”, komunidad at 

pamahalaan. 

Ito ay binubuo ng dalawang mahalagang salita: 

1. “Kagalingan” – o “welfare” sa salitang Ingles na ang ibig 

sabihin ay kapakanan 

2. “Sibiko” – mula sa salitang Latin na nangangahulugang   

mamamayan 

Bilang isang mamamayang Pilipino, tungkulin nating 

pahalagahan ang mga kagalingang pansibiko. Narito ang mga 

salik upang makamit natin ito: 

1. Pagkilala sa sarili  

2. Pagkakaroon ng tiwala sa sarili 

3. Pagtanggap at pag-unawa sa kapwa 

4. Pagtulong sa komunidad 

5. Paggawa ng Mabuti 

6. Pagtulong sa kapwa 

7. Pagsunod sa mga batas 

8. Pagtanggap ng responsabilidad 

9. Pakikilahok sa pagboto 
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Bakit mahalaga ang kagalingang pansibiko? 

Ang kagalingang pansibiko ay ang mga gawaing lubhang 

makapagbibigay ng positibong epekto sa isang bansa at 

makapagpapaayos ng takbo ng lipunan. Bilang isang 

mamamayang Pilipino mayroon din tayong responsibilidad na 

gumawa ng mga hakbang upang mapaunlad ang ating bansa. 

Ilan sa mga gawaing ito ay ang pagtatanim ng mga puno para 

sa patuloy na pagyabong ng ating mga likas na yaman. Isa ring 

malaking gawaing pansibiko ang pagkakaroon ng mga clean-up 

drive sa iba’t ibang bahagi ng bansa. 

Makatutulong din ang pagsali sa mga organisasyong 

mayroong mabuting layunin para sa bansa at mga kapuwa 

katulad ng mga nagsasagawa ng medical mission, relief 

operations, at pagbibigay ng ayuda sa mga kapos palad na 

kababayan. 

Hindi matatawaran ang kahalagahan ng kagalingang 

pansibiko.            

   

 

 

 

                                                                         

   

 

 

             

 

 

Ito ay isang paraan ng 

pagtiyak na ang mga 

mamamayan sa isang 

lipunan ay tunay na 

malaya, nagsasarili at 

kontento sa kanilang 

pamunuan. 
Malaya nilang 

naipapahayag ang 

sarili at nagagawa ang 

gusto nang hindi 

lumalabis sa itinakda 

ng batas. 

 

Ang mga 

mamamayan ay may 

kakayahang 

sustentuhan ang 

kanyang sarili at 

pamilya, at 

kontentado sa 

pamamalakad ng 

pamahalaan. 
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Pagyamanin 

 

A. TSEK AT EKIS 
 

     Lagyan ng ✔ang puwang sa unahan ng bilang kung ang 

pahayag ay tumutukoy sa kahalagahan ng gawaing pansibiko at 

❌ kung hindi. Gawin sa sagutang papel sa loob ng 3 minuto. 

 

____1. Ang mga mamamayan ay may kakayahang sustentuhan 

ang kanyang sarili at pamilya. 

 

____2. Naipapahayag ang sarili at nagagawa ang gusto nang 

hindi kumikiling sa itinakda ng batas. 

 

____3. Diskontento ang mga mamamayan sa pamamalakad ng 

pamahalaan. 

 

____4. Ang mga mamamayan ay malaya at kontento sa 

pamunuang kinabibilangan. 

 

____5. Ang pakikilahok sa pagboto ay isang paraan ng 

pagpapahalaga sa kagalingang pansibiko. 
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B. BILUGAN 
 

Pagmasdan ang puno sa ibaba. Piliin at bilugan ang mga 

salita o lipon ng mga salitang tumutukoy sa mahalagang salik ng 

kagalingang pansibiko. Gawin sa sagutang papel sa loob ng 3 

minuto. 

 

 

`  

 

pagtanggap ng responsabilidad 

madamot 

         Paghingi ng bayad sa kabutihang ginawa 

pagtiwala sa sarili 

walang pakialam sa kapakanan ng iba 

pagtanggap at pag-unawa sa kapwa 

pagtulong sa komunidad 

pagsunod sa batas 
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Isaisip 

     

FILL ME 
 

Kumpletuhin ang mga sumusunod na pahayag upang 

makabuo ng mga konsepto. Piliin ang mga tamang sagot sa loob 

ng scroll at kopyahin ang mga mabubuong konsepto sa iyong 

sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 4 minuto. 

 
A. Ang kagalingang ________ ay _______ sa pamamagitan ng 

paggawa ng  ______sa iyong kapwa ng walang hinihintay na  

kapalit. 

 

 

 

B. Ang mga mamamayang may kakayahang sustentuhan ang 

kanyang _____ at ______, kontentado sa pamamalakad ng 

______ ay maasahan sa mga kagalingang pansibiko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mapapahalagahan        pansibiko             mabuti 

         pamahalaan                pamilya                sarili 
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Isagawa  

 

DUGTUNGAN MO ……… 

     Kompletuhin ang mga pagpapahalaga sa kagalingang 

pansibiko. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng palaso. 

Gawin sa sagutang papel sa loob ng 3 minuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Magkakaroon ng 

botohan ng 
“Supreme Pupil 
Government” (SPG) 

sa inyong paaralan, 
paano mo ito 

pahahalagahan? 
 

2. Maraming dala-dalang 

aklat ang iyong guro, ano 

ang gagawin mo? 

3. Magkakaroon ng 

Clean Up Drive sa 

inyong barangay 

dahil sa tumataas 

ang kaso ng dengue. 

Ano ang gagawin 

mo? 

4. Inutusan ka ng Nanay 

mong bumili ng sabon sa 

tindahan, sobra ang sukli 

na binigay sa iyo, ano ang 

gagawin mo? 

 

5. Nasunungan ng bahay 

ang iyong kamag-aral at 

naubos ang kanilang 

damit, ano ang gagawin 

mo? 
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A. Tutulungan ko ang aking guro sa kanyang 
mga dala-dalang aklat

B. Makikilahok sa botohan ng mga magiging pinuno 
ng SPG o Supreme Pupil Government

C. Isasauli ang sobrang sukli

D. Bibigyan ko siya ng mga luma kung damit

E.Makilahok sa Clean Up Drive 
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Tayahin 

 

Suriin ang mga sumusunod na pangungusap tungkol sa 

pagbibigay halaga sa mga kagalingang pansibiko. Isulat ang T 

kung tama ang ipinapahayag nito. Salungguhitan naman ang 

salitang nagpapamali sa pangungusap at palitan ng tamang sagot 

kung ito ay di-wasto. Gawin ito sa sagutang papel sa loob ng 4 

minuto. 

____1. Namamasyal kayo sa isang sikat na mall nang makita 

mong nahulog ng matanda ang kanyang wallet. Pinulot 

mo ito at ibinalik sa kanya. 

 

____2. Pinagsasama-sama mo ang mga nabubulok at di-

nabubulok na basura. 

 

____3. Ikaw ay isang magaling na manlalaro ng basketbol, 

maraming kabataan sa inyong barangay ang mahilig din 

sa larong ito, dahil dito naisipan mong bumuo ng isang 

pa liga. 

 

____4. Bilang isang mamamayang Pilipino responsibilidad 

nating gumawa ng mga hakbang upang mapaunlad ang 

ating bansa. 

 

____5. Ang paglahok sa ng mga clean-up drive sa iba’t ibang 

bahagi ng bansa ay di-nagpapakita ng pagpapahalaga sa 

kagalingang pansibiko. 
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Karagdagang Gawain 

 

GAWAIN 1. Sagutin ng matapat ang mga katanungan. Gumuhit 

ng ✔ na ang kung nagawa mo na ang nakasaad sa tanong. 

Gumuhit naman ng ❌ kung di mo pa ito nagagawa. Magbigay ng 

maikling pahayag sa iyong sagot. Gawin ito sa sagutang papel sa 

loob ng 5 minuto. 

1. Nakaranas ka na bang mabigay ng  

tulong sa mga pulubi sa kalsada? 

 

2. Nakaranas ka na bang mabigay ng  

tulong sa mga pulubi sa kalsada? 

 

3. Nakakatulong ba sa mga mamamayan 

ang paghihiwalay ng basura? 

 

4. Nakaranas ka na bang magbigay  

ng tulong sa mga nabiktima ng 

kalamidad tulad ng bagyo, baha,  

sunog, lindol at pagputok ng bulkan? 

 

5. Nasiyahan ka ba sa paglahok mo sa 

mga gawaing pansibiko sa inyong 

lugar?  

 

 

Gawain 2. Gumawa ng isang bukas na liham na nagbibigay halaga 

sa mga kagalingang pansibiko. Sundin ang modelo sa ibaba. 

Gawin ito sa malinis na papel sa loob ng 3 minuto.  

Rubriks sa paggawa ng liham. 

                          

Puntos 

Mensahe na nais iparating ng liham  3 2 1 

Kaayusan ng nabuong liham  3 2 1 

Kabuuan ng natapos na gawain 3 2 1 

Nabigyang pansin ang bahagi ng liham 3 2 1 

Kabuuan    
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` 

            

 

 

                                               

Bukas na Liham 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ___________________________ 
  ___________________________ 

Ika - ___ ng ____________,_____ 
______________, 

             
                  Minamahal kong mga kamag-aral, may malaking 

bahaging ginagampanan ang mga kagalingang pansibiko sa          

pag-unlad ng ating kapwa, pamayanan at lipunan 

kaya,_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________. 

 

 Nagpapasalamat at gumagalang, 

 _________________________________ 
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Susi sa Pagwawasto 

    

  

Payamanin 
A. 

1.✔ 

2.✔ 

3.❌ 

4.✔ 

5.✔ 

 

B.  

 

 
 

Isaisip 
A.Ang kagalingang 

pansibiko ay 
mapapahalagahan sa 
pamamagitan ng 
paggawa ng mabuti sa 
iyong kapwa ng walang 
hinihintay na  kapalit. 

B.Ang mga mamamayang 
may  kakayahang 
sustentuhan ang 
kanyang sarili at 
pamilya, kontentado sa 
pamamalakad ng 
pamahalaan ay 
maasahan sa mga 
kagalingang pansibiko. 

 
 
 

Balikan 

1.PE   

2.PME 

3.PME 

4.PE 

5.PE 

Tuklasin 

A.Tulungan ang 

matandang tumawid 

sa kalsada. 

 

Subukin 

1.☺ 

2.☺ 

3.☺ 
4.☹ 

5.☺ 

6.☺ 

7.☺ 

8.☺ 

9.☺ 

10.☺ 

 

 

 

Isagawa 

1.B 

2.A 

3.E 

4.C 

5.D 

 

Tayahin  

1.T 

2.Pinaghihiwalay 

3.T 

4.T 

5.nagpapakita 

 

Karagdagang Gawain 

Ang sagot ay nakadepende sa 

karanasan ng mag-aaral 
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Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: 
 
Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) 
 

Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex 
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 
 

Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 
 

Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph 
 

 
    
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 


