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APRIL 27-30, 2020 
YUNIT II – Aralin 3 – Tekstong Panghumanidades 
 
Paksang Aralin:  Tekstong Panghumanidades      
 
Pamamaraan: 

A. Panimulang Gawain: 

Pagpapakita ng larawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mga Tanong: 

       

1. Ano ang kagandahang hatid ng siyensiya at teknolohiya?       

2. Paano patuloy na umuunlad ang siyensiya? 

3. Paano napanatili ang lahat ng mga pag-aaral kaugnay ng siyensya?     

4. Bumuo ng mahahalagang konsepto o ideya tungkol sa paksa. 

5. Pag-isipang mabuti ang kahalagahang hatid ng kaisipang dulot ng pag-aaral ng siyensiya sa buhay 

ng bawat isa.    

 

 

    Pagganyak: 

1. Pagpapanood ng isang video na gamit sa nakaraang aralin tungkol sa “ The Beauty of Science “ 

 

2. Ang mga nangyayari sa ating paligid kaugnay ng kalikasan ay ipinauunawa sa atin ng 

siyensiya.Nagdadagdag ng kaalaman ang lahat ng natuklasan, at sa bawat pagtuklas ay higit na 

napapahalagahan ang hatid nitong kagandahan. 

 

3. Mga Tanong  

 

3.1 Anong kagandahan kaugnay ng agham o siyensiya ang nais ipaunawa ni Richard Dawkins. 

3.2 Kung ang pagtutuunan naman ay ang mismong video, napansin ninyo ba ang sining? Aling  

bahagi? Patunayan. 

3.3 Kailan natin masasabing taglay ng isang bagay ang sining? 

 

Sabi nga, Ang Diyos ang pinakamahusay na manlilikha. Sa kanya nagmula ang lahat. Ang konsepto 

ng sining ay bunga ng kanyang mga nilikha ang mga nagging batayan ng kagandahan. 



 

Kasanayan: 

 

               Balikan ang video para sa araling ito na nauna nang ipinanood. Pagkatapos ay sagutin ang mga  

               tanong: 

                        

1. Ano ang humanidades? 

2. Ano ang mga katangian ng tekstong humanidades? 

3. Ano-ano ang paksang kaugnay ng tekstong humanidades? 

4. Ano ang pagkakaiba ng tekstong panghumanidades sa iba pang uri ng teksto? 

5. Paanong masasabing may sining na taglay ang isang teksto? 

6. Paano napatutunayan ng tekstong panghumanidades na puno ng sining ang buhay? 

 

 

 

               B. Pagtalakay sa Aralin: 

                    Pagsusuri: 

                        Mungkahi: Malayang pagnilayin  ng mga mag-aaral kung paano naging katangian ng tekstong  

                        Panghumanidades ang mga sumusunod na katangian: 

             

1. Repleksyon ng buhay 

2. Interpretasyon ng buhay  

3. Subhetibo ang wika 

4. Malaya 

5. Matalinghaga 

6. Impormasyunal 

7. Imahinatibo 

8. Mapangumbinsi 

9. Malikhain 

 

             Batay sa napagnilayan ng bawat isa sagutin ang mga sumusunod: 

                          

1. Posible bang lahat ng tekstong panghumanidades ay nagpapakita ng repleksyon at 

Interpretasyon ng buhay/ 

2.  Paanong masasabing Malaya ang tekstong panghumanidades? 

3. Bakit sinasabing subhetibo ang wika ng tekstong ito? 

4. Kailan maaaring maging matalinghaga ang mga salitang gamit sa tekstong 

panghumanidades? 

5. Bakit kapwa tinaglay na katangian ng tekstong panghumanidades ang imahinatibo at 

Impormasyunal? 

6. Ang pagiging malikhain ba ng tekstong panghumanidades ang dahilan kung bakit 

tinaglay rin nito ang katangiang mapangumbinsi? 

7. Bumuo ng kongklusyo batay sa ginawang pagsusuri? 

Pag-buo ng Konsepto o ideya: 

           Pagpapakita ng graphic organizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Bumuo ng mahahalagang konsepto o ideya tungkol sa posibleng pagkakaugnay ng  

              Tekstong panghumanidades sa sarili , pamilya, komunidad, bansa, at daigdig. 

 

Pangunahing Konsepto o ideya: 

              Ang tekstong panghumanidades ay impormasyunal, imahinatibo, at nangungumbinseng 

              mga polyeto,akdang piksyon, at rebuy na naglalahad ng repleksyon at interpretasyon ng buhay 

              mula sa personal at matalinghagang punto de bista ng mga manunulat, pilosopo, at artista. 

              Ang mga ito ang dahilan kung kaya masasabi nating sadyang maiuugnay sa sarili, pamilya,  

              Komunidad, bansa, at daigdig ang mga tekstong panghumanidades. 

Paglalapat: 

              Gawin ang mga sumusunod; ( Maaari itong bilang kasunduan ) 

    

1. Magsaliksik ng isang tekstong panghumanidades.  

2. Basahin ito at suriin kung ano kaugnayan nito sa: 

● Saril 

● Pamilya 

● Komunidad 

● Bansa 

● Daigdig 

 

B. Pangwakas na Gawain: 

Pagpapahalaga: 

 

● Paano natin maiuugnay ang tekstong panghumanidades sa ating sarili,  sa ating pamilya, 

sa ating komunidad, sa ating bansa, at sa ating daigdig upang magkaroon ito ng 

kabuluhan sa ating buhay. 

             Paglalagom: 

                             Hayaan munang ilagom ng mga mag-aaral ang paksang aralin bago ipakita ang mga ito; 

            Pagtatasa: 

                    A.        Humanap ng isang tekstong panghumanidades, Suriin ito at tukuyin ang mahahalagang 

kaisipan 

                            o detalye at iugnay ang mga ito sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig sundin ang tala- 

                            hanayan sa pagtatala ng mga pag-uunay. ( 25 puntos ) 

 

Kaugnayan ng NIlalaman 
ng Tekstong 

Panghumanidades sa: 

          Sarili                             
Pamilya                    
Komunidad                      
Bansa                         
Daigdig 

     

 



B. Basahin at unawain ang tekstong inyong nakalap, at Sagutin ang mga tanong pagkatapos; 

 

1. Pamagat ng teksto? 

2. Ano ang binibigyang diin sa teksto? ( opinion, saloobin, o reaksyon ) 

3. Tuwiran o di tuwiran ba ang paglalahad ng may akda? Saang bahagi ito matatagpuan? 

4. Ano ang nakatulong sa pagtukoy sa paksa ng teksto? 

● Pamagat 

● Paksang Pangungusap 

● Paglalahat 

● Hudyat na salita 

● Tipo ng letra at iba pa 

 

C. Likhain mo ito: 

       Sa pagsulat ng apat hanggang limang talataan, Sumulat ka ng isang komposisyon na ginagamit mo ang 

iyong kasanayan sa pagbubuo ng hinuha o palagay hinggil sa paksang “ Ang Kabataang Pilipino 

Sa Taong 2020 “  ( Palagay o Hinuha ). 

 

D. Kasunduan: 

Gawin ang mga sumusunod : 

1. Magsaliksik ng isang Tekstong Pansiyentipiko. 

2. Basahin ito at suriin kung ano kaugnayan nito sa: 

● Sarili 

● Pamilya 

● Komunidad 

● Bansa 

● Daigdig 

3. Ilagay ito sa short band paper 

4. Sundin ang formatting; spacing, moderate margin 

5. Ipasa ito sa susunod na pagkikita. 
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SUPPLEMENTARY LESSON  

LESSON 9 – WEEK 7 

BANGHAY ARALIN 

 YUNIT 2 – Pagbasa at Pagsusuri sa Iba’t Ibang Teksto 

       Aralin 4 – Tekstong Pang-agham Panlipunan 

 

Paksang Aralin: 

A. Paksa: 

          Tekstong Pang-agham  Panlipunan 

B. Kagamitan: 

● Laptop 

● Cellphone 

● Powerpoint, magazine 

C. Sanggunian: SIBS 

       Pamamaraan: 

A. Panimulang Gawain 

Springboard/ Balik-aral:  3 minuto 

1. Ipakita ang graphic organizer. 



PANGHUMANIDADES 

2. Mga Tanong: 

● Ano ang tekstong  panghumanidades? 

● Ano-ano ang katangian ng nasabing teksto? 

● Paano natin makikita ang kaugnayan ng nilalaman ng tekstong panghumanidades sa 

ating sarili, pamilya, komunidad, bansa, at daigdig? 

 

3. Bumuo ng mahahalagang  konsepto o ideya tungkol sa tekstong  panghumanidades 

Pagganyak: 

                  Pagpapakita ng larawan 

     

2.Guro : Karaniwan na sa atin ang makarinig ng mga reklamo tungkol sa matinding trapiko, lalo pa 

                tuwing sumasapit ang rush hour . Kani-kaniyang praan kung paano mabilisna makasasakay  

                ang mga commuter. Ang pagod, sakit ng likod at paa sa buong maghapong paggawa  ay halos 

Daigdig 

Bansa 

Komunidad 

Pamilya 

Sarili 

TEKSTO 



                hindi muna inaalintana. Pagod na mararamdaman na lamang kapag nakasakay na at sabay 

                hugot ng mahabang buntunghininga. 

3.Tanong:  

● Bakit habang tumatagal ay patindi nang patindi ang kalagayan ng trapiko sa ating bansa? 

●  Ano ang inyong naging matinding karanasan kaugnay ng trapiko? 

● Posible pa kayang mabigyang solusyon  ang kalagayan ng trapiko sa ating bansa? Paano? 

 

4 . Guro: Ang mga isyu yungkol sa kalagayan ng trapiko ay ilan lamang sa mga isyung panlipunan na 

                kailangang  mabigyang pansin at solusyon ng pamahalaan. Ang mga isyung ito ay 

                napakapalasak na kung tutuusin, ngunit ang init na hatid ay hindi naiibsan kung kaya mapasalita 

                o mapateksto ay sadyang mainit na napag-uusapan sapagkat ang ahat ay nakauugnay. Muli, isa 

                lamang ang trapiko sa napakaraming usaping panlipunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pagtalakay: 

Mahahalahang Tanong: 

 

1. Sa araling ito, sagutin ang mga sumusunod na tanong: 

● Bakit mahalagang makisangkot sa mgan usapang panlipunan? 

● Ano ang mahalagang hatid ng pagbabasan g mga tekstong pang-agham panlipunan? 

● Bakit mahalagang maunawan ang kalikasan ng tao at ugnayan sa kaniyang paligid? 

2. Dapat alamin ng mga mag-aaral ang mga sagot sa mga tanong. 

Gawain 1: Palitang-kuro 

        Takdang oras: 5 minuto 

Papangkatin sa dalawa ang klase. (Dapat mapalutang ng mga mag-aaral ang kanilang paniniwala 

at paninindigan tungkol sa paksang pag-uusapan. 

Kasanayan sa ICT 

Karagdagan: 

Balikan ang video para sa araling ito, pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na 

tanong: 

1. Ano ang tekstong pang-agham panlipunan? 

2. Ano ang mga katangian at kalikasan ng tekstong pang-agham panlipunan? 

3. Ano-ano ang kaibahan nito sa iba pang teksto? 



1. Guro: Gaya ng nabanggit, maraming isyung panlipunan ang kinakaharap ng mga Pilipino, isa 

na nga ang trapiko. Bukod pa rito, ang isyu sa paggamit ng internet ay malaki ring usapin.  

(Papangkatin ng guro ang klase sa dalawa sa ganitong gawain.) 

PANGKAT 1 
 

Pag-uusapan ng pangkat 1 
ang unang isyung panlipunan 
na sinasabing malala na at 
walang kasagutan. Mag-
uusap usap ang mga mag-
aaral hinggil sa isyung 
ito.(Ang mga paniniwala at 
paninindigan ay dapat 
mapalutang.) 

PANGKAT 2 
 

Pag-uusapan sa pangkat 2 
ang isa pang malaking usapin 
“Ang isyu ng paggamit ng 
internet”. 
 
Paksa: Paggamit ng labis na 
internet:  Nakaksama sa 
kalusugan at nakakasira ng 
relasyon. 

2. Ang lahat ng pabor sa paksa ay papupuntahin at pauupin sa mga upuang nasa gawing kanan 

at sa kaliwa naman ang hindi pabor. Ang mga mag-aaral na hindi makasasama sa limang 

nakaupo sa harapan ay maaaring manatili sa kani-kanilang upuan, ngunit panindigan ang 

kung alin ang kanilang pinaniniwalaan.  

3. Magsagawa ng palitang opinyo at paninindigan ang dalawang pangkat.  

 

Gawain 2: Big Point 

Takdang oras: 10 minuto 

Pauupuin nang magkakasama ang magkakapangkat, ang mga pabor at hindi pabor sa paksa na 

nagpalitang kuro at mga nakaupo. 

1. Bigyan ng ilang pinuto ang bawat pangkat para pag-usapan kung ano ang kabuuang 

pinupunto ng kabilang pangkat. 

2. Sa usapang ito ay masusuri ng bawat pangkat kung may katwiran ang kabilang pangkat. 

3. Ang gawaing ito ay may layunin mabalanse ang mga isyung naikakabit sa paggamit ng 

internet, ngunit ang layuning ito ay hindi babanggitin ng guro, hayaang matuklasan ng mga 

mag-aaral kung paano babalansehin ang isyu tungkol sa paksang ito. 

4. Kapag natapos nang makapag-usap ang bawat pangkat ay bigyan ng tig-isang putting 

cartolina at art materials. 

5. Pabuuin ng isang malaking ang tungkol sa paksa at gawan ito ng pagsasalarawan o imahe. 

Kulayan upang higit na maging maganda  ang presentasyon. 

6. Ipadikit sa pisara ang natapos na imahe. 

7. Bigyan ng pagkakataon ang dalawang pangkat na ibahagi ang kanilang nabuong kaisipan na 

siyang kabuuang punto ng usapan. 

8. Pumili ng pinakamahuhusay na gawa mula sa mga mag-aaral. 



9. Iproseso  ito kung kinakailangan. 

  

 

Pagsusuri 

Mungkahi: Malayang Talakayan o pangkatan. Kung pangkatan ay bahala na ang guro sa pagpapangkat 

ayon sa dami o bilang ng mga mag-aaral. 

1. Pagnilayin ang mga mag-aaral kung paano nga kaya kung hindi napag-uusapan ang mga 

nagaganap sa lipunan. 

2. Tanong: 

● Paano kung hindi nakararating sa kaalaman ng mga mamamayan ang lahat ng 

nagaganap  sa lipunan? 

● Paano nagiging mainit ang isang isyung panlipunan? 

● Paano nagkakaroon ng interes ang mga mambabasa na magbasa ng mga teksto tungkol 

sa mga nagaganap sa tao at paligid? 

● Posible bang mas maraming nakauugnay sa nilalaman ng mga teksto  na ang pinapaksa 

ay tungkol sa kalikasan ng tao at ugnayan niya sa paligid? Bakit? Patunayan. 

 

3. Paghikayat  sa mga mag-aaral na magbigay ng kani-kanilang opinyon. 

4. Bumuo ng kongklusyon batay sa mga opinyong naririnig sa mga kamag-aral. 

5. Pagtalakay o pagproseso sa mga sagot ng mga mag-aaral. 

Gabay: 

● Malayang sagot. Halimbawa: Magiging mangmang ang mga mamamayan sa mga nagaganap 

sa lipunan. 

● Malayang sagot. Halimbawa: Nagiging mainit ang isang isyu kapag ito ay nalalaman ng 

maraming tao ay nagbibigay ng kani-kanilang reaksyon tungkol dito. 

● Malayang sagot. Halimbawa: Likas sa tao ang magkaroon ng interes sa mga nagaganap sa 

kaniyang sarili at paligid lalo pa kung ang babasahin ay sadyang may kaugnayan sa kaniya. 

● Malayang sagot. Halimbawa: Maraming nagaganap sa araw-araw na pakikipagsapalaran ng 

tao sa buhay. Ang mga pangyayaring it oay bunga ng ugnayan gng tao sa paligid niya. 

 

         Pagbuo ng Konsepto o Ideya 

1. Ipakita ang graphic organizer. 

 



 

PANG-AGHAM PANLIPUNAN 

2. Bumuo ng mahahalagang konsepto o ideya tungkol sa kaugnayan ng tekstong pang-agham 

panlipunan sa sarili, pamilya, komunidad, bansa, at daigdig. 

3. Pagtitibayin sa talakayan ang sagot ng mga mag-aaral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglalapat 

 Gawin ang sumusunod: (Maaari itong ibigay bilang kasunduan) 

1. Magsaliksik ng isang tekstong pang-agham panlipunan. 

2. Basahin ito at suriin kung ano ang kaugnayan nito sa: 

● Sarili 

Daigdig 

Bansa 

Komunidad 

Pamilya  

Sarili 

TEKSTO 

Gabay: 

Pangunahing Konsepto o Ideya: 

Ang mga tekstong pang-agham panlipunan ay direktang naglalahad ng mga tiyak na 

obserbasyon at ebidensiya sa anyo ng pananaliksik, sanaysay, at editoryal. Maaari itong 

magbigay ng impormasyon, maglahad ng argumento, at mangumbinsi sa ating maniwala sa 

isang panig sa napapanahong isyu tungkol sa pag-aasal at ugnayan ng tao. Dahilan kung bakit 

sadyang maiuugnay ng bawat tao ang kaniyang sarili sa nilalaman ng mga tekstong gaya nito. 



● Pamilya 

● Komunidad 

● Bansa 

● Daigdig 

3. I-type ito sa short bond paper. 

4. Sundin ang formatting: Open sans font style, 12” font size, 1.5 spacing, moderate margin 

 

C. Pangwakas na Gawain 

 

Pagpapahalaga 

Paano mapakikinabangan sa praktikal na paraan ang pagkakaroon ng tao ng kakayahang 

maiugnay ang sarili niya sa mga bagay na may kinalaman sa agham panlipunan? 

 

Paglalahat 

 Sa araling ito ay natutuhan natin ang sumusunod na kaalaman. 

Inaasahang Pag-unawa 

● Ang pakikisangkot sa mga usaping panlipunan ay naghahatid ng bukas na kamalayan. 

● Ang pagbabasa ng mga tekstong pang-agham panlipunan ay nagpapatibay sa mga 

kaalamang narinig o napanood lalo na kung ang mga impormasyon ay may kalakip na 

mga reperensya.  

● Ang kalikasan ng tao ay mahalagang maunawaan upang mas madaling tugunan at 

unawain ang knaiyang pinagdadaanan o nararanasan. 

Paglalagom 

● Ang tekstong pang-agham panlipunan ay ginamitan ng approach ng siyensiya sa 

obhetibo habang pumapaksa tungkol sa kalikasan at ugnayan ng tao na larangan naman 

ng humanidades. 

● Maging ang larangan ng sikolohiya ay may mga tekstong pang-agham panlipunan kung 

ang paksa ay nakatuon sa kalikasan ng tao. 

● Mayroong tatlong uri ng tekstong pang-agham panlipunan. Maaaring ito ay 

impormasyunal, argumentaibo, at nanghihikayat. 

 

Pagtatasa 

Magtungo sa silid-aklatan ng paaralan. Humanap ng isang tekstong pang-agham panlipunan. 

Suriin ito at tukuyin ang mahahalagang kaisipan o detalye at iugnay ang mga ito sa sarili, 

pamilya, komunidad, bansa, at daigdig. Sundan ang talahanayan sa pagtatala ng pag-uugnay. (25 

puntos) 



Kaugnayan ng Nilalaman ng Tekstong Pang-agham Panlipunan 

Sarili Pamilya Komunidad Bansa  Daigdig 

     

 

 

Kasunduan 

Gawin ang sumusunod: 

1. Magsaliksik ng isang tekstong pansiyentipiko. 

2. Basahin ito at suriin kung ano ang kaugnayan nito  sa: 

● Sarili 

● Pamilya 

● Komunidad 

● Bansa  

● Daigdig 

3. I-type ito sa short bond paper. 

4. Sundin ang formatting: Open sans font style, 12” font size, 1.5 spacing, moderate margin 

5. Ipasa ito sa susunod na pagkikita. 

 

Ipasagot: 

● Paano naisasagawa ang mabisang pagpapahayag? 

● Ano ang pagsasaling wika? 

● Paano magsuri ng isang pelikula? 

I-e-mail ang inyong sagot sa guro. 

Inihanda ni: Gng. Celerina A. Planilla 



 
     LA IMMACULADA CONCEPCION SCHOOL 
      SENIOR HIGH SCHOOL 

      GRADE 11– APPLIED: PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 
 
 

April 27-30, 2020 
YUNIT 2 – Aralin 2 – Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto 
 
Paksang Aralin: Tekstong Pansiyentipiko 
 
I. Pamamaraan: 

A. Balik-aral: Springboard               

       

  
 

1.  Itanong: 

 Paano natutukoy ang kaugnayan ng teksto sa? 

 sarili 

 pamilya 

 komunidad 

 bansa 

 daigdig 

 Ano ang mga dapat tandaan sa tuwing nagsasagawa ng mga pag-uugnay ngvteksto?  

C. Pagganyak:  

     1.    Pagpapakita g larawan. 

 

      
                              
1.  Maliban sa pagkakaroon ng Internet , ano-ano pa ang makabagong hatid ng teknolohiya?      
2.     Paano patuloy na umuunlad ang teknolohiya? 
3.     Paano napapanatili ang mga naiambag ng teknolohiya sa mas madaling paraan ng pamumuhay 
        ng tao? 
 

II. Pagtalakay sa Aralin: 

  Di wastong paggamit ng Internet, nakakaapekto sa kalusugan, mga relasyon'  

Nawala sa pagiging honor student ang 12 anyos na si Kenneth Luanzon, na isinisi nila ng 

kaniyang pamilya sa pagbababad sa mobile games.  



Namayat na rin si Kenneth dahil hindi na nagagawang kumain sa tamang oras dahil sa kakalaro 

sa cellphone.  

"Minsan po di ko na po nagagawa assignments ko," ani Kenneth.  

"Naging tamad na rin siya sa pagkilos sa bahay... Umabot na nga na nawala 'yong WiFi namin, 

pinaputol ko," sabi naman ni Renato Luanzon, ama ni Kenneth.  

Nais naman ng mag-asawang Ryan at Caren Ong na sanayin ang mga magiging anak sa wastong 

paggamit ng gadgets at social media.  

"My husband is very techy... We're not as strict but we understand na kapag mag-uusap kami, 

no phones," ani Ong.  

Ayon sa psychologist na si Michele Alignay, kung hindi alam ang wastong paggamit ng social 

media, nakakasira na rin ito sa kalusugan at totoong relasyon sa mga mahal sa buhay.  

"In real life, you're no longer connected so it's becoming detrimental," ani Alignay.  

 "You miss out on the real life moments," dagdag ni Alignay.  

Ilang pag-aaral din daw ang nagsabing maaaring magdulot ng masamang epekto sa pag-iisip ang 

pagbabad sa internet gaming.  

"Electronic heroin. It has the same effect as probable addiction to substance. There's this 

element of excitement, element of suspense," ani Alignay.  

Kaya ipinapayo ni Alignay sa mga magulang na ipaliwanag nang mabuti sa mga anak ang hindi 

magandang epekto ng internet at social media.  

--Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News  

1. Balikan ang tekstong tinalakay sa unang aralin.   

2. Maituturing bang tekstong pansiyentipiko ang nasabing teksto? 

3. Para sa mga tumanggap na ito ay tekstong pansiyentipiko magtala ng mga patunay. 

4. Para naman sa mga hindi tinanggap bilang tekstong pansiyetipiko, magtala din ng mga patunay. 

5. Kung ang nasabing teksto tungkol sa epekto ng labis na paggamit ng Internet ay hindi 

maibibilang na tekstong pansiyentipiko, paano ito magagawang kabilang sa nasabing uri ng 

teksto? 

6. Aling bahagi ng teksto ang posibleng pagbatayang ito ay kabilang sa tekstong pansiyentipiko? 

7. Ano-anong paksa ang posibleng maiugnay sa nilalaman ng teksto ang maaaring gawan ng 

tekstong pansiyentipiko. 

8. Ano-ano ang iyong inaasahang hatid ng tekstong pansiyentipiko? 

9. Paano natin mapagtitibay ang kaisipang hatid ng nasabing teksto upang mapanghawakan ito sa 

tuwing iuugnay sa mga karanasan ng tao? 

  

III. Pangwakas na Gawain: 
 
  Pagpapahalaga: 

Paano natin maiuugnay ang tekstong pansiyentipiko sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating 
komunidad, bansa, at daigdig upang magkaroon ito ng kabuluhan sa ating buhay? 

      
Paglalahat:   

 Ang siyensiya at teknolohiya ay patuloy na uunlad kung patuloy na magsasagawa ng mga 

kaugnay na pag-aaral . 



 Mahalagang mailimbag ang bawat tekstong pansiyentipiko upang magkaroon ng mga batayan 

ng iba pang pag-aaral at patuloy pang umunlad ang siyensiya at teknolohiya. 

An tekstong pansiyentipiko ay may layuning makapag-ambag ng mga pag-aaral tungkol sa 

mahahalagang bagay at mga nagaganap sa ating paligid upang maghatid ng unawa. 

             Paglalagom:            

 Ang tekstong pansiyentipiko ay akdang naglalaman ng pag-aaral o pananaliksik na nakatuon sa 
mga disiplinang nasa larangan ng siyensiya at teknolohiya.. 

 Ang layunin ng siyensiya ay mangalap at magpatibay ng mga datos upang makabuo ng teorya 
tungkol sa material na mundo. 

 Ang teknolohiya naman ay ang paggamit ng mga datos at teoryang nanggaling sa siyensiya 
upang makalikha ng mga imbensiyon. 

 

 Gawain:  

 Humanap ng isang tekstong pansiyentipiko. Suriin ito at tukuyin ang mahahalagang kaisipan o detalye 

at iugnay ang mga ito sa sarili, pamilya, komunidad, bansa, at daigdig. Sundan ang talahanayan 

sa pagtatala ng mga pag-uugnay. (20 puntos)   

Kaugnayan ng Nilalaman ng Tekstong  Pansiyentipiko sa: 

Sarili Pamilya Dokumento Bansa Daigdig 

     

 
Kasunduan:          

1. Ano ang humanidades? 

2. Ano ang mga katangian ng tekstong humanidades? 

3. Ano-ano ang paksang kaugnay ng tekstong humanidades? 
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