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Grade Level: Grade 2 
Subject: Araling Panlipunan 
 

Quarter Content Standard 
 
 
Ang mag-aaral ay… 

Performance Standard 
 
 
Ang mag-aaral ay… 

 
Most Essential Learning 

Competencies 

 
Duration K to 12 CG Code 

1st  Ang mag-aaral ay… 
naipamamalas ang pag- unawa 
sa kahalagahan ng 
kinabibilangang komunidad 

Ang mag-aaral ay… 
malikhaing 
nakapagpapahayag/ 
nakapagsasalarawan ng 
kahalagahan ng 
kinabibilangang 
komunidad 

*Naipaliliwanag ang konsepto ng 
komunidad 

Week 1 AP2KOM-Ia- 1  

 
*Nailalarawan ang sariling 
komunidad batay sa pangalan 
nito, lokasyon, mga namumuno, 
populasyon, wika, kaugalian, 
paniniwala, atbp. 

Week 2  

Naipaliliwanag ang kahalagahan 
ng ‘komunidad’ 

Week 3  

* Natutukoy ang mga bumubuo 
sa komunidad : a. mga taong 
naninirahan b: mga institusyon c. 
at iba pang istrukturang 
panlipunan 

Week 4  

Naiuugnay ang tungkulin at 
gawain ng mga bumubuo ng 
komunidad sa sarili at sariling 
pamilya 

Week 5  

Nakaguguhit ng payak na mapa 
ng komunidad mula sa sariling 
tahahan o paaralan, na 
nagpapakita ng mga 
mahahalagang lugar at 
istruktura, anyong lupa at tubig, 
atbp. 

Week 6  

Nailalarawan ang panahon at 
kalamidad na nararanasan sa 

Week 7   
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Quarter Content Standard 
 
 
Ang mag-aaral ay… 

Performance Standard 
 
 
Ang mag-aaral ay… 

 
Most Essential Learning 

Competencies 

 
Duration K to 12 CG Code 

sariling komunidad 
*Naisasagawa ang mga wastong 
gawain/ pagkilos sa tahanan at 
paaralan sa panahon ng 
kalamidad 

Week 8  

2nd  Ang mag-aaral ay… 
 
naipamamalas ang pag- unawa 
sa kwento ng pinagmulan ng 
sariling komunidad batay sa 
konsepto ng pagbabago at 
pagpapatuloy at 
pagpapahalaga sa kulturang 
nabuo ng komunidad 

Ang mag-aaral ay… 
 
1. nauunawaan ang 

pinagmulan at 
kasaysayan ng 
komunidad 

2. nabibigyang halaga 
ang mga bagay na 
nagbago at 
nananatili sa 
pamumuhay 
komunidad 

*Nakapagsasalaysay ng 
pinagmulan ng sariling 
komunidad batay sa pagtatanong 
at pakikinig sa mga kuwento ng 
mga nakatatanda sa komunidad 

Week 1 
 

AP2KNN- IIa-1  

 

* Nailalahad ang mga pagbabago 
sa sariling komunidad 
a.heograpiya (katangiang pisikal) 
b. politika (pamahalaan) c. 
ekonomiya 
(hanapbuhay/kabuhayan) d. 
sosyo-kultural 

Week 2   

*Naiuugnay ang mga sagisag (hal. 
natatanging istruktura) na 
matatagpuan sa komunidad sa 
kasaysayan nito. 

Week 3   

Naihahambing ang katangian ng 
sariling komunidad sa iba pang 
komunidad tulad ng likas na 
yaman, produkto at hanap-
buhay, kaugalian at mga 
pagdiriwang, atbp 

Week 4   

*Nakapagbibigay ng mga 
inisyatibo at proyekto ng 
komunidad na nagsusulong ng 
natatanging pagkakakilanlan o 

Week 5  
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Quarter Content Standard 
 
 
Ang mag-aaral ay… 

Performance Standard 
 
 
Ang mag-aaral ay… 

 
Most Essential Learning 

Competencies 

 
Duration K to 12 CG Code 

identidad ng komunidad 
Nakakalahok sa mga proyekto o 
mungkahi na nagpapaunlad o 
nagsusulong ng  natatanging 
pagkakakilanlan o identidad ng 
komunidad 

Week 6 AP2KNN- IIj-12  

 

*Nabibigyang halaga ang  
pagkakakilalanlang kultural ng 
komunidad 

Week 7  

3rd  Ang mag-aaral ay… 
 
naipamamalas ang 
kahalagahan ng mabuting 
paglilingkod ng mga 
namumuno sa pagsulong ng 
mga pangunahing hanapbuhay 
at pagtugon sa 
pangangailangan ng mga 
kasapi ng sariling komunidad 
 

Ang mag-aaral ay… 
 
nakapagpapahayag ng 
pagpapahalaga sa 
pagsulong ng mabuting 
paglilingkod ng mga 
namumuno sa 
komunidad tungo sa 
pagtugon sa 
pangangailangan ng 
mga kasapi ng sariling 
komunidad 
 

* Natatalakay ang mga 
pakinabang na naibibigay ng 
kapaligiran sa komunidad 

Week 1 AP2PSK- IIIa-1  

 
* Nailalarawan ang kalagayan at 
suliraning pangkapaligiran ng 
komunidad. 

Week 2  

Naipaliliwanag ang pananagutan 
ng bawat isa sa pangangalaga sa 
likas na yaman at pagpapanatili 
ng kalinisan ng sariling 
komunidad 

Week 3   

*Naipaliliwanag ang pansariling 
tungkulin sa pangangalaga ng 
kapaligiran. 

Week 4  

*Natatalakay ang konsepto ng 
pamamahala at pamahalaan 

Week 5  

*Naipaliliwanag ang mga 
tungkulin ng pamahalaan sa 
komunidad   

Week 5  

* Naiisa-isa ang mga katangian ng 
mabuting pinuno 

Week 6  

*Natutukoy ang mga namumuno Week 7  
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Quarter Content Standard 
 
 
Ang mag-aaral ay… 

Performance Standard 
 
 
Ang mag-aaral ay… 

 
Most Essential Learning 

Competencies 

 
Duration K to 12 CG Code 

at mga mamamayang nag-
aaambag sa kaunlaran ng 
komunidad 

4th  Ang mag-aaral ay… 
 
naipamamalas ang 
pagpapahalaga sa kagalingang 
pansibiko bilang pakikibahagi 
sa mga layunin ng sariling 
komunidad 

Ang mag-aaral ay… 
 
nakapahahalagahan 
ang 
mga paglilingkod ng 
komunidad sa sariling 
pag- unlad at 
nakakagawa ng 
makakayanang 
hakbangin bilang 
pakikibahagi sa mga 
layunin ng sariling 
komunidad 

* Naipaliliwanag na ang bawat 
kasapi ng komunidad ay may 
karapatan 

Week 1-2  

Naipaliliwanag na ang mga 
karapatang tinatamasa ay may 
katumbas na tungkulin bilang 
kasapi ng komunidad 

Week 3-4   

*Natatalakay ang mga 
paglilingkod/ serbisyo ng mga 
kasapi ng komunidad 

Week 5-6   

*Napahahalagahan ang 
pagtutulungan at pagkakaisa ng 
mga kasapi ng komunidad. 

Week 7-8 AP2PKK- IVg-j-6  

 
Grade Level: Grade 3 
Subject: Araling Panlipunan 
 

Quarter Content Standard 
 
Ang mag-aaral ay… 

Performance Standard 
 
Ang mag-aaral ay… 

 
Most Essential Learning 

Competencies 

 
Duration K to 12 CG Code 

1st  Ang mag-aaral ay… 
 
naipamamalas ang pang- 
unawa sa kinalalagyan ng mga 
lalawigan sa rehiyong 
kinabibilangan ayon sa 
katangiang heograpikal nito 

Ang mag-aaral ay… 
 
nakapaglalarawan ng 
pisikal 
na kapaligiran ng mga 
lalawigan sa rehiyong 
kinabibilangan gamit 
ang mga batayang 

Naipaliliwanag ang kahulugan ng 
mga simbolo na ginagamit sa 
mapa sa tulong ng panuntunan 
(ei. katubigan, kabundukan, etc) 

Week 1 AP3LAR- Ia-1  

 

*Nasusuri ang kinalalagyan ng 
mga lalawigan ng sariling rehiyon 
batay sa mga nakapaligid dito 
gamit ang pangunahing 

Week 2  

  


