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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  
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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 

impormasyon tungkol 
sa direksiyon, lokasyon, 
populasyon at 
paggamit ng mapa 

direksiyon (primary direction) 
* Nasusuri ang katangian ng 
populasyon ng iba’t ibang 
pamayanan sa sariling lalawigan 
batay sa: a) edad; b) kasarian; c) 
etnisidad; at 4) relihiyon 

Week 3   

*Nasusuri ang iba’t ibang 
lalawigan sa rehiyon ayon sa mga 
katangiang pisikal at 
pagkakakilanlang heograpikal nito 
gamit ang  mapang topograpiya 
ng rehiyon 

Week 4 AP3LAR- Ie-7  

 

Natutukoy ang pagkakaugnay-
ugnay ng mga anyong tubig at 
lupa sa mga lalawigan ng sariling 
rehiyon 

Week 5   

Nakagagawa ng payak na mapa 
na nagpapakita ng mahahalagang 
anyong lupa at anyong tubig ng 
sariling lalawigan at mga karatig 
na lalawigan nito 

Week 6 AP3LAR- If-10  

 

Natutukoy ang mga lugar na 
sensitibo sa panganib batay sa 
lokasyon at topographiya nito 

Week 7 AP3LAR- Ig-h-11  

*Naipaliliwanag ang wastong 
pangangasiwa ng mga 
pangunahing likas na yaman ng 
sariling lalawigan at rehiyon 

Week 8   

Nakabubuo ng interprestayon ng 
kapaligiran ng sariling lalawigan at 
karatig na mga lalawigan ng 
rehiyon gamit ang mapa 

Week 8 AP3LAR- Ii-14  
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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 

2nd  Ang mag-aaral ay… 
 
naipapamalas ang pang- 
unawa at pagpapahalaga ng 
iba’t ibang kwento and mga 
sagisag na naglalarawan ng 
sariling lalawigan at mga 
karatig lalawigan sa 
kinabibilangang rehiyon 
 
 

Ang mag-aaral ay… 
 
nakapagpapamalas ang 
mga mag-aaral ng 
pagmamalaki sa iba’t 
ibang kwento at sagisag 
na naglalarawan ng 
sariling lalawigan at 
mga karatig lalawigan sa 
kinabibilangang rehiyon 

*Nasusuri ang kasaysayan ng 
kinabibilangang rehiyon 

Week 1 
 

AP3KLR- IIa-b-1  

Natatalakay ang mga pagbabago 
at nagpapatuloy sa sariling 
lalawigan at kinabibilangang 
rehiyon 

Week 2 AP3KLR- IIc-2  

*Naiuugnay sa kasalukuyang 
pamumuhay ng mga tao ang 
kwento ng mga makasaysayang 
pook o pangyayaring 
nagpapakilala sa sariling lalawigan 
at ibang panglalawigan ng 
kinabibilangang rehiyon 

Week 3 AP3KLR- IId-3  

 

Natatalakay ang kahulugan ng 
ilang simbolo at sagisag ng 
sariling lalawigan at rehiyon 

Week 4 AP3KLR- IIe-4  

Naihahambing ang ilang simbolo 
at sagisag na nagpapakilala ng 
iba’t ibang lalawigan sa sariling 
rehiyon 

Week 5 AP3KLR- IIf-5  

Natatalakay ang kahulugan ng 
“official hymn” at iba  pang sining 
na nagpapakilala ng sariling 
lalawigan at rehiyon 

Week 6 AP3KLR- IIg-6  

 

*Napahahalagahan ang mga 
naiambag ng mga kinikilalang  
bayani at mga kilalang 
mamamayan ng sariling lalawigan 
at rehiyon 

Week 7 AP3KLR- IIh-i-7  

 

*Nabibigyang-halaga ang katangi-
tanging lalawigan sa 
kinabibilangang rehiyon 

Week 8 AP3KLR- IIj-8  
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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 

3rd  Ang mag-aaral ay… 
 
naipapamalas ang pag- unawa 
at pagpapahalaga sa 
pagkakakilanlang kultural ng 
kinabibilangang rehiyon 

Ang mag-aaral ay… 
 
nakapagpapahayag ng 
may pagmamalaki at 
pagkilala sa nabubuong 
kultura ng mga 
lalawigan sa 
kinabibilangang rehiyon 

*Nailalarawan ang kultura ng mga 
lalawigan sa kinabibilangang 
rehiyon 

Week 1 AP3PKR- IIIa-1  

*Naipaliliwanag ang kaugnayan 
ng heograpiya sa pagbuo at 
paghubog ng uri ng pamumuhay 
ng mga lalawigan at rehiyon 

Week 2 AP3PKR- IIIa-2  

Nailalarawan ang 
pagkakakilanlang kultural ng 
kinabibilangang rehiyon 

Week 3 AP3PKR- IIIb-c-3  

Naipaliliwanag ang kahalagahan 
ng mga makasaysayan lugar at 
ang mga saksi nito sa 
pagkakakilanlang kultura ng 
sariling lalawigan at rehiyon 

Week 4 AP3PKR- IIId-4  

 

Naihahambing ang pagkakatulad 
at pagkakaiba ng mga kaugalian, 
paniniwala at tradisyon sa sariling 
lalawigan sa karatig lalawigan sa 
kinabibilangang rehiyon at sa 
ibang lalawigan at rehiyon 

Week 5-6   

Napahahalagahan ang iba’t ibang 
pangkat ng tao sa lalawigan at 
rehiyon 

Week 7 AP3PKR- IIIf-7  

*Naipamamalas ang 
pagpapahalaga sa pagkakatulad 
at pagkakaiba-iba ng mga kultura 
gamit ang sining na nagpapakilala 
sa lalawigan at rehiyon (e.g. tula, 
awit, sayaw, pinta, atbp.) 

Week 8   

4th  Ang mag-aaral ay… 
 

Ang mag-aaral ay… 
 

Naipaliliwanag ang kaugnayan ng 
kapaligiran sa uri ng pamumuhay 

Week 1 AP3EAP- IVa-1  
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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 

naipamamalas ang pang- 
unawa sa mga gawaing 
pangkabuhayan at bahaging 
ginagampanan ng pamahalaan 
at ang mga kasapi nito, mga 
pinuno at iba pang 
naglilingkod tungo sa 
pagkakaisa, kaayusan at 
kaunlaran ng mga lalawigan sa 
kinabibilangang rehiyon 

nakapagpapakita ng 
aktibong pakikilahok sa 
mga gawaing 
panlalawigan tungo sa 
ikauunlad ng mga 
lalawigan sa 
kinabibilangang rehiyon 

ng  mamamayan sa lalawigan ng 
kinabibilangang rehiyon at sa mga 
lalawigan ng ibang rehiyon 

 

Naipapaliwanag ang iba’t ibang 
pakinabang pang ekonomiko ng 
mga likas yaman ng lalawigan at 
kinabibilangang rehiyon 

Week 2 AP3EAP- IVa-2  

 

Natatalakay ang pinanggalingan 
ng produkto ng kinabibilagang 
lalawigan 

Week 3-4   

Naiuugnay ang 
pakikipagkalakalan sa pagtugon 
ng mga pangangailangan ng 
sariling lalawigan at mga karatig 
na lalawigan sa rehiyon at ng 
bansa. 

Week 5  

Natutukoy ang inprastraktura 
(mga daanan, palengke) ng mga 
lalawigan at naipaliliwanag ang 
kahalagahan nito sa kabuhayan 

Week 6   

Naipapaliwang ang kahalagahan 
ng gampanin ng pamahalaan sa 
paglilingkod sa bawat lalawigan sa 
kinabibilangang rehiyon 

Week 7  

 
  


