
Araling Panlipunan || Heograpiya ng Daigdig

Bakit mahalaga ang pag-aaral ng heograpiya sa pag-intindi ng kasaysayan ng daigdig?

Heograpiya

Ang heograpiya ay nagmula sa salitang Griyego na geographia, na nangangahulugang “paglalarawan

ng daigdig.” Kasama sa pag-aaral  nito ang pagtingin sa pisikal,  biolohikal,  at kultural  na aspeto ng

daigdig. Heograpo ang tawag sa taong nag-aaral ng heograpiya.

May dalawang sangay ang heograpiya. Ito ay ang  heograpiyang pisikal  at ang  heograpiyang

pantao. Mayroon rin itong limang tema: lokasyon, lugar, relihiyon, interaksyon ng tao at kapiligiran, at

paggalaw.

Lokasyon

Sinasagot nito ang tanong na “Nasaan ito?” Bukod sa pagtukoy ng kinaroroonan, tinitignan din ang

distribusyon ng tao sa isang lugar.

May dalawang uri ng lokasyon: ang tiyak na lokasyon at ang relatibong lokasyon. Ang tiyak na

lokasyon ay tumutukoy sa eksaktong kinalalagyan ng isang lugar  sa pamamagitan ng pagtukoy sa

longhitud at latitud nito. Ang relatibong lokasyon naman ay gumagamit ng mga lugar na nakapaligid sa

tinutukoy na lokasyon.

Lugar

Ang lugar  ay  tumutukoy sa pisikal  at  kultural  na  mga katangian  ng  isang lugar.  Batay  ito  sa  mga

aspetong pisikal at pantao. Ang pisikal na katangian ay tumutukoy sa likas na kapaligiran, habang ang

katangiang pantao naman ay ukol sa mga ideya at gawi ng mga taong nananatili sa isang lugar.

Rehiyon

Ang rehiyon ay tumutukoy sa isang bahagi ng daigdig na may magkakatulad na katangian. Bukod sa

pisikal na aspeto, tinitignan rin ang aspetong politikal, ekonomiko, at kultural.
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Interaksiyon ng Tao at Kapaligiran

Sa  temang  ito  ay  tinitignan  kung  paano  umaasa  sa,  nililinang  ang,  at  nakikiangkop  ang  tao  sa

kapaligiran nito.

Paggalaw

Sa temang ito ay tinatalakay kung paano nakakaapekto ang paglipat-lipat ng mga tao at  iba pang

sistemang pisikal tulad ng tubig at hangin.

Estruktura ng Daigdig

May tatlong pangunahing bahagi ang daigdig: ang crust, mantle, at core.

Crust: ito ay ang kalupaan sa pinakalabas ng daigdig; parte rin nito ang ocean basin

Mantle: ito ay ang semi-solid na bato sa pagitan ng crust at ng core; makapal ito at 

mainit

Core: ang core ang pinakagitnang parte ng daigdig; may dalawa itong layer, ang inner 

core na binubuo ng tunaw na bato, at ang outer core na solido

Patuloy  na  nagbabago ang daigdig.  Dala  ito  ng  paggalaw ng  mga  tectonic  plate.  Ang mga

tectonic plate ay malalaking tipak ng bato na bumubuo sa crust ng daigdig. 

Mga Karagatan ng Daigdig

• Karagatang Pasipiko

• Karagatang Atlantiko

• Karagatang Indian

• Karagatang Timog

• Karagatang Arktiko

Mga Kontinente ng Daigdig

• Asya

• Aprika

• Hilagang Amerika

• Timog Amerika

• Antarctica

• Europa

• Australia

© Karizza Anika Intal 2015 || teacherkarizza.wordpress.com



Panuto: Tukuyin ang inilalarawan sa bawat bilang..

1. Bahagi ng daigdig na may magkakatulad na katangian

2. Siyentistang bumuo ng Continental Drift Theory

3. Pinakamalaking masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig

4. Ikatlong planeta mula sa araw

5. Pinakaibabaw na bahagi ng daigdig

6. Pangalawang pinakamalaking kontinente sa daigdig

7. Karagatang nasa kanluran ng Hilagang Amerika at Timog Amerika

8. Pinakatanyag na paliwanag tungkol sa pinagmulan ng daigdig

9. Pinakamalaking kontinente sa daigdig

10. Diyos na lumikha ng daigdig ayon sa mga Hindu

Panuto: Tukuyin kung ano ang mga sumusunod.

1. rehiyon

2. lugar

3. Andes

4. Mount Everest

5. Himalayas

6. crust

7. mantle

8. core

9. Angel Falls

10. Nile River
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