
MODULE 1
The Science of 
Climate Change





PRETEST

Sagutin ang mga sagot sa mga susunod na pahina,
o kaya ay pumunta sa link na ito:

https://quizizz.com/join/quiz/5edf32f07be714001be41955/start?studentShare=true



PRETEST MULTIPLE CHOICE.  Basahin ang mga sumusunod na pangugusap at 
ISULAT ANG TITIK ng tamang sagot sa inyong kwaderno.

1. Ito ay tumutukoy sa lagay ng panahon na mabilisang magbago.

a. Weather
b. Climate

c. Methane
d. Carbon Dioxide

2. Ito ang epekto ng pag-init ng temperature sa mundo dahil sa
pagdami ng greenhouse gases sa ating atmosphere

a. El Nino
b. Climate change

c. La Nina
d. Weather

3. Anong greenhouse gas ang mababawasan kung maging matipid
tayo sa paggamit ng kuryente?

a. Methane
b. Carbon dioxide

c. Ozone
d. Nitrous Oxide

4. Anong greenhouse gas ang lumalabas mula sa landfills?

a. Methane
b. Carbon dioxide

c. Ozone
d. Nitrous Oxide

5. Alin sa mga ito ang pinakasulit base sa gamit ng kuryente?

a. GHG
b. halogen

c. Incandescent
d. CFL



PRETEST 6. Ang __________ energy ay mula sa mga natural na materyales
tulad ng nabubulok na basura.

a. geothermal 
b. solar

c. hydropower 
d. biomass

7. Ang _________ energy ay gumagamit ng init mula sa ilalim ng 
lupa upang makalikha ng kuryente.

a. geothermal 
b. solar

c. hydropower 
d. biomass

8. Alin ang HINDI kasama sa 3Rs ng waste management? 

a. reduce
b. reuse

c. repair
d. recycle

9. Alin sa mga ito ang HINDI maaring isama sa compost bin?

a. balat ng saging
b. tirang pagkain

c.  plastic bag
d.  tuyong dahon

10. Alin sa mga 3Rs ang naisasagawa kung ang lumang lata ay 
ginawang taniman ng halaman?

a. reduce
b. reuse

c. repair
d. recycle



Ang weather ay ang pang-araw-araw na lagay ng 
panahon sa isang lugar.  Ito ay madalas o mabilis na
nagbabago-bago. 



maaraw maaraw maaraw

Maari itong magbago sa bawat araw.



Maari rin itong magbago sa loob ng isang araw.

MIYERKULES. 9:00 AM MIYERKULES. 11:00 AM

MIYERKULES. 1:00 PM MIYERKULES. 4:00 PM



Ito ang pangkaraniwan at pangmatagalang
kalagayan at katangian ng panahon sa isang
takdang lugar o rehiyon.



Ang Pilipinas ay mayroong TROPICAL CLIMATE  kung kaya nakararanas tayo
ng mahabang panahon ng tag-araw at mahabang panahon ng tag-ulan.

TAG-ARAW TAG-ULAN

Enero - Mayo Hunyo - Disyembre



Sa ibang mga lugar sa mundo, ang kanilang klima ay 
namamarkahan ng apat na uri ng panahon:

WINTER/
TAG-LAMIG

SUMMER/
TAG-INIT

FALL/
TAG-LAGAS

SPRING/
TAG-SIBOL



Ang climate change ay isang natural na
proseso ng pagbabago ng klima.



Gaano katagal nagaganap ang normal na pagbabago ng klima?
a. 100 years
b. 1,000 years
c. 10,000 years
d. 100,000 years
e. More than 1,000,000 years



Ang pagkakaroon natin ngayon ng mas mabilis na
pagbabago ng klima ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng 
temperatura sa mundo.

Ito ay dulot ng pagkapal ng greenhouse gases sa ating
atmosphere.



Maari bang kasama tayo sa dahilan ng pagbabago sa klima?

Ano ang nagpapabilis sa pagbabago ng klima?



CLIMATE CHANGE ACCORDING TO A KID
Clink on this link to watch the video: 
https://youtu.be/Sv7OHfpIRfU?t=1



https://www.wwf.org.uk/get-involved/schools/school-campaigns/shaping-our-future

Balikan natin!
Ang earth ay nababalutan ng atmosphere, isang layer ng 
gas na parang kumot na nakapalibot sa mundo. Kasama sa
mga gas na makikita sa atmosphere ay tinatawag na
greenhouse gases (GHG).

Ang mga greenhouse gases ay mga gas na nagkukulong ng 
init mula sa araw upang magkaroon tayo ng kaaya-ayang
temperatura dito sa mundo. Ang malaking bahagi ng init
mula sa araw ay naibabalik muli sa kalawakan. Ito ay 
maituturing na natural greenhouse effect.



https://www.wwf.org.uk/get-involved/schools/school-campaigns/shaping-our-future

Dalawa sa mga halimbawa ng GHG ay ang carbon dioxide 
(CO2) at methane (CH4). 

Ang carbon dioxide ay nabubuga tuwing nagsusunog tayo
ngfossil fuel upanga makalikha ng kuryente at gasoline.  Ito 
rin ay nabubuga kapag nagpuputol tayo ng ng puno.  Ang 
methane naman ay nabubuga mula sa mga nabubulok na
basura.

Kapag dumadami ang mga greenhouse gases sa atmosphere, 
nahihirapang makatakas ang init pabalik sa kalawakan. Ang 
init ay nakukulong at nakapagdudulot ng tinatawag na global 
warming.

Ang patuloy na pagtaas ng temperatura ng mundo ay 
nakakaapekto sa ating klima, at nakapagdudulot ng climate 
change. 



Ang isang epekto ng climate change ay ang pagkakaroon ng 
extreme at unpredictable na panahon.
Maaari tayong makaranas ng malalakas at matitinding ulan, bagyo o init. Maaari rin natin itong mangyari
sa hindi inaasahang panahon. Halimbawa, kahit na sa panahon ng tag-araw ay biglang may darating na
bagyo, o di kaya naman kahit panahon ng tag-ulan ay makaranas pa rin tayo ng matinding init.



Maari nitong maapektuhan ang ating pagkain
Ang matitinding bagyo, ganun din ang mahabang panahon ng tag-init ay maaring magdulot ng 
pagkasira ng mga pananim, na makakaapekto sa ating suplay ng pagkain.



Maari nitong maapektuhan ang ating pagkain, tubig
Ang mahabang panahon ng tag-init ay maaring magdulot ng kakulangan sa ating suplay ng tubig.



Maari nitong maapektuhan ang ating pagkain, tubig, tirahan

Ang matitinding bagyo ay 
maaring magdala ng 
pinsala pati sa ating mga
tirahan. Ang iba naman ay 
kailangang lumikas mula
sa kanilang mga tahanan
at manatili sa mga
evacuation center.



Ubo, sipon, asthma 
at iba pang mga

respiratory diseases

Dehydration at 
heat stroke

Vector borne diseases 
tulad ng dengue, malaria 

Maari nitong maapektuhan ang ating pagkain, tubig, tirahan
at pati ang ating kalusugan.



Magbasa, mag-aral at magturo.

Magtipid at gamiting ng wasto ang kuryente.

Matutong mag-reduce, reuse, recycle.

Maging mabuting halimbawa sa iba.

Apat na gawain upang maagapan
ang Climate Change:


