Mga Ambag ng Sinaunang Dinastiya ng Tsina
WebQuest Description: Ang WebQuest na ito ay ginawa upang mas mapadali ang pag-intindi sa mga Dinastiya ng Sinaunang Tsina
at ang mga ambag nito. Ito ay naglalaman ng mga iba't - ibang aktibidad upang mas mapalalim ang inyong kaalaman sa mga
Dinastiya ng Tsina. Ito ay naglalayong matukoy ang mga ambag at sanhi ng pagbagsak ng bawat Dinastiya.
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-&nbsp; Ito ay naglalayong mapalawak ang inyong kaalaman sa mga Dinastiya ng Tsina.-&nbsp; Naglalayon itong masuri ang mga
mahalagang ambag ng mga dinastiyang sa sinaunang Tsina.-&nbsp; Nararapat lamang na masuri ang impluwensya ng bawat
dinastiya sa kultura ng Tsina.-&nbsp; Sa pagtatapos ng talakayan ay nararapat na masuri ang bahaging ginampanan ng bawat
dinastiya sa mga tradisyon, panlipunang aspeto at paraan ng pamumuhay sa pagkahubog ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
kulturang Tsino.

Sa pagtatapos ng aralin nararapat na maunawan ng mga mag-aaral ang mga sumusunod:- Ang Tsina ay isa sa mga dakilang bansa
dahil sa kanyang kabihasnan at nakasulat na kasaysayan sa loob ng apat na libong taon.- Mga sanhi ng pagbagsak ng mga dinastiya
sa sinaunang Tsina.- Naiisa-isa ng mga mag-aaral ang pagkakasunod - sunod ng mga dinasitya.

I. Pang-ganyak na gawain:- Ang mga mag-aaral ay susubukang buuin ang mga ngalan ng bawat dinastiya sa pamamagitan ng
"Jumbled Words." Pindutin ang link sa baba para sa atkibidad.http://www.quia.com/jw/466280.htmlII. Mga Katanungang basiko: (Ito
ay mga katanungang nararapat masagot ng mga mag-aaral sa pagtatapos ng talakayan.)1. Ano ang pagkakasunod - sunod ng bawat
Dinastiya ng Sinaunang Tsina?2. Ano ang naiambag ng bawat dinastiya sa tradisyon, panlipunan at paraan ng pamumuhay sa
aspeto ng paghahubog ng kulturang Tsino?3. Gaano kahalaga na malaman ang pagkakaroon ng mga pagbabago at pag-unlad sa
sistema ng pamumuno at pamumuhay?4. Ano ang sa tingin mo ang naibahagi sa kulturang Pinoy ng mga Tsino?III. Daluyan ng
kaalamanA. Ano ang mga pagkakasuno-sunod ng mga Dinastiyang Tsina?- Ang link na ito ay isang aktibidad na makatutulong upang
malaman ng mga mag-aaral ang pagkakasunod-sunod ng mga dinastiya.http://www.quia.com/rd/272952.htmlB. Mga dapat aralin at
tandaan:- Ang link na ito ay magbibigay ng sapat na impormasyon sa mga ambag at sanhi ng pagbagsak ng bawat dinastiya ng
sinaunang Tsina.http://www.scribd.com/doc/17650686/Mga-Dinastiya-Sa-TsinaC. Paglalagom: - Pumunta sa link sa ibaba upang mas
maintindihan ang tinalakay.http://www.youtube.com/watch?v=ylWORyToTo4

Ang link sa ibaba ang susukat sa kaalamang ng mga mag-aaral ukol sa tinalakay.http://www.quia.com/rr/910667.htmlIpasa ang bilang
ng inyong tamang sagot sa pamamagitin ng pag-print screen nito.I-send lamang ito gamit ang inyong e-mail sa
agacer_errol@yahoo.com
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Para sa paglalagom:Ang mga mag-aaral ay inaasahang naintindihan at naisa-puso ang araling tinalakay.Upang makita ang
pagkaintindi ng mga mag- aaral, bibigyan sila ng isang panukat na gawain sa pamamagitan ng "Performance Task"Direksyon:Gumawa ng isang collage ukol sa makulay na kulturang Tsino.- Ang magiging titulo nito ay "tSINO?"- Ilagay ang maikling paliwanag s
alikod na bahagi ng papel.- Ihambing ang kulturang Pinoy sa Kulturang Tsino. (Mga pagkakaiba at pagkakatulad.)Ipasa ito sa
susunod na pagkikita ng klase.
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