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TUNGKULIN SA SARILI 
Home Eco 

Aralin 1 

LAYUNIN:  

1. Nakikilala  ang tungkulin sa sarili
2. Naisasagawa ang tungkulin sa sarili 
3. Naisasaugali ang mga tungkulin sa sarili nang maayos

Bilang isang mag-aaral na lumalaki, may mga tungkulin ka sa 
iyong sarili na dapat mong gampanan. Kapag ang mga tungkuling 
ito ay maayos mong isinasagawa, ito ay nagiging bahagi ng pang-
araw-araw mong gawain.

Sa pagtawag ng guro sa isa mong kaklase sa harapan, alamin 
sa iyong sarili kung may mga katangian kang katulad niya.

Pag-usapan o talakayin ang sumusunod. Mapangangalagaan ang 
ating sarili sa pamamagitan ng:

1. Paliligo araw-araw.

2. Pagpapalit ng malinis na damit at damit panloob araw-araw.
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3. Pagkain  ng balanced diet.

4. Pagkain ng mga berdeng dahon na mga gulay  at sariwang 
prutas.

5. Pagiwas sa pagkain ng junk foods at pag-inom ng softdrinks at 
iba pang pagkaing may maraming sangkap na kemikal.

6. Pagsisipilyo ng ngipin pagkatapos kumain.

7. Pagtulog ng walo hanggang sampung oras sa loob ng isang 
araw.

8. Paglalaan ng sapat na oras sa paglalaro o pag-eehersisyo.

DEPED May mga bagay at kagamitan na dapat tayo lang ang 
gumagamit tulad ng mga personal nakagamitan. Dapat ikaw lamang 
ang gumagamit ng iyong sipilyo, bimpo, suklay, at mga panloob na 
damit.

Lagyan ang patlang ng (J) masayang larawan ng mukha 
kung tama at(L) malungkot na larawan kung mali ang sumusunod 
na pangungusap 

_____1. Nawawala ang sipilyo mo, nakita mo ang sipilyo ng 
nakababata mong kapatid kaya, ito muna ang ginamit 
mo.

_____2. Maganda ang palabas sa television. May pasok ka 
pa kinabukasan kaya sinabi mo na lang sa tiyahin mo 
na kuwentuhan ka na lang tungkol sa palabas dahil 
matutulog ka nang maaga para hindi ka mapuyat. 
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 ____  3. Kinakain ni Momay ang  mga gulay at prutas na 
nakahanda sa hapag kainan.

____  4. Naliligo si Angelo araw-araw bago pumasok sa 
paaralan.

 ____   5. Nauuhaw ka habang naglalakad. Nakita mo sa  
tindahan na may malamig na softdrinks pero ang 
binili mo ay isang bote ng mineral water.

1. Magsaliksik sa internet ng iba pang paraan ng pag-aalaga 
sa sarili.

2. Magtala ng mga gawaing na iyong ginagawa sa araw-araw 
upang mapanatiling maayos ang iyong sarili.

 

MGA KAGAMITAN SA PAGLILINIS AT 
PAG – AAYOS NG SARILI 

Home Eco 
Aralin 2 

LAYUNIN:

1. Nasasabi ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos 
ng sarili

2. Naipakikita ang wastong paraan ng paggamit ng mga 
kagamitan sa sarili
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Tingnan at suriing mabuti ang mga kagamitan sa paglilinis ng 
katawan na nasa larawan.

Alin sa mga ito ang ginagamit mo araw-araw? Alin ang 
ginagamit mong isang beses sa isang linggo? 

Palagi mong isaisip na kailangan mong maging malinis at 
maayos. May mga kagamitan na dapat mong gamitin para sa iyong 
sarili lamang at may mga kagamitang maaari ring gamitin ng iba 
pang kasapi ng pamilya.

I. Lagyan ng  tsek () kung pansarili o pampamilya ang mga 
kagamitang nakahanay.

Kagamitan Pansarili Pampamilya

1. mouthwash

2. toothpaste
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3. hair dryer

4. tuwalya

5. sipilyo

6. suklay

7. pulbos

8. bimpo

9. sabon

10. shampoo

DEPED May mga akmang kagamitan sa paglilinis at pag–aayos sa 
sarili.

Suriin at pag-aralan ang wastong paggamit sa sumusunod na 
larawan.

KAGAMITAN PARA SA BUHOK 

Shampoo – ito ay nagbibigay ng kaaya-ayang amoy sa ating 
buhok. Ito rin ang nag-aalis ng mga kumapit na dumi 
at alikabok sa ating  buhok.
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Suklay o hairbrush – ito ay ginagamit sa pagsusuklay ng buhok 
upang matanggal ang mga buhol-buhol o 
gusot sa ating buhok.

KAGAMITAN PARA SA KUKO 

Panggupit ng kuko o nailcutter – ito ay ginagamit sa pagpuputol 
o paggugupit ng kuko sa kamay at paa. 
Dapat pantayin ang kuko na ginupit gamit 
ang nail file o panliha.

KAGAMITAN PARA SA BIBIG AT SA NGIPIN •

Sipilyo – ito ay ginagamit kasama ang toothpaste upang 
linisin  at tanggalin ang mga pagkaing dumidikit o sumisingit 
sa pagitan ng mga ngipin pagkatapos kumain.  

Ang Toothpaste ay nagpipigil sa pagdami ng mikrobyo sa 
loob ng bibig. Pinatitibay  nito ang mga ngipin upang hindi 
ito mabulok.
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Sa pagmumumog dapat gumamit rin ng mouthwash  upang 
lalong makatulong sa pagpapanatili ng mabangong hininga. 
Ito rin ay nakatutulong sa pagpupuksa sa mga mikrobyong 
namamahay sa loob ng bibig sanhi ng mabahong hininga.

KAGAMITAN PARA SA KATAWAN

Sabong pampaligo – ito ay nag-aalis ng dumi at libag sa katawan 
at nagbibigay ng mabango at malinis na amoy 
sa buong katawan.

Bimpo – ito ay ikinukuskos sa buong katawan upang maalis ang 
libag sa ating buong katawan.

Tuwalya – ito ay ginagamit na pamunas sa buong katawan 
pagkatapos maligo para matuyo.

Upang mapanatiling malinis at maayos ang sarili, dapat 
gumamit ng iba’t ibang pansariling kagamitan  tulad ng suklay, nail 
cutter, sipilyo, bimpo, tuwalya, at iba pa.
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Panuto: Hanapin sa Hanay B ang deskripsiyon ng mga 
kagamitan sa Hanay A. Isulat ang titik sa tabi  ng bilang.

Hanay A     Hanay B

1.            

2.       

3.

4.

5.

a. Ginagamit ito upang 
maging malinis at 
matibay ang ngipin.

b. Ginagamit ito sa 
pag-aayos ng buhok.

c. Pinapanatili nito ang 
bango at tinatanggal 
ang mikrobyo sa 
bibig.

d. Pang-alis ito ng 
libag   at iba pang 
dumi sa katawan.

e. Ginagamit ito bilang 
pamputol ng kuko.
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Gumupit ng mga larawan ng iyong pansiriling  kagamitan. 
Sabihin kung paano mo gagamitin ang mga ito upang mapanatiling  
malinis at maayos ang iyong sarili.

Ilagay ang mga ito sa iyong portfolio sa EPP.

 

WASTONG PARAAN NG PAG – AAYOS AT 
PAGLILINIS SA SARILI 

Home Eco 
Aralin  3 

LAYUNIN:

1. Naipakikita ang wastong pamamaraan ng paglilinis at pag-
aayos sa sarili 

2. Nasusunod ang iskedyul ng paglilinis at pag-aayos sa sarili

Sa mga nakaraang aralin ay natutunan mo na kung paano 
pahalagahan ang iyong sarili. Sa edad mo ngayon, may mga bagay  
na maaaring mo nang gawin. Maaayusan mo na ang iyong sarili 
nang hindi humihingi ng tulong sa iba. 
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Naririto ang isang awitin na magpapakita kung paano mo 
dapat ayusin ang iyong sarili.

GANITO MAGHUGAS

Tono: Mulberry Bush

Ganito maghugas ng mukha
Maghugas ng mukha
Maghugas ng mukha.

Ganito maghugas ng mukha
Tuwing umaga.

(Palitan ang parte ng katawan)
- maghugas ng paa

- magsuklay ng buhok
- magsipilyo ng ngipin

- magpalit ng damitDEPED 
PAGLILINIS SA SARILI

May kasabihan tayo na “Ang Kalusugan ay Kayamanan.” 
Mapananatili nating malusog ang ating katawan kung tayo ay 
naliligo, nagsusuklay ng buhok, nagsisipilyo ng ngipin, at gagawin 
ang iba pang gawaing pangkalusugan araw-araw.
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PAGLIGO

Dapat ugaliing maligo araw-araw para manatili tayong malinis. 
Gumamit ng sabon sa buong katawan. Gumamit ng shampoo na 
akma sa klase ng buhok mo. Bago matulog sa gabi ugaliin ding 
maglinis ng katawan upang maging presko ang pakiramdam.

 PAGSISIPILYO NG NGIPIN

Ang pagsisipilyo ng ngipin pagkatapos kumain ay makatutulong 
ng malaki upang maiwasang masira o mabulok ang mga ito. Ang 
bulok na ngipin ay nagiging sanhi ng mabahong amoy sa bibig. 
Gumamit ng toothpaste na may fluoride na angkop para sa mga 
bata.

Ugaliing magsipilyo ng ngipin sa umaga, tanghali at gabi 
pagkatapos kumain. Ang dila at ngalangala ay dapat ding sipilyuhin. 
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WASTONG PANGANGALAGA NG KUKO

Mahalagang panatilihing malinis ang mga kuko sa paa at 
kamay. Iwasang isubo ang mga daliri sa bibig lalo na kung marumi 
ang kuko.

Gupitin ang kuko ng paa at kamay isang beses sa loob ng 
isang linggo. Gumamit ng nail cutter.

Gawain 1

 Panuto: Gawin ang mga sumusunod.

1. Kumuha ng partner.

2. Lahat ng nasa gawing kanan ay magkunwaring nanay 
at ang nasa gawing kaliwa ay magkunwaring anak.

3. Lahat ng anak ay ipakikita sa nanay kung paano linisin 
at ayusin ang katawan bago pumasok sa paaralan. 

4. Lahat ng nanay ay pagmamasdan ang anak kung paano 
maglinis at mag-ayos ng sarili.
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5. Isusulat ni nanay sa kuwaderno kung paano isagawa 
ang gawain.

6. Pagkatapos magpalitan ng role ang magkapartner.

Gawain 2

Sa pamamagitan ng pagtataya ayon sa Pamantayan ng 
Rubrics, bigyan ng marka ang iyong partner.

Halimbawa:

Gamitin ang tseklist para sa pagsusuri ng iyong ginawa.

Kriterya
Antas ng 

Kahusayan
1 2 3 4

1. Maayos bang nagampanan ang mga 
gawain?

2. Nasunod ba nang maayos ang mga 
paraan sa gawain? 

Batayan:
4 – Napakahusay 2 – Mahusay
3 – Mas Mahusay 1 – Hindi Mahusay

Sa iyong journal o dayari, itala o isulat kung ano-ano ang 
ginagawa mong mga paraan ng paglilinis at pag-aayos ng sarili.

1. Gumawa ng tsart kung nasusunod ang iskedyul ng paglilinis 
at pag-aayos sa sarili.
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Gawain Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado/
Linggo

 

PAG – AALAGA NG SARILING KASUOTAN 
Home Eco 

Aralin 4 

LAYUNIN:

1. Napangangalagaan ang sariling kasuotan at

2. Naiisa-isa ang mga pamamaraan nang pagpapanatiling 
malinis ang kasuotan hal., mag-ingat sa pag-upo, pagsuot 
ng tamang kasuotan sa paglalaro, at iba paDEPED 

May iba’t ibang kasuotan tayong ginagamit sa iba’t ibang 
pagkakataon.

Ang damit pambahay ay dapat na maluwag at malambot para 
malayang nakagagalaw ang may suot nito. Karaniwang gawa ito sa 
malambot na tela.

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - 
electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office.



DEPED COPY

222

Mahalagang pangalagaan mo ang iyong mga kasuotan. Dapat 
na manatiling maayos at malinis  ang mga ito tuwing  kailangan 
mong gamitin.

Pag-aralan mo ang iba’t ibang paraan ng wastong 
pangangalaga ng kasuotan:

Ingatan ang palda ng uniform o anumang damit na may pleats. 
Huwag  itong hayaang magusot  sa pag-upo.
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Huwag umupo kung saan-saang lugar nang hindi marumihan 
ang damit o pantalon. Siguraduhing malinis ang lugar na uupuan. 

Kapag namantsahan o narumihan ang damit, labhan ito agad 
para madaling matanggal at hindi gaanong  kumapit sa damit ang 
dumi o mantsa.

Gumamit ng bleach para tanggalin ang dumi o mantsa. 
Gamitin ang  naaayon sa kulay  ng damit. May mga chlorox para sa 
puti at bleach para sa may kulay.

Magsuot ng angkop kasuotan ayon sa gawain. Huwag gawing 
panlaro ang damit  na pamasok sa paaralan. Pagdating sa bahay 
galing sa paaralan, hubarin kaagad ito at pahanginan.
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Ugaliing magsuot ng tamang damit na pantulog tulad ng 
pajama, daster, at short. Dapat maluwag na damit ang pantulog 
upang ito ay maginhawa sa pakiramdam.

Kapag natastas ang laylayan ng damit, tahiin ito kaagad pag-
uwi sa bahay upang hindi  ito  lumaki.
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Alagaan ang mga damit at iba pang gamit sa pamamagitan 
ng paglalagay ng mga ito sa tamang lagayan.

Panuto:

Magtala ng iba’t ibang paraan ng pangangalaga sa pansariling 
kasuotan. Isulat ito sa kuwaderno.

 Maraming uri ng kasuotan ang ating ginagamit. Mahalagang 
batid o alam  natin ang mga paraan ng pag-aalaga sa mga ito. 

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - 
electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office.



DEPED COPY

226

1. Pag-uwi mo sa bahay, tingnan mo ang iyong mga 
pansariling kagamitan.

2. Gumawa ka ng tseklist na katulad ng nasa baba.

3. Palagdaan ito sa iyong magulang.

KAGAMITAN INAYOS HINDI INAYOS

1.Mga damit

2.Mga sapatos

3.Mga maruruming damit
4.Nilabhan ang hinubad 
na panloob na damit. 

Para sa guro sa EPP ng anak ko,

Ito ay nagpapatunay na ginawa ng aking anak ang isinasaad 
sa tseklist sa taas.

     
     
____________________________

  Pangalan at Lagda ng Magulang
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MGA KAGAMITAN SA PANANAHI SA  
KAMAY 

Home Eco 
Aralin 5 

 

LAYUNIN: 

1. Nakikilala ang mga kagamitan sa pananahi

2. Nasasabi ang gamit ng mga kagamitan sa pananahing 
pangkamay.

Napag-aralan mo na ang iba’t ibang paraan ng pag-
aalaga ng iyong pansariling kagamitan. Matututuhan mo 
naman ngayon ang  pag-ayos ng damit mong napunit o nasira. 
Gagawin mo ito sa pamamagitan ng pananahi. Maaaring  
wala kayong makinang pantahi sa bahay kung kaya’t maaari 
mo itong ayusin sa pamamagitan ng pagtahi gamit ang iyong 
mga  kamay.

Mahalaga na matutuhan mo muna ang iba’t ibang 
kagamitan sa pagtatahi gamit ang kamay at kung paano ito 
gagamitin.

Upang maayos ang damit mong napunit, kailangan mo munang 
alamin ang  mga dapat mong gamitin at kung paano ginagawa ang 
mga ito.
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Mga Gamit sa Pananahi

Bago gupitin ang telang tatahiin dapat ay sukatin muna ito 
gamit ang medida upang maging akma ang sukat nito.

Gunting. Gumamit ng angkop at matalas na gunting sa 
paggupit ng telang itatapal sa damit na punit o damit na susulsihan.

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - 
electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office.



DEPED COPY

229

 

Ang karayom at sinulid ay ginagamit sa pananahi. Dapat 
magkasingkulay ang sinulid at tela o damit na tinatahi.

Kapag ikaw ay nagtatahi lalo sa matigas na tela, gumamit ng 
didal. Ito ay isinusuot sa gitnang daliri ng kamay upang itulak ang 
karayom sa pagtatahi. Sa ganitong paraan maiiwasan matusok ng 
karayom ang mga daliri.

Pagkatapos gamitin ang karayom sa pagtahi, mainam na ito 
ay ilagay sa pin cushion.

    

Itusok ang karayom sa emery bag kapag hindi ginagamit 
upang hindi ito kalawangin.
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Panuto: Bilugan ang titik ng napiling sagot.

1. Ito ay ginagamit sa pagsukat ng tela.

a. medida

b. didal

c. gunting

d.  emery bag

2. Itinutusok dito ang karayom kapag hindi ginagamit upang 
hindi kalawangin.

a.  sewing box

b.  pin cushion

c.  emery bag

d.  didal

May mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Ang bawat isa 
ay may angkop na gamit.

Dapat din na tandaan natin kung paano ang mga ito itatago 
sa tamang paraan upang magamit sa oras na kailangan
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3. Ginagamit ito sa paggupit ng tela.

a. medida

b. didal

c. gunting

d.  emery bag

4. Upang hindi matusok ang daliri, inilalagay mo ito sa iyong 
gitnang daliri.

a. medida

b. didal

c. gunting

d.  emery bag

5. Ito ay magkasamang ginagamit sa pananahi.

a. karayom at sinulid

b. didal at medida

c. gunting at lapis

d. emery bag at didal

Maghanap ng isang damit na punit at sulsihan ito gamit ang 
mga kagamitan sa pananahi.
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