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I. LAYUNIN:
1. Naisasagawa nang wasto ang mga tungkulin sa sarili
2. Naisauugali nang maayos ang mga tungkulin sa sarili

II. PAKSANG ARALIN:     
Paksa:  Mga Tungkulin sa Sarili
Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide 2013 – EPP4HE  

Umunlad sa Paggawa 4: Batayang Aklat sa   
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
Chona D. Castaño, PhD

Kagamitan: tsart ng wastong pagsasagawa ng mga tungkulin 
sa pag-aayos sa sarili

III. PANIMULANG PAGTATAYA: 
Ipasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong: 

1. Ano ang dapat mong gawin paggising  sa umaga?
a. Buksan agad ang T. V. at manood ng paborito mong palabas.
b. Kunin iyong mga laruan.
c. Maligo, magsipilyo ng ngipin, at magbihis ng malinis na damit.
d. Umupo sa isang tabi at panoorin si nanay habang gumagawa.

2. Alin sa sumusunod ang hindi mo dapat gamitin?
a. sariling tuwalya
b. shampoo
c. damit ng kapatid mo
d. sepilyo ng nanay mo

IV. PAMARAAN:

A. PAGGANYAK

•  Tumawag ng isang mag-aaral na malinis at patayuin sa 
harapan ng klase.

Itanong ang sumusunod:
1. Ano-ano ang dapat mong gawin upang mapanatiling 

maayos at malinis ang iyong sarili?
2. Sa ilang pangungusap, paano mo ilalarawan ang iyong 

kamag- aral 
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B. PAGLALAHAD

Bago pumasok sa paaralan, ano-anong paghahanda sa sarili 
ang ginagawa mo?

Paano mo isinasagawa ang mga paghahandang ito?

C. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN

•  Talakayin ang Linangin Natin sa LM.
•  Ipasagot ang mga aytem sa  Gawain Natin LM.  

D. PAGSASANIB

Itanong:
1. Bakit  dapat ninyong isagawa ang mga paraan upang  mapangalagaan 

ang iyong katawan nang naaayon sa takdang oras?
2. Ano-ano ang positibong katangian ng isang mag-aaral na malinis 

at maayos sa sarili?

E. PAGLALAHAT

Pagbuo ng kaisipan sa mga tungkulin sa sarili.

V. PANGWAKAS NA PAGTATAYA:

Pasagutan sa papel ang mga katanungan sa LM.

VI. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN:

Ipagawa sa mga mag-aaral ang sumusunod:

1. Magsaliksik sa internet ng iba pang paraan ng pag-aalaga sa sarili.
2. Gumawa ng poster tungkol sa wastong pag-aalaga sa sarili.

KARAGDAGANG SANGGUNIAN:

www.ericglenn.wordpress.com
Umunlad sa Paggawa 4
Batayang Aklat sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
Chona D. Castaño, PhD, et. al
ABIVA Publishing House, Inc.
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I. LAYUNIN:

1. Nasasabi ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili
2. Naipakikita ang wastong paraan ng paggamit ng mga kagamitan 

sa paglilinis at pag-aayos sa sarili

II. PAKSANG ARALIN:  
Paksa:  Mga Kagamitan sa Paglilinis at Pag-aayos 

ng Sarili
Sanggunian:  Curriculum Guide 2013–EPPHE – Oa-1
Kagamitan: Iba’t ibang pansariling kagamitan  tulad ng suklay,  

nailcutter, sipilyo, bimpo, tuwalya, at iba pa.

III. PANIMULANG PAGTATAYA: 
Ibigay ito sa mag-aaral. Ipasuri ang mga nasa larawan. Pabilu-

gan ang wastong letra kung saan ito ginagamit.

1.     a. kuko       b. buhok    c. ngipin     d. talampakan

2.     a. ngipin     b. ulo         c. buhok     d. kuko

3.     a. katawan  b. buhok   c. kili-kili     d.  ilong

IV. PAMARAAN:

A. PAGGANYAK

Ipasuri sa mag-aaral ang kanilang sarili bago pumasok ng paara-
lan at tanungin:
Ano-anong paghahanda sa sarili ang ginagawa mo?

B. PAGLALAHAD

Magpakita sa mga mag-aaral ng tsart tungkol sa kahandaan ng 
katawan bago pumasok o handa na ba ako pumasok na tsart.
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C. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN

1. Pangkatin ang klase.
2. Magpakita ng mga larawan ng iba’t ibang pansariling kagamitan 

tulad ng suklay, nailcutter, sipilyo, bimpo, tuwalya,  at iba pa na 
nakatago sa loob ng kahon.

3. Magpakita rin ng mga bagay na hindi ginagamit para sa 
pansariling kagamitan.

Sabihin: Pumunta kayo sa inyong pangkat at isulat ang mga 
kagamitang nakita ninyo o naalaala. Ang pangkat na may maraming         
maitatala ang siyang mananalo.

D. PAGSASANIB

(Mga mungkahing tanong):
1. Bakit dapat ugaliing maging maayos palagi ang ating sarili?
2. Ano ang magandang maidudulot nito sa ating katawan?

E. PAGLALAHAT

Upang mapanatiling malinis at maayos ang sarili, dapat gumamit 
ng iba’t ibang pansariling kagamitan  tulad ng suklay,  nailcutter, 
sipilyo, bimpo, tuwalya, atbp.

V. PANGWAKAS NA PAGTATAYA:

Ipagawa ang Gawin Natin  sa LM.

VI. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN: 
Sagutin ang Pagyamanin Natin sa LM. Ipagawa sa mga mag-aaral 
ang nasa ibaba:

Mag-interview ng magulang, kapatid, o kapitbahay at itanong 
kung paano nila inaalagaan ang sarili.

KARAGDAGANG SANGGUNIAN:

Iba’t ibang sanggunian o kahit sa internet tungkol sa mga paraan 
ng pag-aalaga sa sarili. 
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I. LAYUNIN:
1. Naipakikita ang wastong pamamaraan ng paglilinis at pag-aayos 

ng sarili

2. Nasusunod ang iskedyul ng pag-aayos at paglilinis sa sarili
II. PAKSANG ARALIN:

Paksa:    Wastong Pamamaraan ng Paglilinis at
Pag-aayos ng Sarili

Sanggunian: Modyul 1, Aralin 2 K to 12 – EPP4HE-Oa-2
Kagamitan: mga kagamitan sa paglilinis sa sarili,

dayari o journal
III. PANIMULANG PAGTATAYA:

Ipasulat sa patlang ang tamang sagot:
Ipasagot ito sa kuwaderno.
1. Sa anong paraan ka makaiiwas sa pagkakaroon ng kuto sa ulo?
2. Ilang beses dapat magsipilyo ng ngipin sa loob ng isang araw?

IV. PAMARAAN:
A. PAGGANYAK

Ipaawit ang awiting “Ganito Maghugas” sa LM.

GANITO MAGHUGAS
Tono: Mulberry Bush

Ganito maghugas ng mukha tuwing umaga.
(Palitan ang parte ng katawan)

- maghugas ng paa

- magsuklay ng buhok

- magsipilyo ng ngipin

- magpalit ng damit

Itanong: Sa paanong paraan mo mapananatiling maayos at malinis 
ang sarili mo?
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B. PAGLALAHAD

Ipabasa ang Alamin Natin sa LM   

C. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN

1. Itanong: Sino sa inyo ang kaya nang alagaan ang sarili tulad ng 
paglilinis at pag-aayos ng sarili tuwing  pumapasok sa paaralan 
o di kaya kung may pupuntahan o may lakad ang pamilya?

a. Paano mo ito ginagawa? 
b. Kailan mo ito ginagawa?
c. Gaano mo ito kadalas ginagawa?

2. Pag-aralan at talakayin ang Linangin Natin sa LM 

D. PAGSASANIB

1. Ano anong magagandang  kaugalian ang natutuhan mo sa 
ating pinag-aralan?

2. Paano mo ito isasabuhay?

E. PAGLALAHAT

Ano ano ang mga paraang dapat mong gawin sa paglilinis sa sarili?

V. PANGWAKAS NA PAGTATAYA:

Ipasagot ang Gawin Natin sa LM  

VI. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN:
Ipagawa ang Pagyamanin Natin sa LM 

KARAGDAGANG SANGGUNIAN:

www. ericglenn.wordpress.com/
Umunlad sa Paggawa 4
Batayang Aklat sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
Chona D. Castaño, PhD
ABIVA Publishing House, Inc.
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I. LAYUNIN: 
1. Napangangalagaan ang sariling kasuotan
2. Naisa-isa ang mga paraan ng pagpapanalitiling malinis ang 

kasuotan (hal.mag-ingat sa pag-upo, pagsuot ng tamang kasuotan 
sa paglalaro, at iba pa)

II. PAKSANG ARALIN: 
Paksa:  Pangangalaga ng Sariling Kasuotan
Sanggunian:  Modyul 1, Aralin K to 12 – EPP4HE-Ob3
Kagamitan: iba’t ibang  larawan o totoong  kasuotan

III. PANIMULANG PAGTATAYA:

Pasagutan sa papel ang sumusunod na tanong: 
1. Alin sa sumusunod ang dapat isinusuot bilang pantulog?

a. maong at polo
b. gown
c. damit pangsimba
d. pajama

2. Ano ang tamang gawin bago umupo upang hindi magusot kaagad 
ang paldang uniporme?

a. Ayusin ang pleats ng palda
b. Ipagpag muna ang palda
c. Ibuka ang palda
d. Basta na lang umupo

IV. PAMARAAN:

A. PAGGANYAK

1. Magpakita ng iba’t ibang kasuotan.
2. Itanong sa mga mag-aaral kung kailan ito isinusuot.

B. PAGLALAHAD

Talakayin ang Alamin Natin sa LM 

 

PAG-AALAGA NG SARILING KASUOTAN 

 

Home Eco 
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C. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN

Pangkatin ang klase. Ipagawa ang Linangin Natin  sa LM 

D. PAGSASANIB

Itanong: Bakit kailangan pangalagaan ang ating mga kasuotan?

E. PAGLALAHAT

Ano-ano ang mga paraan ng pag-aalaga ng inyong mga 
kasuotan?

V. PANGWAKAS NA PAGTATAYA:

Pasagutan ang Gawin Natin sa LM 

VI. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN:

1. Ipasulat sa kuwaderno ang isinasaad ng Pagyamanin Natin sa LM 
2. Ipaalaala sa mga mag-aaral na titingnan ng guro kung nagawa ito 

sa bahay at napirmahan ang “lagda ng magulang” sa kuwaderno.

KARAGDAGANG  SANGGUNIAN:

www.ericglenn.wordpress.com
Umunlad sa Paggawa 4
Batayang Aklat sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
Chona D. Castaño, PhD
ABIVA Publishing House, Inc.
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I. LAYUNIN:
Nasasabi ang kagamitan sa pananahi sa Kamay

II. PAKSANG ARALIN: 
Paksa:  Mga Kagamitan sa Pananahi sa Kamay
Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide 2013

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4
Kagamitan: medida, didal, gunting, emery bag, pin cushion, 

atbp.

III. PANIMULANG PAGTATAYA:

Ipasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong:

PANUTO: Pilin ang titik ng tamang 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 ito 
kalawangin.

a. sewing box
b. pin cushion
c. emery bag
d. didal

IV. PAMARAAN:

A. PAGGANYAK 

Magpakita sa klase ng mga kagamitan sa pananahi. Magpapalig-
sahan sa mga mag-aaral kung sino ang unang makapagsasabi ng 
mga kagamitan sa pananahi.

B. PAGLALAHAD

Talakayin ang Alamin Natin sa LM 

MGA KAGAMITAN SA PANANAHI  
NG KAMAY 

 

Home Eco 
Aralin 5 
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C. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN

Talakayin ang Linangin Natin sa LM 

D. PAGSASANIB

Itanong sa mga mag-aaral ang sumusunod:
Anong magandang kaugalian ng isang Pilipino ang ipinihihi-

watig sa pananahi?

E. PAGLALAHAT

Pasagutan ang Gawin Natin sa LM

V. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN:

Pag-uwi mo sa bahay, buksan ang lagayan ng iyong mga damit. 
Tingnan kung may mga sira ang damit at tahiin ang mga ito. Ipakita 
sa mas nakatatanda kung tama ang iyong pagtahi sa damit.

KARAGDAGANG SANGGUNIAN:

Umunlad sa Paggawa 4
Batayang Aklat sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
Chona D. Castaño, PhD
ABIVA Publishing House, Inc.
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