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PAKINABANG SA PAGTATANIM NG 
HALAMANG ORNAMENTAL  

 
Agrikultura 

Aralin 1 

I. NILALAMAN:   
Maraming kapakinabangang naidudulot sa mga mag-anak at pa-

mayanan ang pagtatanim ng mga halamang ornamental. 
Isa na rito ang pagpagaganda  ng mga bakuran dahil sa mga bu-

laklak at dahon nito na nagtataglay na magagandang kulay. Nililinis din 
nito katulad ng mga puno ang maruruming hangin sanhi ng polusyon at 
ginagawa nitong sariwa ang hangin sa kapaligiran. Higit sa lahat, kung ito 
ay magiging isang gawaing pangkabuhayan makatutustos ito ng mga pang-
araw-araw na gastusin ng pamilya.

II. LAYUNIN:  
Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental 

para sa pamilya at sa pamayanan

III. PAKSANG ARALIN:
Paksa:  Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang

Ornamental para sa Pamilya at sa Pamayanan
Sanggunian:  K-12 EPP4AG-Oa2 (1.2)
Kagamitan:  tambiolo (kahon na may binilot na papel na may  

nakasulat ng mga paksa)

IV. PANIMULANG PAGTATASA:

Ipasagot sa mag-aaral ang sumusunod na tanong.

1. May mga pakinabang na makukuha sa pagtatatanim ng mga 
halamang ornamental gaya ng sumusunod. Alin ang hindi kabilang 
sa grupo?

a. napagkakakitaan
b. nagpapaganda ng kapaligiran 
c. nagbibigay ng liwanag
d. naglilinis ng maruming hangin

2. Paano nakapagpapaganda ng kapaligiran ang pagtatanim ng 
halamang ornamental sa pamilya at pamayanan?

a. Nagsisilbi itong palamuti sa tahanan at pamayanan.
b. Nagbibigay kasiyahan sa pamilya.
c. Nagpapaunlad ng pamayanan.
d. Lahat ng mga sagot sa itaas. 
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V.  PAMAMARAAN:

A. PAGGANYAK (WORD RELAY )
Ihanda ang mga salita gaya ng pagkakakitaan, nagpapaganda ng 

kapaligiran, nagbibigay ng lilim at sariwang hangin, at sumusugpo ng 
polusyon. Isulat ang bawat isang salita sa papel na ilalagay sa tambiolo. 
Tumawag ng bata at pabunutin sa tambiolo. Bibigyan ng kasagutan 
ng mga mag-aaral ang nabunot na paksa. Maaring hindi lahat ng bata 
ay makapagbibigay ng wastong sagot ngunit maari itong tanggapin. 

B. PAGLALAHAD
 Ipabalik ang mga binilot na papel sa tambiolo. Pangkatin ang mga 

mag-aaral at pabubunutin sa tambiolo ang lider. Bigyan ng 15 minuto 
ang bawat pangkat  upang mapag-usapan ang paksa at ipabahagi ito 
sa buong klase.

C. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN
Ipaliwanag ang mga kapakinabangan na makukuha sa pag-

tatanim ng mga halamang ornamental ayon sa ibinahagi ng mga 
mag-aaral.

D. PAGSASANIB
 Pagiging responsable (Responsible). Ang mga halaman ay 

bahagi ng ating kalikasang kaloob ng Maykapal. Dapat natin itong 
alagaan, pahalagahan, at pagyamanin.

E. PAGLALAHAT
Ang pagtatanim ng mga halamang ornamental ay isang                      

kawili-wili at nakalilibang na gawain.
Maraming kapakinabangan ang nakukuha rito na makakatulong 

sa pamilya at pamayanan.

VI.  PAGTATAYA:
Ipasagot kung Tama o Mali  ang sumusunod na tanong:
1. Ang pagtatanim ng mga halamang ornamental ay nakatutulong sa 

pagbibigay ng malinis na hangin.
2. Ang mga halamang ornamental ay walang naidudulot na mabuti sa 

pamilya at ibang tao sa pamayanan.
3. Maaaring ipagbili ang mga itatanim na halamang ornamental.
4. Nakapagbibigay kasiyahan sa pamilya at pamayanan ang 

pagtatanim ng mga halamang ornamental.
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VII.  PANGWAKAS NA PAGTATASA:
1. Ang sumusunod ay mga kapakinabangan sa pagtatanim ng mga 

halamang ornamental maliban sa isa.
a. Nagiging libangan ito na makabuluhan.
b. Nagbibigay ito ng kabuhayan sa pamilya.
c. Nagpapababa ito ng presyo ng mga bilihin sa palengke.
d. Nagbabawas ito ng maruming hangin sa kapaligiran.

2. Paano makatutulong sa pagsugpo ng polusyon ang pagtatanim ng 
mga halamang ornamental.
a. Nililinis nito ang maruming hangin sa kapaligiran.
b. Naiiwas nito na malanghap ng mga tao sa pamayanan at ng 

ating pamilya ang maruming hangin sa kapaligiran.
c. a at b
d. Walang tamang sagot

VIII.  PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN: 

Pagawain ang mga bata ng album ayon sa kapakinabangan na 
makukuha ng pamilya at pamayanan sa pagtatanim ng mga halamang 
ornamental.

 

PAGSASAGAWA NG SURVEY GAMIT ANG 
TEKNOLOHIYA 

 
Agrikultura 

Aralin 2 

I. NILALAMAN:  
Nangangailangan ng masusing pag-aaral ang makabagong 

pamamaraan ng pagtatanim ng mga halamang ornamental. Maaaring 
isagawa ang mga pag-aaral sa pamamagitan ng survey. Isinasagawa 
ang  survey upang matamo ang mga bagay na dapat malaman. Maaaring 
gumamit ng internet upang makapagsaliksik ng mga bagong kaalaman. 
Ngunit ang dapat na unang hakbang ay ang pagkakalap ng mga kaalaman 
tungkol sa pagpapatubo ng halaman o punong ornamental. Sa pamamagitan 
nito, maraming mga kaalaman sa paghahalamanan ang matutuhan natin.

II. LAYUNIN:   
Nakagagamit ng teknolohiyang internet sa pagsasagawa ng survey 

at iba pang pananaliksik upang matutuhan ang makabagong pamamaraan 
ng pagpapatubo ng  halamang ornamental

III. PAKSANG ARALIN:
Paksa:  Pagsasagawa ng Survey Gamit ang Makabagong Pamamaraan  

sa Pagpapatubo ng  Halamang Ornamental
Sanggunian:  K-12 EPP4AGOb-3
Kagamitan:  manila paper, pentel pen, kuwaderno, lapis
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IV.  PANIMULANG PAGTATASA:

1. Karamihan sa mga halamang ornamental ay napapatubo sa 
pamamagitan ng ____.
a. buto    c.   usbong
b. sanga    d.   ugat

2. Ang sangang pipiliin upang mapatubo muli ang panibagong 
halaman ay dapat na ____.
a. magulang    c.   walang ugat
b. mura    d.   bagong usbong

V.  PAMAMARAAN: 

A.  PAGHAWAN NG BALAKID
1. teknolohiya    3.   pananaliksik
2. internet     4.   survey

B.  PAGGANYAK
Magsa-survey ang bawat pangkat sa pamayanan tungkol 

sa  iba’t ibang uri ng halamang ornamental at mga paraan ng 
pagpapatubo nito. Itanong sa mga mag-aaral ang:

•  Anong paraan ang gagamitin ninyo upang mapadali ang gagawing 
pagsa-survey?

•  Bigyang kahulugan ang mga salitang teknolohiya, internet, 
pananaliksik, at survey. 

C.  PAGLALAHAD 
Maghahanda ang guro ng isa-survey ng bawat pangkat upang 

maging matagumpay ang pananaliksik gamit ang internet.
Pangalan ng 

Halamang 
Ornamental

Uri ng 
Halamang 

Ornamental

Lugar kung 
Saan Dapat 

Itanim

Paraan ng 
Pagtatanim /        
Pag-aalaga

Fortune Plant    

Marigold    

Espada     

Zinnia    
Adelfa    
Sunfower    
Ilang-ilang    

Gumamela     

Bougainvillea    
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D. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN
Idikit sa pisara ang mga nagawang survey ng bawat pangkat at 

talakayin ang mga ito. Isa-isahin ang makabagong pamamaraan ng 
pagpapatubo/pagtatanim ng mga halaman/punong ornamental.

E. PAGSASANIB
ICT → web surfing

F. PAGLALAHAT 
Dapat natin tandaan na napakaraming halamang ornamental 

na maaring patubuin, ngunit dapat na isaalang-alang ang tamang 
paraan ng pagtatanim ng mga ito.

Upang maging madali at mabilis ang pagsa-survey ng                            
kahit na anong halamang ornamental, gamitin ang computer upang   
makatulong sa pagsasakatuparan sa mga ito. Maaring mas makikilala 
ang mga halaman kung makikita ito sa internet.

VI.  PAGTATAYA:
Magpasulat sa bawat kasapi ng pangkat ng isang maikling 

sanaysay tungkol sa isinagawang pagsa-survey.

VII.  PANGWAKAS NA PAGTATASA:
Sabihin kung ang sumusunod ay halamang ornamental na 

namumulaklak o di-namumulaklak:
1. Sampaguita 2. Chinese bamboo  3. Fortune plant
4. Adelfa  5. Gumamela

VIII.  PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN:
Pahanapin ang mga mag-aaral sa pamilihan ng mga halamang 

ornamental na may mura pa ang sanga at may matigas na sanga. Alagaan 
ang mga ito at subukang gamitan ng materyal sa pagtatanim. Ipasulat ang 
resulta kung ito ay tumubo o hindi makalipas ang ilang araw. Ipabahagi sa 
klase ang naging resulta.

I. NILALAMAN:
Dapat nating malaman na may mga halamang ornamental 

na   maaaring itanim o palakihin ayon sa ating pangangailangan at 
ng mga mamimili. Lalong-lalo na kung ito ay ating gagawing gawaing 

 

PAGTUKOY NG MGA HALAMANG 
ORNAMENTAL AYON SA PANGANGAILANGAN 

Agrikultura 
Aralin 3 
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pangkabuhayan. Nakasalalay din dito ang panahon, dahil may mga 
halamang ornamental na angkop sa malamig na lugar at sa  mainit na 
panahon.

II. LAYUNIN:
Nakapagsasagawa ng survey upang matukoy ang mga halamang  

ornamental ayon sa ikagaganda ng tahanan, gusto ng mamimili, pana-
hon, pangangailangan, at kita ng mga nagtatanim

III. PAKSANG ARALIN:
Paksa:   Pagtukoy ng mga Halamang Ornamental Ayon sa 
  Ikagaganda ng Tahanan, Gusto ng Mamimili,
  Panahon, Pangangailangan, at Kita ng mga Nagtatanim
Sanggunian:  K-12 EPP4AG-Oc-4
Kagamitan:  kuwaderno, ballpen, manila paper, pentel pen

IV.  PANIMULANG PAGTATASA:
Ipasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod:
1. Ginagamitan ng _____ bilang paraan ng pananaliksik upang 

malaman kung anong halamang ornamental ang mainam itanim.
(yvuers)

2. Ang survey ay maisasagawa sa pamamagitan ng pakikipanayam at 
pag-surf sa _____ gamit ang computer. (tenretni)

V.  PAMAMARAAN:

A. PAGGANYAK
Itanong  sa mga mag-aaral kung nagkaroon na sila ng pagkakataong 

makapasyal sa mga lugar na kung saan may mga nagtitinda ng mga 
halamang ornamental. Itanong din kung nagkaroon na ba sila ng 
karanasan na magtanim, mag-alaga, o magtinda ng mga halamang 
katulad nito.  

B. PAGLALAHAD
Pumili ng mga bagong lider ng pangkat at bigyan sila ng 

pagkakataong pumili ng kani-kanilang kasapi. Gabayan ang mga mag-
aaral ng bumuo ng mga katanungan sa gagawing pagsa-survey sa 
pamayanan. Ipasagawa ang pagsa-survey pagkatapos ng klase. 

C. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN
Ang mga halamang ornamental ay itinatanim upang magkadagdag 

kagandahan sa tahanan, paaralan, hotel, restaurant, at parke. Nagbibigay 
ganda ang mga ito lalong lalo na kung malulusog, malalago, makulay, at  
maayos ang pagkakalagay.
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Iba-iba rin ang katangian ng mga halamang ornamental. May 
namumulaklak, hindi namumulaklak, malalaki, malalapad ang dahon, at 
mayroong mababa lamang. Ang iba ay mabilis tumubo, may mabagal, 
may nabubuhay sa tubig, at sa lupa. Ang mga bagay na ito ay dapat nating 
isaalang-alang kung magtatanim o mag-aalaga ng halamang ornamental.
D. PAGSASANIB

Communication skills/maayos na pakikipagtalastasan. Paalalahanan 
ang mga mag-aaral ng mga panuntunan ng maayos na pakikipag-usap at 
pagtatanong sa mga tao ng napiling pamayanan.  

VI.  PAGTATAYA:
Ipasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod:
1. Ano ang ginamit ninyong pamamaraan ng pagkuha ng mga 

kaalaman?
2. Anong pamamaraan ang isinasagawa sa gawaing survey?

VII. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN:
Pasulatin ang mga mag-aaral ng isang journal tungkol sa kanilang 

karanasan sa pagsasagawa ng survey sa tindahan ng mga halamang 
ornamental.

I. NILALAMAN: 
Isaalang-alang sa pagtatanim ang intercropping ng halamang 

ornamental at halamang gulay para sa gagawing edible landscaping. Ang 
pagbabago sa kalakaran ng pagpapatubo nito ay mga bagay na dapat 
bigyang pansin. 

Ang pagtatanim ng pinagsamang halamang ornamental at gulay 
ay kasiya-siyang gawain. Bukod sa nagbibigay ganda sa bakuran, 
nakapagbibigay pa ito ng sariwang gulay na makakain. Magiging maayos 
ang pagtatanim kung mayroong kaalaman na angkop sa halamang 
ornamental at gulay. Hindi mahirap magsagawa ng ganitong gawain, dahil 
kahit sa mga paso lamang na nakaayos ay  maaari ng maging kaakit-akit ang 
gawain. Isa rito ay ang mga halamang herbs. Ito ay kalimitang ginagamit na 
halamang pantanim gaya ng murang dahon ng sibuyas, pechay, letsugas, 
mani (maaaring nakakain at ornamental), upland kangkong, at kamote. Ang 
mga halamang herbs na ito ay maaring  makasama ng mga ornamental na 
mint, cosmos, marigold, zinnia, portulaca, bermuda grass, at dahlia. 

 

INTERCROPPING NG HALAMANG 
ORNAMENTAL SA HALAMANG GULAY 

Agrikultura 
Aralin 4 
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II. LAYUNIN:   
Makagagawa ng survey upang matukoy ang pagbabago sa kalakaran 

ng pagpapatubo ng halamang gulay na kasama sa halamang ornamental
III. PAKSANG ARALIN:

Paksa: Intercropping ng Halamang Ornamental sa Halamang Gulay
Sanggunian: K-12 EPP4AG-Oc-4, Internet (edible landscaping),Google
Kagamitan: larawan, tsart, computer unit

IV. PANIMULANG PAGTATASA:
Pasagutan ang mga tanong sa ibaba. Ipasulat ang tamang titik sa papel.
1. Ang intercropping ay paraan ng pagtatanim ng halamang 

ornamental na maaring ___.
a. isama ang mga halamang gulay  
b. ihiwalay ang mga gulay sa mga halamang pampalamuti
c. itabi sa isang sulok ang mga halamang naiiba
d. paghihiwalay ng mga halamang may iba’t ibang katangian

2. Alin sa sumusunod na halaman ang maaring pagsamahin?
a. mga puno at herbs 
b. mga gumagapang at mga puno
c. mga herbs at gumagapang
d. mga herbs at namumulaklak 

V. PAMAMARAAN:
A. PAGGANYAK

Magpakita ng larawan ng isang lugar na may tanim na halamang 
ornamental na may kasamang halamang gulay. Itanong ang sumusunod:

Ano ang napapansin sa larawan? Maaari bang ipagsama sa isang 
lugar ng taniman ang mga halamang ornamental at gulay?
(Mungkahi: Gumamit ng computer unit sa silid-aralan o tignan ang mga 
larawan ng vegetable landscape sa ICT class.)
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B. PAGLALAHAD
Muling ipagawa sa mga pangkat ng mga mag-aaral ang pagsa-

survey. Patunguhin sila sa lugar na mayroong mga tanim na halamang 
ornamental. Sabihin sa kanila na masusing magmasid at magtanong 
kung maaaring isama ang mga halamang gulay sa pag-aalaga ng 
mga halamang pampalamuti.

C. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN
Talakayin sa klase ang mga nakalap na kaalaman ng bawat 

pangkat. Kunin ang may pinakamalapit na tugon sa pagtukoy ng 
pagbabago sa kalakaran sa pagtatanim ng mga halamang gulay na 
kasama ang mga halamang ornamental.

D. PAGSASANIB
Pagkamapamaraan / Pagkamalikhain, ICT thru internet – Google

E. PAGLALAHAT
Ang bagong kalakaran sa pagpapatubo ng mga halamang gulay 

na kasama sa mga ornamental ay isang kaaya-ayang gawain. 
Maraming pakinabang ang nagagawa nito. Nakapagpapaganda ito 
ng kapaligiran at nakapagbibigay ng pagkain dahil sa ibinubunga  
nitong sariwang gulay. Mga herbs ang karaniwang itinatanim dahil 
sa taglay nitong magagandang hugis at kulay ng dahon, hindi ito 
gaanong tumataas, at maaari itong itanin  kahit sa bakuran lamang 
ng tahanan. Payak at madaling maiayos  ang edible landscape. 
Dahil dito mas madali tayong makakukuha ng dagdag na gamit sa 
pagluluto.

VI. PAGTATAYA:
Pabuuin ang mga bata ng salita sa bawat kahon. Papiliin ng sagot sa 

sumusunod: cosmos, sunflower, fortune plant, palmera, at kamatis.

1. 

 

2. 

 

3. 
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VII. PAGWAKAS NA PAGTATASA:
Ipagawa sa mga mag-aaral ang nasa ibaba:

Isulat sa puwang kung anong uri ng halaman ang sumusunod.Ipasulat 
kung gulay o ornamental.

1. Kamatis  ______________
2. Pechay   ______________
3. Gumamela  ______________
4. Santan  ______________
5. Talong  ______________

VIII. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN:
Magdala sa paaralan ng mga punla ng damo, portulaca, dahon ng 

murang sibuyas, at kintsay.

 

PAGTUKOY SA DISENYO O PLANO NG 
PAGTATANIM NG PINAGSAMANG HALAMANG 

ORNAMENTAL AT IBA PANG  HALAMANG 
ANGKOP DITO 

Agrikultura 
Aralin 5 

I. NILALAMAN:
Ang anumang gawain upang matagumpay na maisagawa ay 

nangangailangan ng masusing pagbabalak. Ang pagbabalak ay isang 
paraan upang maisagawa nang maayos at tumpak ang isang gawain.  
Makatutulong ito upang makatipid sa pera, kagamitan, oras, at lakas. Katulad 
ng paggawa ng simple landscaping, kailangan muna itong iplano at idisenyo 
bago simulan ang pagtatanim ng pinagsamang halamang ornamental at iba 
pang mga halamang angkop dito. 

Maraming nagnanais na magkaroon ng magandang tanawin sa 
bawat tahanan. Nais nila na magkaroon ng landscape gardening upang 
mapaganda ang tanawin ng kanilang kapaligiran. Maisakatuparan lamang 
ito, kapag may masusing pagpaplanong ginawa rito. 

Nasa pagpaplano ang ikaaayos ng disenyo ng pagtatanim ng mga 
pinagsamang halamang ornamental at iba pang mga angkop dito. Sa 
pagplaplano naman dapat na  malaman muna natin ang sukat ng lugar 
na pagtataniman, pangangailangan ng mag-anak, at lugar na kailangan. 
Isaalang-alang ang mga ito upang mas matagumpay natin itong magawa.

II. LAYUNIN:

Nagkagagawa ng survey upang matukoy ang disenyo o plano ng 

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

138

pagtatanim ng pinagsamang halamang ornamental at iba pang mga halamang 
angkop dito

III. PAKSANG ARALIN:
Paksa:   Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng 

Pinagsamang Halamang Ornamental at Iba Pang 
mga Halamang Angkop Dito.

Sanggunian:  K-12 EPP4AG-Oc-4
Kagamitan: kuwaderno, ballpen, kartolina, lapis, pentel pen,  

crayola/watercolor

IV. PANIMULANG PAGTATASA:

Ipasagot ang sumusunod sa mga mag-aaral. Ipaayos ang mga salitang 
ginulo

1. Ang mga halamang _____ ay ang pinakaangkop na isama sa mga 
halaman ornamental. (lugay)

2. Mahalaga ang _____ sa pagtatanim ng pinagsamang halamang 
ornamental at iba pang mga halamang angkop dito. (isdenyo)

V. PAMAMARAAN:

A. PAGGANYAK
Magpakita ng dalawang larawan ng halamanan na naka-

landscape na naiplano na at hindi pa. Mayroong mga tanim na mga 
halamang ornamental kasama ang ibang halaman gaya ng halaman/
punong gulay o halaman/punong prutas sa nakaplano. Hayaan naman 
kalat ang mga tanim sa hindi nakaplano.

Itanong sa mga mag-aaral. Bakit mahalaga ang pagpaplano sa 
pagtatanim ng mga halamang ornamental na may kasamang ibang 
halaman o puno gaya ng halaman/punong gulay at halaman/punong 
prutas?

B. PAGLALAHAD
Magsagawa ng survey o pagtatanong sa mga eksperto upang 

malaman kung paano nakagagawa ng disenyo ng pagtataniman sa 
pinagsamang halamang ornamental at iba pang halamang angkop sa 
edible landscaping.

Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang survey questions o katanungan 
para sa gawain.

C. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN
Pangkatang Gawain
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Mag-uulat ang bawat pangkat tungkol sa pagpaplano ng 
disenyo sa gagawing landscaping sa taniman. Sa pangangalap ng 
mga kaalaman, ang mga mag-aaral ay makabubuo ng maayos na 
disenyo ng taniman sa pamamagitan ng pagguhit o krokis ng mga 
pinagsamang halamang ornamental at iba pang halamang angkop 
dito. Ipagawa sa mga mag-aaral ang pagguhit ng simpleng landscape 
gardening sa isang malinis na papel.

D. PAGSASANIB
* Artwork       * Pagkakaisa

E. PAGLALAHAT
Kapag napag-aralan na ang mga pisikal na kaanyuan ng lugar 

ng isasagawang landscaping sa tahanan, alamin kung alin sa mga 
nakatanim na halaman o puno ang dapat alisin. Mayroong maaring 
paiksiin o pananatilihin sa lugar ng pinagtaniman. Alamin din ang 
kalagayan ng kapaligiran, kung saang lugar sa pagtataniman ang 
may malakas na ihip ng hangin. Kung sa panahon ng tag-bagyo, 
alamin din ang lugar na may matinding sikat ng araw, ang padaluyan 
ng tubig-baha, at ano pa mang mga salik na maaaring makaapekto 
sa wastong pagtubo ng halamang aalagaan. 

VI. PAGTATAYA:
Bibigyan ng iskor ang natapos na guhit ng simpleng landscaping na 

ginawa ng bawat pangkat ayon sa pamantayan.
                           Kriterya                                               Iskor
                  Nilalaman ng paksa/guhit                             40%
                  Pagkakaisa                                                   35%
                  Balance and Harmony (uri ng halaman,       25%       
                  hugis at kulay ng mga dahon)

          100%

VII. PAGWAWAKAS NG PAGTATASA:
Ipasagot sa mga mag-aaral kung Tama o Mali ang bawat pangungusap.
1. Mahalaga ang pagbabalak ng gawain bago ito simulan.
2. Mahirap isakatuparan ang mga gawain kapag nakaplano.

VIII. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN:
Humanap ng larawan ng mga halamang ornamental at iba pang 

mga halaman gaya ng punong gulay at punong prutas na angkop dito. 
Iguhit sa isang ikawalang bahagi ng illustration board ang pagsasagawa 
ng mga ornamental, herbal, at tree landscaping. Sundin ang maaayos ng 
pagsasama ng mga halaman upang magandang tingnan. Kulayan at idikit 
sa dingding ng silid-aralan.
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