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MGA KAGAMITAN SA PAGSUSUKAT
Ind. Arts 
Aralin 1 

I. NILALAMAN:
Sa araling ito, ay matututuhan ng mga mag-aaral ang mga paraan na 

angkop sa pagsususukat ng isang bagay. Upang maging matagumpay sa 
pagsusukat, kailangang gumamit ng mga kasangkapang panukat. Ang mga 
kagamitang panukat ay may iba’t ibang gamit. May panukat na ginagamit 
sa pagsukat ng kapal, lapad, at haba ng isang table. Mayroong ginagamit 
sa mga guhit at linya. Mayroon ding ginagamit na panukat sa kapantayan 
ng isang table. At gamit panukat sa arko o digri ng isang guhit.

II. LAYUNIN:  
1. Naipaliliwanag ang gamit ng bawat kagamitan sa pagsusukat
2. Naiisa-isa ang paggamit ng bawat kagamitan sa pagsusukat
3. Naipamamalas ang kahalagahan ng bawat kagamitan sa 

pagsusukat

III. PAKSANG ARALIN:  

Paksa:  Mga Kagamitan sa Pagsusukat
Sanggunian:  Aralin 1 K to 12 – EPP4IA-Oa-1
Kagamitan:  steel square, iskwala, meter stick, pull-push rule, 

zigzag rule, protraktor, ruler, triangle, t-square
IV. PAMAMARAAN: 

A. PAGGANYAK
Ipakita sa mga bata ang ruler at itanong:

•  Saan ginagamit ang ruler?
•  Paano ginagamit ang ruler?

B. PAGLALAHAD
Magpakita pa ng iba’t ibang uri ng kagamitang panukat sa mga 
bata at itanong;
1. Paano ginagamit ang sumusunod na kagamitang panukat?

– iskwalang asero  – meter stick
– zigzag rule   – pull-push rule
– protraktor   – tape measure
– t-square    – triangle
– ruler

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

211

2. Isulat sa pisara ang kanilang mga sagot at iugnay ito sa aralin.
3. Bigyan ng pagkakataon ang ilang mag-aaral na ikuwento ang 

karanasan sa paggamit ng mga kasangkapang panukat.
C. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN

1. Talakayin ang sagot ng mga mag-aaral na iyong isinulat sa 
pisara.

2. Simulan ang talakayan sa pamamagitan ng sumusunod na 
tanong.

•  Bakit kailangang gumamit ng kasangkapang panukat?
•  Paano gamitin ang mga kasangkapang ito?
•  Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng kanilang 

mga palagay tungkol sa aralin.
3. Bigyan sila ng malayang pagpapahayag ayon sa kanilang 

pang-unawa.
4. Ipabasa ang Linangin Natin sa LM. Talakayin ang aralin 

tungkol sa mga kasangkapang panukat at iugnay rito ang 
mga kasagutan ng mga mag-aaral na nakasulat sa pisara.

5. Itanong sa mga mag-aaral ang kanilang karanasan sa 
pagsusukat na ginawa.

6. Ipagawa ang isa pang gawain sa LM. Maaaring iugnay ang 
aralin na ito sa Matematika tungkol sa pagsusukat.

Gawain:
Pasagutan sa mga bata.

Lagyan ng tsek (a) ang espasyo kung ano ang wastong 
kagamitan sa pagsusukat ang gagamitin sa mga bagay na nasa 
tsart.

Bahaging 
Susukatin Ruler Steel 

Square Iskwala Pull-push 
rule Protraktor Triangle

1. lapad ng 
kartolina

2. haba ng 
kawayan

3. takip ng lata 
ng gatas

4. taas ng 
drowing

5. ibabaw na 
bahagi ng 
table
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D. PAGLALAHAT
Ipabasa sa mga bata ang Tandaan Natin na nasa LM. 

V. PAGTATAYA:

Ipasagot sa mga mag-aaral ang ginagamit sa pagsusukat sa 
sumusunod. Tingnan sa Gawin Natin sa LM.

VI. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN:

Sagutin ang Pagyamanin Natin sa LM.

KARAGDAGANG SANGGUNIAN:

Millare, Romeo A., Edukasyong Pangkabuhayan,p.13

MGA SISTEMA NG PAGSUSUKAT 
Ind. Arts 
Aralin 2 

I. NILALAMAN:
Sa araling ito, ay matututuhan ng mga mag-aaral ang dalawang 

sistema ng pagsusukat. Matututuhan din ng mga mag-aaral ang pagsusukat 
gamit ang dalawang sistema na kalimitang ginagamit sa gawaing pang-
industriya. 

II. LAYUNIN:
1. Nakikilala ang dalawang sistema ng pagsusukat
2. Nagagamit ang dalawang sistema ng pagsusukat sa mga gawaing 

pang-industriya 
3. Napapapahalagahan ang tamang paggamit ng dalawang sistema 

ng pagsusukat

III. PAKSANG ARALIN:
Paksa:  Mga Sistema ng Pagsusukat (English at Metric)
Sanggunian: Aralin 2 K to 12 – EPP4IA-Oa-1
Kagamitan: ruler, tape measure, triangle, t-square, try square,  

drowing ng kaputol ng ruler

IV. PANIMULANG PAGTATASA:
Itanong sa mga mag-aaral.
1. Ano-ano ang dalawang sistema ng pagsusukat?
2. Ano-ano ang mga yunit na bumubuo sa bawat sistema?

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

213

V. PAMAMARAAN:
A. PAGGANYAK

Ipakita sa mga mag-aaral ang isang pinalaki o drowing ng ruler 
at itanong;

•  Saan ginagamit ang ruler?
•  Paano ginagamit ang ruler
•  Ano-ano ang ibig sabihin ng mga guhit at linyang makikita 

sa ruler?
B. PAGLALAHAD

Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang bawat bahagi ng ruler at mga 
yunit na bumubuo rito.

Tingnan sa Linangin Natin sa LM.

C. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN
Gawain 1:

Ipagawa sa mga mag-aaral
•  Sukatin ang lapad ng pinto sa silid-aralan gamit ang pull 

push rule ayon sa Sistemang English.
•  Ibigay ang katumbas na sukat at lapad ng pinto sa 

Sistemang Metrik.

Gawain 2:
Sukatin ang sumusunod na guhit gamit ang mga yunit sa 

sistemang English.
(Iguhit ang sumusunod na linya ayon sa ibinigay na sukat.)

1. 3 mm.
2. 1 ½ pulgada
3. 5 ½ sm.
4. ¾ pulgada
5. 50 mm.

Gawain 3:
Lagyan ng tsek (a) ang kahon kung ang yunit ng pagsusukat ay 

Sistemang English o Metrik. 
 English   Metrik

1. yarda   
2. sentimetro
3. pulgada
4. metro
5. desimetro
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D. PAGLALAHAT

Ang pagsusukat ay may dalawang sistema. Ito ay Sistemang 
English at Sistemang Metrik.

VI. PAGTATAYA:
Ipagawa sa mga mag-aaral ang Gawin Natin sa LM.

VII. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN:
Ipagawa sa mga mag-aaral ang Pagyamanin Natin sa LM.

KARAGDAGANG SANGGUNIAN:
Millare, Romeo A., Edukasyong Pangkabuhayan, p-16

 

PAGSASALIN NG SISTEMANG PANUKAT NA 
INGLES SA METRIK AT METRIK SA INGLES 

 

 
 

Ind. Arts 
Aralin 3 

I. NILALAMAN:

Katulad ng ibang uri ng pagsusukat, ang bawat yunit ng pagsusukat 
ay may katumbas na sukat sa kaparehong sistema. Subalit mayroon 
ding pagsasalin ng pagsusukat sa magkaibang sistema ng pagsusukat. 
Halimbawa, kung ang sukat ay nasa Sistemang English, maaari itong isalin 
sa Sistemang Metrik.

II. LAYUNIN:

1. Nauuunawan ang paggamit ng Sistemang English at Metrik
2. Naisasalin ang sistemang panukat na English sa Metrik at Metrik 

sa English
3. Naibibigay nang wasto ang pagsusukat sa Sistemang English at 

sa Metrik

III. PAKSANG ARALIN:

Paksa:  Pagsasalin ng Sistemang Panukat na English sa 
Metrik at Metrik sa English

Sanggunian:  Aralin 3 K to 12 –EPP4IA-Oa-1

Kagamitan:  tsart ng mga yunit ng panukat ng English, 
metrik ruler
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IV. PAMAMARAAN:

A. PAGGANYAK

Ipagawa ito sa mga bata. Maaari nilang hulaan ang yunit ng pagsusukat 
na ginagamit ayon sa dalawang sistemang nakalagay sa ibaba. Ipalagay 
ang bawat yunit ng pagsusukat sa kolum ng Sistemang English kung 
ang yunit ay English sa Sistemang Metrik kung ito ay Metrik.

Yunit ng pagsusukat Sistemang English Sistemang Metrik
Pulgada

sentimetro
metro

kilometro
yarda

B. PAGLALAHAD

Gawain 1:
Ipagawa ang sumusunod sa mga mag-aaral. Ipagamit ang ruler 

sa paggawa ng guhit o linya na pahalang sa papel na may sukat na:
1. pulgada
2. 1 ½ pulgada
3. 10 milimetro
4. 3 sentimetro
5. 3 ¼ pulgada

Gawain 2:
Ipagawa din ang gawain B. Sukatin muli ang mga guhit gamit ang 

mga yunit ng pagsusukat sa ibaba.
1. ______ milimetro
2. ______ sentimetro
3. ______ sentimetro
4. ______ pulgada
5. ______ desimetro

C. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN

Mga simbulo ng bawat yunit ng pagsusukat
pulgada	 =			 ″	 	 piye	 	 =			 ‘
yarda  =   yd. milimetro =   mm.
sentimetro =   sm. desimetro =   dm.
metro  =   m. kilometro =   km.
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Gawain 3:
Ipagawa ang isa pang gawain sa LM. Maaaring isanib ang araling 

ito sa Matematika tungkol sa pagsusukat.
Gawain 4:
Ipasagot ang mga tanong:
1. Ang linear measurement ba ay pagsusukat ng distansiya?
2. Ang milimetro ba ay ang pinakamahabang yunit sa sistemang 

Metrik?
3. Ang 100 sentimetro ba ay katumbas ng 1 m.?
4. Kung ang isang yarda ay katumbas ng isang talampakan, ang 9 

piye ba ay katumbas ng 3 yarda?
5. Ang lapad ng isang kahon ay 3 piye at 18 pulgada, ilang yarda ito?

D. PAGLALAHAT

Ipasabi sa mga bata na ang bawat pagsusukat ay may katumbas na 
sukat sa sistemang English at sa Metrik.

V. PAGTATAYA:
Ipasagot sa mga bata ang Gawin Natin sa LM.

VI. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN:
Ipagawa sa mga bata:
Sukatin ang pakuwadradong mesang kainan sa bahay. Ibigay ang 

katumbas na sukat nito sa pulgada, piye at sentimetro. Ipaulat sa harap ang 
kinalabasan ng inyong  gawain.

KARAGDAGANG SANGGUNIAN:
Millare, Romeo A. Edukasyong Pangkabuhayan, p 16 / 17

ANG PAGLELETRA 
Ind. Arts 
Aralin 4 

I. NILALAMAN:
Ang pagleletra ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra 

at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang isinusulat kundi 
sadyang inileletra, sapagkat ang gayon ay higit na madali at mabilis isaga-
wa bukod pa sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali.

May iba’t ibang uri ng letra.Sa bawat uri nito ay may iba’t ibang disen-
yo at gamit.Ang gamit nito ay naaayon din sa paggagamitan nito.May mga 
letrang simple at may komplikado ang disenyo.
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II. LAYUNIN:

1. Nakikilala ang mga uri ng letra
2. Natutukoy ang mga uri ng letra
3. Napahalagahan ang gamit ng mga uri ng letra

III. PAKSANG ARALIN:

Paksa:  Mga Uri ng Letra
Sanggunian:  Aralin 4 K to12  EPP4IA-Ob-2
Kagamitan:  tsart ng iba’t ibang uri ng letra

IV. PAMAMARAAN: 

A. PAGGANYAK
Ipakita sa mga mag-aaral ang mga larawan na may nakaukit na 

iba’t ibang uri ng letra.
•  harapan ng munisipyo
•  diploma
•  karatula
•  lumang gusali
•  antique shop
•  lapida
•  disenyo sa t-shirt

B. PAGLALAHAD
Ituro sa mga mag-aaral ang iba’t ibang uri ng letra. Pansinin ang 

pagkakaiba ng bawat isa.
•  Gothic
•  Roman
•  Text
•  Script

Ipasanay sa mga bata ang pagguhit ng letra batay sa 
ilustrasyon sa ibaba. Tingnan sa Linangin Natin sa LM.

C. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN
Ipaunawa sa mga bata ang kahalagahan ng sumusunod:
Ang mga letra ay inuri sa sumusunod:

1. Malalaking letrang patayo na isahang istrok
2. Maliliit na letrang patayo na isahang istrok
3. Malalaking letrang pahilis na isahang istrok
4. Maliliit na letrang pahilis na isahang istrok
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Dapat na sunding mabuti ang distansiya ng mga titik kapag 
nagleletra. Kinakailangan ding gumamit ng mga linyang susundan.

Itanong sa mga mag-aaral:
1. Bukod sa sertipiko at mga diploma, saan pa maaaring 

gamitin ang estilo ng pagtititik na text?
2. Bakit tinatawag na pinakasimpleng uri ng letra ang Gothic?
3. Maaari bang pagkakakitaan ang pagtititik o pagleletra?

D. PAGLALAHAT

Sabihin sa mga mag-aaral  “Ang letra ay may iba’t bang uri. Ang 
bawat uri ay may kani-kaniyang gamit at kahalagahan.”

V. PAGTATAYA:
Ipasulat sa mga mag-aaral ang titik ng alpabetong English gamit ang 

iba’t ibang uri ng letra.
Isagawa ang Gawin Natin sa LM.

VI. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN:
Sabihin sa mga mag-aaral:
Ituloy ang di natapos na gawain sa bahay.

KARAGDAGANG SANGGUNIAN:

Roy Narvaez Ropa, Sining Praktikal
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PAGBUO NG IBA’T IBANG LINYA AT 
GUHIT 

 
Ind. Arts 
Aralin 5 

I. NILALAMAN:

Ang isang disenyo ay binubuo ng linya at guhit. Kaugnay nito may 
iba’t ibang uri ng linya. Ang bawat linya ay may kani-kaniyang gamit. Iyan 
ang buod ng ating araling tatalakayin, ang pagbuo ng iba’t ibang linya at 
guhit. 

II. LAYUNIN:

1. Naipakikita ang tamang paraan sa pagbuo ng iba’t ibang linya at 
guhit

2. Nakaguguhit ng iba’t ibang linya at guhit
3. Nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa ginawa ng mga kaklase

III. PAKSANG ARALIN:

Paksa:  Pagbuo ng Iba’t ibang Linya at Guhit.
Sanggunian:  Aralin 5 K to12 EPP4IA-Ob-2
Kagamitan: tsart ng iba’t ibang linya at guhit larawan ng mga 

istruktura na nagpapakita ng iba’t ibang linya at 
guhit

IV. PAMAMARAAN:
A. PAGGANYAK

Ipakita ang mga larawan na naglalarawan ng iba’t ibang linya o 
hugis katulad ng gusali, tulay, puno, kalsada, tao, sasakyan, at iba 
pa.

B. PAGLALAHAD

Itanong sa mga mag-aaral
•  Anong mga linya ang nakita ninyo sa mga larawang ipinakita? 
•  Bakit ang mga linyang nabanggit ang inyong ginamit?
Ipaliwanag sa mga mag-aaral:

Tumingin sa paligid, ilarawan ang mga linya o guhit na inyong 
nakikita. Kung ating mapapansin sa ating paligid, tayo ay napapaligiran 
ng linyang tuwid, patayo at pahilis. Mayroon ding mga pa-zigzag, 
pakurba, at pabilog. 
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Sa gawaing pang-industriya napakahalaga ang working drawing. 
Ito ay nagpapakita ng larawan o kabuuan ng proyektong gagawin.
Ang working drawing ay binubuo ng alphabet of lines o alpabeto ng 
linya.

Sundan sa Linangin Natin sa LM.

C. PAGPAPALALIM NG KAALAMAN

1. Ang linyang panggilid o border line ang pinakamakapal o pinakamaitim 
na guhit.

2. Ang linyang nakikita o visible line ay para sa nakikitang bahagi ng 
inilalarawang bagay.

3. Ang linyang di-nakikita o invisible line ay nagpapakita ng natatakpang 
bahagi ng inilalarawang bagay.

4. Ang linyang panggitna o center line ay nagpapakita ng axis o gitnang 
mga hugis simetrikal tulad ng washer, gear at rimatse.

5. Ang extension line ay ipinakikita ang pagkakatapat ng tanawin at 
hangganan ng mga sukat ng inilalalarawang bagay.

6. Ang linyang panukat o dimension line ay nagpapakita ng kapal, lapad 
at haba ng larawan.

7. Ang linyang panturo o leader line ay nagpapakita ng sukat o bahagi 
ng isang bagay.

8. Ang linyang pantukoy o reference line ay tumutukoy ng isang bahagi  
ng inilalarawang bagay.

9. Ang long break line ay nagpapakita ng pinaikling bahagi ng isang 
mahabang bagay na inilalarawan.

Ipalarawan sa mga piling mag-aaral ang Alpabeto ng Linya.

D. PAGLALAHAT

Sabihin sa mga mag-aaral na ang bawat larawan ay binubuo ng 
mga guhit. Ito ay naglalarawan ng iba’t ibang uri ng alpabeto ng linya. 
Ang alpabeto ng linya ay kailangan upang mabigyang-buhay ang lahat 
ng bagay sa ating paligid.

V. PAGTATAYA:
Pasagutan sa mga mag-aaral ang Gawin Natin sa LM.
Kilalanin ang mga linyang ito. Isulat ang pangalan ng bawat uri ng 

alpabeto ng linya.

VI. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN:
Sabihin sa mga mag-aaral na pag-aralan ang gamit ng bawat 

alpabeto ng linya sa pagbuo ng ortograpiko at isometric na drowing.
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