
 

 

Saklaw at Panunuran 
 

Entrepreneurship at ICT sa Makabagong Panahon  
 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga  
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  
 

Yunit 1 – Ang Makabagong Entrepreneur 
Aralin 1  
Ang Pagnene-
gosyo at ang 
Iba’t Ibang  
Uri Nito 

• Naipaliliwanag 
ang kahulugan 
at kahalagahan 
ng entrepre-
neurship.  

• Natatalakay 
ang iba’t ibang 
uri ng negosyo 

• Pagsagot sa 
mga tanong 

• Pagtatalaka-
yan tungkol  
sa konsepto 
ng pagiging 
entrepreneur 

• Paggawa ng 
graphic 
organizer 

• Pagsasagawa 
ng survey 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay  

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Paglalarawan 
• Pagsasagawa 

ng survey 
• Pananaliksik 

• Pagpapaha-
laga sa kapa-
kanan ng 
nakararami 

• Araling 
Panlipunan 

• Pananaliksik 

Aralin 2 
Pagiging 
Matagumpay na 
Entrepreneur 

• Naipaliliwanag 
ang kahulugan 
ng pagiging 
entrepreneur  
o negosyante. 

• Nailalarawan 
ang isang  

• Pagsusuri  sa 
mga larawan 

• Pagtatala-
kayan  

• Paggawa ng 
graphic 
organizer  

• Pagsagot  sa 
mga pagsa-
sanay  

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Pagsasagawa 
ng survey 

• Pananaliksik 

• Pagpapaha-
laga sa kapa-
kanan ng 
nakararami 
 

• Araling 
Panlipunan 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 
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matagumpay 
na entrepre-
neur. 

• Paggawa ng 
journal entry 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsasagawa 
ng survey 

Aralin 3 
Matagumpay na 
Entrepreneur 
Tungo sa 
Maunlad na 
Komunidad 

• Natutukoy ang 
mga naging 
matagumpay 
na entrepreneur 
sa pamayanan, 
sa bansa, at sa 
ibang bansa. 

• Naipaliliwanag 
ang kanilang 
kontribusyon 
sa:  
– pag-unlad  

ng kabu-
hayan, 

– pagdami ng 
hanapbuhay 
(employment 
opportu-
nities), 

– pagdami ng 
mga 

• Pagtatala-
kayan 

• Pagsagot sa 
graphic 
organizer  

• Pagsagot sa 
mga tanong 

• Pangkatang 
paglalahad   
ng binasa 

• Paggawa ng 
collage poster 

• Pagsusuri sa 
larawan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsagot ng 
exit card 

 

• Pagsagot sa  
mga pagsa-
sanay 

• Pananaliksik 
• Pagsasagawa 

ng panayam 

• Pagpapaha-
laga sa kapa-
kanan ng 
nakararami 

• Araling 
Panlipunan 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 
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produkto at 
serbisyo 
(goods and 
services), at 

– pagdami ng 
kita ng 
pamahalaan 
(improved 
infra-
services 
through 
taxes). 

Yunit 2 – Ang Teknolohiya sa Makabagong Lipunan 
Aralin 1 
Ang Teknolo-
hiya at ang 
Entrepreneur 

• Natatalakay 
ang teknolohi-
yang nakatutu-
long sa pag-
unlad ng 
negosyo ng 
entrepreneur at 
ang nagagawa 
ng Internet sa 
pag-unlad ng 
negosyo. 

• Pagtatala-
kayan 

• Pagsusuri     
sa larawan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsagot      
sa graphic 
organizer  

• Pagsasagawa 
ng survey 

• Pagsagot ng 
exit card 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay  

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto  
 

• Pananaliksik  
• Pagmamasid 
• Pagsasagawa 

ng survey 
 

• Pag-iingat  
• Pagkama-

likhain 

• Araling 
Panlipunan 

• Science 
• Pananaliksik 
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• Paggawa     
ng  isang  
pahinang 
paanyaya 

Aralin 2 
Wasto at Ligtas 
na Paggamit ng 
Kompyuter  at 
Iba Pang ICT 
(Unang Bahagi) 

• Naipaliliwa-
nag ang      
mga panun-
tunan sa 
wastong 
paggamit ng 
kompyuter.  

• Nakikilala   
ang panganib 
na dulot         
ng di kanais-
nais na 
software    
tulad ng      
mga virus       
at naisasa-
gawa ang 
nararapat na 
aksiyon para 
maiwasan ang 
virus. 

• Nagagamit  
ang kompyuter 
at Internet      

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Paglalaro ng 
charades 

• Pagpunta sa 
computer 
laboratory 

• Paggawa ng 
poster 

• Pangkatang 
paglalahad   
ng binasa 
 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay  

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 
 
 

• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 
• Paggamit ng 

kompyuter 

• Pag-iingat sa 
paggamit ng 
Internet 

• Pagsunod sa 
alituntunin 

• Pagpapaha-
laga sa kapa-
kanan ng 
nakararami 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Araling 
Panlipunan 

• English 
• Filipino 
• Pananaliksik 
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sa ligtas at   
responsableng 
pamamaraan.   

Aralin 3 
Wasto at Ligtas 
na Paggamit ng 
Internet 
(Ikalawang 
Bahagi) 

• Nagagamit ang 
kompyuter, 
Internet, at  
e-mail sa ligtas 
at responsab-
leng paraan.  

• Natatalakay 
ang mga 
panganib na 
dulot ng hindi 
wastong 
paggamit ng 
Internet at  
e-mail. 

• Pagtatala-
kayan 

• Paglalaro ng 
icon identifi-
cation game 

• Pagsagot sa 
mga tanong 

• Pangkatang 
gawain  

• Pagsasaliksik 
 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 
  
 
 

• Paggamit ng 
kompyuter 

• Pananaliksik 

• Pag-iingat sa 
paggamit ng 
Internet at  
e-mail 

• Pagpapaha-
laga sa kapa-
kanan ng 
nakararami 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Araling 
Panlipunan 

• English 
• Filipino 
• Pananaliksik 

Aralin 4 
Pagsasaayos ng 
Impormasyong 
Nakalap Gamit 
ang Computer 
File System 

• Nagagamit   
ang Internet   
sa pangangalap 
ng impor-
masyon. 

• Nakokopya     
o nada-
download       
sa kompyuter 
ang nakalap   

• Pagtatala-
kayan 

• Paggawa ng 
graphic 
organizer 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagbabalik-
pakita ng  
mga gawain 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto  
 

• Pananaliksik 
• Paggamit ng 

kompyuter 

• Pagpapaha-
laga sa kapa-
kanan ng 
nakararami 

• Pagtatala ng 
datos 

• Pagiging 
sistematiko 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 
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na impor-
masyon. 

• Nagagamit  
ang computer 
file system.  

• Naisasaayos 
ang mahaha- 
lagang impor-
masyon 
tungkol sa 
isang negosyo 
sa mga file     
at folder   
gamit ang 
kompyuter     
at nakagagawa 
ng desisyon   
na makapagpa-
paunlad sa 
nasabing 
negosyo. 

Aralin 5 
Ang Negosyo  
at ang Internet 

Nagagamit ang 
mga basic 
feature ng 
search engine 
o browser 
upang makuha 
ang tamang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 

• Pagsasaliksik 
• Pagtatala-

kayan 
• Pangkatang 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto  

• Pananaliksik 
• Paggamit ng 

kompyuter 

• Pag-iingat sa 
paggamit ng 
Internet 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 
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impormasyon 
tungkol sa 
negosyo.  

gawain 

Aralin 6 
Pagsasaayos ng 
Impormasyong 
Nakalap Gamit 
ang Kompyuter 

• Nagagamit ang 
Internet sa pa-
ngangalap ng 
impormasyon. 

• Nakagagawa 
ng table at tsart 
gamit ang word 
processing. 

• Nakagagawa 
ng desisyon na 
makapagpapa-
unlad ng sari-
ling negosyo. 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Paggawa ng 
imbentaryo 

• Pagsagot sa 
mga tanong 
tungkol sa 
imbentaryo 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 
• Paggamit ng 

kompyuter 

• Pagiging 
sistematiko 

• Pagiging 
mapanuri 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Mathematics 
• Pananaliksik 
 

 

  

Aralin 7 
Pagsusuri ng 
Nakalap na 
Impormasyon 
Tungkol sa 
Negosyo Gamit 
ang Spread-
sheet Software 

• Nakapagsusuri 
ng mga   
impormasyon 
tungkol sa 
negosyo sa 
pamamagitan 
ng pagso-sort 
at filter ng 
impormasyon 
gamit ang 
electronic 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagbabalik-
pakita ng mga 
gawain 

• Paggawa ng 
spreadsheet 
 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto  

• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 
• Paggamit ng 

spreadsheet 
software  

• Pagsunod sa 
mga hakbang 
ng kompu-
tasyon 

• Pagiging 
mapanuri 

• Pagiging 
sistematiko 

• Pagiging 
masunurin  
sa mga 
alituntunin 
 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Mathematics 
• Pananaliksik 
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spreadsheet 
software. 

• Nakagagawa 
ng mga    
desisyon na 
makapagpa-
paunlad ng 
negosyo. 

Aralin 8 
Kaligtasan  
sa Pakikipag-
ugnayan sa  
E-mail 

• Nakagagawa at 
nakapagpapa-
dala ng sariling 
e-mail. 

• Nakapagpapa-
dala ng e-mail 
kaugnay ng 
negosyo na 
may kalakip na 
dokumento  
o iba pang 
media file. 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsagot sa 
mga tanong 

• Paggawa ng 
liham 
 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay  

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto  

• Pananaliksik 
• Pagpapadala 

ng e-mail 
• Pagsunod sa 

mga pamama-
raan at paalaala 

• Paggawa ng 
liham 

• Pagiging 
magalang 

• Pagiging 
maingat 

• English 
• Edukasyon sa 

Pagpapakatao 
• Pananaliksik 

Aralin 9 
Pagpapaunlad 
ng Napiling 
Negosyo 

• Nakagagawa 
ng buod ng 
mga imporma-
syong nakalap 
sa Internet.  

• Naipakikita 
ang impor-

• Pagbasa ng 
sanaysay 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsusuri ng 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pananaliksik 
• Paggamit ng 

kompyuter 
• Paggawa ng 

PowerPoint 
presentation 

• Pagiging 
matalinong 
mamimili  
o kostumer 

• Pagiging 
sistematiko  

• Pagiging 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• English 
• Pananaliksik 
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masyon 
tungkol sa 
negosyo sa 
pamamagitan 
ng pagguhit 
gamit ang 
drawing tools 
at pag-edit ng 
mga larawan 
gamit ang 
basic photo 
editing tools. 

larawan 
• Pagbabalik-

pakita ng  
mga gawain 

• Paggawa ng 
PowerPoint 
presentation 
 

maingat  

Aralin 10 
Tungo sa Mas 
Mataas na 
Antas na mga 
Produkto 

• Nauunawaan 
ang mga pa-
raan ng pagpa-
pataas ng antas 
ng produkto. 

• Natututuhan 
ang gamit ng  
e-mail sa 
pagpapataas  
ng antas ng 
produkto. 

• Natututuhan 
ang gamit ng 
iba pang file 
sharing web-
site upang 

• Pagsagot sa 
mga tanong 

• Pangkatang 
paglalahad ng 
binasa  

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Paggawa ng 
liham 

• Pagbabalik-
pakita ng mga 
gawain 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pananaliksik 
• Pakikipag-

ugnayan gamit 
ang Internet 

• Pag-iingat  
sa mga 
nakikilala  
sa Internet 

• Pagiging 
magalang 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• English 
• Pananaliksik 
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mapataas ang 
antas ng pro-
dukto. 

Aralin 11 
Mga Paraan    
ng Pagsasa-
pamilihan ng 
Produkto 

• Nakagagawa 
ng dokumento 
na may lara-
wan katulad ng 
paraan ng 
pagsasapami-
lihan ng mga 
produkto   
gamit ang  
word 
processing  
tool o desktop.  

• Nakagagawa 
ng polyeto  
o advertise-
ment gamit  
ang word 
processing 
software. 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Paggawa ng 
poster adver-
tisement 

• Paggawa ng 
polyeto 

• Paggawa ng 
marketing 
plan 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pananaliksik 
• Paggamit ng 

kompyuter 

• Pagiging 
sistematiko 

• Pagiging 
matiyaga 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• English  
• Mathematics 
• Pananaliksik 

Aralin 12 
Pagsasapa-
milihan ng 
Produkto at ang 
Teknolohiya 

• Naipaliliwanag 
ang mga 
paraan ng 
pagsasapami-
lihan ng 
produkto. 

• Pag-e-edit ng 
isang adver-
tisement 

• Pagtatala-
kayan 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pasalita at 
pasulat na 

• Pananaliksik 
• Pagsunod sa 

mga panun-
tunan 

• Paggamit ng 

• Pagiging 
malikhain 

• Pagiging 
sistematiko 

• Pagiging 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 
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• Nakapag-e-edit 
ng larawan 
gamit ang basic 
photo editing 
tool. 

• Pangkatang 
gawain 

• Paggawa ng 
poster 

gawaing pam-
pagkatuto 

• Paghahalintu-
lad ng dala-
wang poster 

kompyuter masunurin 
 

Aralin 13 
Kaagapay ang 
Teknolohiya    
sa Negosyo 

• Nakagagawa 
ng dokumento 
na may lara-
wan tulad ng 
logo o label 
para sa sariling 
negosyo gamit 
ang graphics 
software. 

• Nakapagsusu-
lat ng liham na 
may letterhead 
gamit ang word 
processing 
software. 

• Pagtatala-
kayan 

• Pagsusuri sa 
mapa 

• Pangkatang 
gawain 

• Paggawa ng 
logo 

• Paggawa ng 
tatak ng 
negosyo 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Pagsasaayos ng 
logo o tatak 

• Pananaliksik 
• Paggamit ng 

kompyuter 

• Pagiging 
malikhain  

• Pagiging 
sistematiko  

• Pagkamapa-
maraan 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 

Aralin 14 
Ang Aking 
Negosyo 

• Naipaliliwanag 
ang ilang 
mahalagang 
impormasyon 
tungkol sa sari-
ling negosyo 
gamit ang 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Paglalaro ng 
pass the 
message 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Pananaliksik 
• Pagsunod sa 

mga panun-
tunan 

• Paggamit ng 
kompyuter 

• Pagiging 
malikhain  

• Pagiging 
sistematiko 

• Pagkamapa-
maraan 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 
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PowerPoint 
presentation.  

• Nakagagawa 
ng maikling 
ulat o report  
na may kasa-
mang table, 
tsart, at photo  
o drowing 
gamit ang  
iba’t ibang tool 
na napag-
aralan. 

• Paggawa ng 
poster 

• Paggawa ng 
ulat at pagla-
lahad nito 

• Paggawa ng 
PowerPoint 
presentation 

• Paggawa ng 
story board 

Paghahalaman at Pag-aalaga ng Hayop: Mga Gawaing Mapagkakakitaan 
 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 
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Estratehiya 

 
 

Mga  
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Mga 
Kakayahan 
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Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

Yunit 1 –  Pagtatanim ng mga Halamang Ornamental 
Aralin 1 
Pahalagahan: 
Pagtatanim ng 
mga Halamang 
Ornamental 

• Natatalakay 
ang mga    
pakinabang   
ng pagtatanim 
ng mga hala-

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Paglalaro ng  

• Pag-uugnay ng 
natutuhan sa 
karanasan 

• Pagsagot        
sa mga    

• Pagmamasid 
• Pagsasagawa 

ng survey 
• Pananaliksik 

• Pakikisama 
• Pagpapa-

halaga sa 
kalikasan 

• Health 
• Edukasyon sa 

Pagpapakatao 
• Pagbasa 
• Science 
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mang orna-
mental para    
sa pamilya      
at sa pama-
yanan. 

• Nagagamit ang 
teknolohiya/ 
Internet sa 
pagsasagawa 
ng survey at 
iba pang 
pananaliksik 
tungkol sa 
wasto at maka-
bagong pama-
maraan ng 
pagpapatubo 
ng halamang 
ornamental. 

Question and 
Answer 

pagsasanay 
• Pasalita at 

pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

 

 • Pananaliksik 

Aralin 2 
Mga Uri ng 
Halamang 
Ornamental 

• Natutukoy   
ang iba’t   
ibang uri ng 
halamang 
ornamental 
ayon sa ikaga-
ganda ng 
tahanan,    
gusto ng mga 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
paglalahad 
batay sa 
binasa 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 
 

• Pagmamasid 
• Pagsasagawa 

ng panayam 
• Pananaliksik 
• Pagsasagawa 

ng survey 

• Pagpapaha-
laga sa 
kalikasan 

• Pagbasa 
• Science 
• Pananaliksik 



 

xxii 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga  
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

mamimili, 
panahon, 
pangangaila-
ngan, at kita  
ng nagtatanim. 

Aralin 3 
Makabagong 
Konsepto sa 
Paghahalaman 

• Nakapagsasa-
gawa ng survey 
upang matukoy 
ang pagbabago  
sa kalakaran sa 
pagpapatubo 
ng halamang 
ornamental 
(Halimbawa: 
Intercropping 
ng mga gulay 
sa halamanang 
ornamental, 
atbp). 

• Pagtatala-
kayan 

• Pagsusuri sa 
mga larawan 

• Pangkatang 
paglalahad 
batay sa 
binasa 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsulat ng 
isang sanaysay 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

 

• Pagmamasid 
• Pagsasagawa 

ng panayam 
• Pananaliksik 
• Pagsasagawa 

ng survey 

• Pagpapaha-
laga sa 
kalikasan 

• Pagbasa 
• Science 
• Pananaliksik 
• Sining 

Aralin 4 
Mga Disenyo 
ng Halamanang 
Ornamental 

• Natutukoy ang 
ilang disenyo  
o plano ng 
pagtatanim ng 
pinagsamang 
halamang 
ornamental     
at iba pang 
halamang 

• Pagsagot      
sa mga  
tanong 

• Pagsusuri     
sa disenyo   
ng isang  
halamanan 

• Pagtatala-

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pagmamarka 
sa ginawang 
plano 
 

• Pagmamasid 
• Pagsasagawa 

ng panayam 
• Pananaliksik 
• Paggawa ng 

disenyo ng 
halamanan 
 

• Pagpapaha-
laga sa 
kalikasan 

• Pagpapaha-
laga sa kagan-
dahan ng 
kapaligiran 
 

• Pagbasa 
• Science 
• Pananaliksik 
• Sining 



 
 

xxiii 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga  
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

angkop dito   
sa pamama-
gitan ng 
pagsasagawa 
ng survey. 

• Nakagagawa 
ng disenyo  
o plano ng 
halamanang 
ornamental    
sa tulong ng  
basic sketching  
at makabagong 
teknolohiya. 

kayan 
• Pangkatang 

gawain 

Aralin 5 
Pagkukunan ng 
mga Halamang 
Ornamental at 
Kagamitan 

• Natutukoy ang 
pagkukunan ng 
mga halamang 
itatanim at 
ilang kagami-
tan sa paghaha-
laman. 

• Pangkatang 
paglalahad   
ng binasa 

• Pagsusuri ng 
mga larawan 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 
 

• Pagmamasid 
• Pagsasagawa 

ng panayam 
• Pananaliksik 

 

• Pagpapaha-
laga sa 
kagandahan 
ng kapaligiran 

• Pag-iingat 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 

Aralin 6 
Pagpili ng 
Halamang 
Itatanim 

• Naipakikita 
ang wastong 
pagpili ng 
pamamaraan 

• Pangkatang 
paglalahad  
ng binasa 

• Pagsagot      

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pagmamasid 
• Pananaliksik 

• Pagpapaha-
laga sa 
kalikasan 

• Pagpapaha-

• Pagbasa 
• Science 
• Pananaliksik 



 

xxiv 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga  
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

ng pagpapatu-
bo/pagtatanim  
ng halamang 
ornamental. 

sa mga  
tanong 

• Pagmamasid 
sa mga hala-
manan 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

laga sa 
kagandahan 
ng kapaligiran 

• Pagtitipid 

Aralin 7 
Paghahanda  
ng Taniman 

• Naipakikita 
ang wastong 
paraan ng  
paghahanda  
ng taniman. 

• Pangkatang 
paglalahad   
ng binasa 

• Pagmamasid 
sa mga hala-
manan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagtatala-
kayan 

• Pagsagot        
sa mga    
pagsasanay 

• Pasalita          
at pasulat       
na gawaing 
pampagkatuto 

• Pagtatanim    
ng halamang 
ornamental 

• Pagmamasid 
• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 
• Pagtatala ng 

obserbasyon 
 

• Pagpapaha-
laga sa 
kalikasan 

• Pagpapaha-
laga sa ka-
gandahan ng 
kapaligiran 

• Pagtitipid 
• Pag-iingat 

• Pagbasa 
• Science 
• Pananaliksik 

Aralin 8 
Pagtatanim     
ng Halamang 
Ornamental 

• Naipakikita 
ang wastong 
pamamaraan 
ng pagpapa-
tubo/pagtata-
nim ng 
halamang 
ornamental. 

• Pangkatang 
paglalahad   
ng binasa 

• Pagsusuri     
sa mga 
larawan 

• Pagsasagawa 
ng exhibit 

• Pagmamarka 
sa ginawang 
pagpapatubo 
ng halaman 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pasalita at 

• Pagmamasid 
• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 
• Pagtatala ng 

obserbasyon 
 

• Pagpapaha-
laga sa 
kalikasan 

• Pagpapaha-
laga sa ka-
gandahan ng 
kapaligiran 

• Pagtitipid 

• Pagbasa 
• Science 
• Pananaliksik 
• Sining 



 
 

xxv 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga  
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

• Nakapagha-
handa ng mga 
itatanim o 
patutubuin. 

• Nakapagtata-
nim ayon sa 
wastong pa-
mamaraan.  

• Natututuhan 
ang mga     
hakbang sa 
pagtatanim 
ayon sa pama-
maraang wall 
gardening, 
container        
o mixed 
gardening, at 
pagpapatubo  
sa tubig. 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 
 

pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto  

• Pag-iingat 
• Katapatan sa 

sarili 

Aralin 9 
Pagpaparami  
ng Halamang 
Ornamental 

• Naipaliliwanag 
ang ilang 
paraan ng 
pagpaparami 
ng halaman 
tulad ng 
layering at 
marcotting. 

• Pangkatang 
paglalahad   
ng binasa 

• Pagsusuri     
sa mga 
larawan 

• Pagtatala-

• Pagmamarka 
sa nabuong 
proyekto 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pagmamasid 
• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 

• Pagpapaha-
laga sa 
kalikasan 

• Pagpapaha-
laga sa kagan-
dahan ng 
kapaligiran 

• Pagbasa 
• Science 
• Pananaliksik 



 

xxvi 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga  
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

kayan 
• Pangkatang 

gawain 

• Pagtitipid 
• Pag-iingat 

Aralin 10 
Masistemang 
Pangangalaga 
ng Tanim 

• Naisasagawa 
ang masiste-
mang panga-
ngalaga ng 
tanim tulad  
ng pagdidilig, 
pagbubungkal 
ng lupa, pagla-
lagay ng 
abono, at 
paggawa ng 
organikong 
abono.  

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Paglalaro     
ng Question 
and Answer 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Paggawa ng 
poster 
 

• Pagmamasid 
• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 
• Pagtatala ng 

obserbasyon  

• Pagpapaha-
laga sa 
kalikasan 

• Pagtitipid 
• Pagpapaha-

laga sa 
kagandahan 
ng kapaligiran 

• Pag-iingat 
• Pagiging 

sistematiko 

• Pagbasa 
• Science 
• Pananaliksik 

Aralin 11 
Pagkamapa-
maraan sa 
Pagpapatubo  
ng Halamang 
Ornamental 

• Naipakikita 
ang pagkama-
pamaraan sa 
paggamit ng 
materyales, 
panahon, at 
pera sa pagpa-
patubo ng 
halamang 
ornamental. 

• Pangkatang 
paglalahad   
ng binasa 

• Pagbibigay ng 
kaugnay na 
konsepto 

• Role playing 
• Pagbasa at  

pag-unawa  
sa kuwento 

• Pagtatala-

• Pagpapakita  
ng pamama-
raan ng pa-
ngangalaga   
ng mga 
halamanan 

• Paggawa       
ng iskedyul 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay  

• Pagmamasid 
• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 
 
 

• Pag-iingat 
• Pagiging 

sistematiko 
• Pagkama-

pamaraan 

• Pagbasa 
• Science 
• Pananaliksik 

 



 
 

xxvii 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga  
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

kayan 
• Pangkatang 

gawain 

• Pagmamarka 
sa sarili at  
sa pangkat 

Aralin 12 
Pag-aani at 
Pagsasapamili-
han ng mga 
Halamang 
Ornamental 

• Naisasagawa 
ang wastong 
pag-aani at  
pagsasapami-
lihan ng mga 
halamang 
ornamental. 

• Nakagagawa 
ng plano sa 
pagbebenta   
ng mga 
halaman, 
pagsasaayos  
ng paninda, 
pag-akit sa 
mamimili, 
pagtatala ng 
puhunan at 
ginastos. 

• Naisasagawa 
nang mahusay 
ang pagbe-
benta ng 
halamang 
pinatubo. 

• Pagsusuri sa 
larawan 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsasagawa 
ng plant show 

• Pagmamarka 
sa ginawang 
plant show 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 
 

• Pagmamasid 
• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 
• Pagtatala ng 

obserbasyon 

• Pagtitipid 
• Pag-iingat 
• Pagiging 

sistematiko 
• Pagiging 

magiliw 
• Pagiging 

magalang 

• Pagbasa 
• Science 
• Pananaliksik 
• Edukasyon sa 

Pagpapakatao 



 

xxviii 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga  
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

Aralin 13 
Pagtutuos ng 
Kita at Pagpa-
patuloy ng 
Paghahalaman  

• Nakapagtutuos 
ng puhunan, 
gastos, kita,    
at maiimpok  
sa pagpapatubo 
at pagbebenta 
ng halamang 
ornamental. 

• Nakagagawa 
ng plano ng 
patuloy na 
pagpapatubo 
ng halamang 
ornamental 
bilang mapag-
kakakitaang 
gawain. 

• Pangkatang 
paglalahad   
ng binasa 

• Pagtatala-
kayan sa 
pamamagitan 
ng tanong-
sagot na 
pamamaraan 

• Pangkatang 
gawain 
 

• Pagsusuri ng 
sitwasyon at 
pagbibigay    
ng tamang 
aksiyon 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Pagmamasid 
• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 

• Pagtitipid 
• Pag-iingat 
• Pagiging 

sistematiko 

• Pagbasa 
• Edukasyon sa 

Pagpapakatao 
• Pananaliksik 
• Mathematics 

Yunit 2 – Pag-aalaga ng Hayop sa Tahanan 

Aralin 1 
Mga Hayop  
na Maaaring 
Alagaan sa 
Tahanan 

• Natatalakay  
ang kabutihang 
dulot ng pag-
aalaga ng 
hayop sa 
tahanan. 

• Natutukoy ang 
mga hayop na 
maaaring 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 
 
 

• Pagsusuri      
ng sitwasyon  
at pagbibigay 
ng tamang 
pakinabang 

• Pagsagot        
sa mga 
pagsasanay 

• Paggawa       

• Pagmamasid 
• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 
 

• Pagmamahal 
sa hayop 

 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 

 



 
 

xxix 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga  
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

alagaan sa 
tahanan. 

ng collage ng  
mga larawan 
ng hayop 

Aralin 2 
Wastong Paraan 
ng Pag-aalaga  
ng Hayop 

• Naiisa-isa ang 
wastong pama-
maraan sa pag-
aalaga ng 
hayop tulad ng 
- pagsasagawa 

ng maayos na 
pag-aalaga 
ng hayop, 

- pagbibigay 
ng wastong 
lugar  
o tirahan, 

- pagpapakain 
at paglilinis 
ng tirahan, at  

- pagtatala ng 
pagbabago/ 
pag-unlad at 
pagbisita sa 
beterinaryo. 

• Pagsagot sa 
mga tanong 

• Pangkatang 
paglalahad   
ng binasa 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pasalita at 
pasulat na mga  
gawaing pam-
pagkatuto  

• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 
 

• Pagmamahal  
sa hayop 

• Pagiging 
malinis 

• Pagsunod sa 
panuntunan 

 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 
 

 

Aralin 3 
Maayos na  
Pag-aalaga      
ng Ibon 

• Nakapagsasa-
gawa ng 
maayos na  
pag-aalaga    

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 
 

• Pagmamahal 
sa hayop 

• Pagiging 
malinis 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 



 

xxx 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga  
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

ng hayop. 
• Nakagagawa 

ng tirahan   
para sa  
alagang  
hayop. 

• Nakapaglilinis 
ng tirahan     
ng alagang 
hayop. 

• Nakapagpa-
pakain ng 
alagang hayop. 

• Pagsunod sa 
panuntunan 

 

Aralin 4 
Pagpaparami ng 
Alagang Hayop 
 

• Nakagagawa 
ng plano ng 
pagpaparami 
ng alagang 
hayop upang 
kumita. 

• Naisasagawa 
ang sumu-
sunod: 
- napipili ang 

pararamihing 
hayop 

- nakagagawa 
ng iskedyul  

• Pagsagot sa 
mga tanong 

• Pangkatang 
paglalahad   
ng binasa 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Paggawa ng 
iskedyul ng 
mga gawain 

• Pananaliksik 
• Pagsasagawa 

ng panayam 
• Pagtatala ng 

datos 
 

• Pagmamahal  
sa hayop 

• Pagiging 
malinis 

• Pagsunod sa 
mga panun-
tunan 

• Pagiging 
maingat 

 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 



 
 

xxxi 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga  
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

o talatak-
daan ng  
mga gawain 
upang maka-
pagparami  
ng hayop 

- nakagagawa 
ng iskedyul 
ng pag-aalaga 
ng hayop 

Aralin 5 
Mga Kautusan 
at Batas sa Pag-
aalaga ng 
Hayop 

• Naisasaalang-
alang ang mga 
kautusan at 
batas tungkol 
sa pag-aalaga 
ng hayop. 

• Pagsagot sa 
mga tanong 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagtatala-
kayan 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto  

• Pagsulat ng 
liham 

• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 
 

• Pagmamahal  
sa hayop 

• Pagiging 
malinis 

• Pagsunod     
sa batas 
 

 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 

 

Aralin 6 
Pag-iingat       
sa Pag-aalaga 
ng Hayop 

• Nakapagtatala 
ng mga pag-
iingat na dapat 
gawin kung 
mag-aalaga    
ng hayop. 

• Pagsagot sa 
mga tanong 

• Pagpapakita 
ng wastong 
pag-aalaga  
ng hayop 

• Pagtatala-
kayan 

• Pagsagot sa 
graphic 
organizer 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 
 
 
 
 
 

• Pagmamahal  
sa hayop 

• Pagiging 
malinis 

• Pagiging 
maingat 

 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 

 



 

xxxii 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga  
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

• Pagtatalaka-
yan sa 
pamamagitan 
ng tanong-
sagot na 
pamamaraan 

• Paggawa ng 
graphic 
organizer 

Mga Gawain sa Edukasyong Pantahanan 
 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

Yunit 1 – Tungkulin sa Sarili, Isagawa Lagi 
Aralin 1 
Mga Kagamitan 
sa Paglilinis at 
Pag-aayos ng 
Sarili, Kilalanin 
 

• Naisasagawa 
ang mga tung-
kulin sa sarili. 

• Naisasaugali 
ang mga    
tungkulin sa 
sarili upang 
maging 
maayos. 

• Pagpapakita 
ng mga   
halimbawa  
ng mga kaga-
mitan sa 
paglilinis at 
pag-aayos ng 
sarili 

• Pagtatala-

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay  

• Pangkatang 
pagsasakilos 
ng wastong 
paggamit at 
pangangalaga 
sa mga 

• Pagkilala sa 
mga kaga-
mitan sa 
paglilinis at 
pag-aayos  
ng sarili 

• Pananaliksik 
 

• Pakikilahok  
sa pangkatang 
gawain  

• Pagpapaha-
laga sa sari-
ling kaayusan 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 



 
 

xxxiii 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

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

• Naipakikita 
ang wastong 
paraan ng 
paggamit ng 
mga ito. 

kayan tungkol 
sa wastong 
gamit at 
pangangalaga 
sa mga ito 

• Pangkatang 
gawain 
 

kagamitan 

Aralin 2   
Iskedyul ng 
Paglilinis at 
Pag-aayos, 
Laging Sundin 

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

• Nasusunod ang 
iskedyul ng 
paglilinis at 
pag-aayos ng 
sarili. 

 

• Paglalahad  
ng mga 
wastong 
pamamaraan 
ng paglilinis 
at pag-aayos 
ng sarili 

• Pagtatalaka-
yan tungkol  
sa mga 
wastong 
pamamaraang 
nabanggit 

• Pagpapakita 
at pagtalakay 
ng halimbawa 
ng iskedyul 

• Pangkatang 
pagpapakita ng 
mga wastong 
hakbang ng 
tatlong gawain 
sa pagiging 
malinis at 
maayos 

• Pagsagot        
sa mga    
pagsasanay 

• Paggawa ng 
poster tungkol 
sa mga hak-
bang sa pagi-
ging malinis   
at maayos sa 

• Pakikipag-
talakayan 

• Paggawa ng 
iskedyul ng 
paglilinis at 
pag-aayos     
ng sarili 

• Pananaliksik 
• Pagiging 

sistematiko 
 

 

• Magalang na  
pakikipag-
talakayan at 
pakikilahok sa 
pangkatang 
gawain 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Filipino 
• Pananaliksik 



 

xxxiv 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

ng pag-aayos 
at paglilinis 
ng sarili 

• Pangkatang 
gawain 

sarili 
 

Aralin 3    
Sariling 
Kasuotan, 
Alagaan 

• Naiisa-isa ang 
mga paraan ng 
pagpapanati-
ling malinis ng 
kasuotan. 

• Paggawa ng 
graphic 
organizer 

• Pagkilala sa 
mga uri ng 
kasuotan 

• Paglalahad  
ng mga 
paraan ng 
pagpapa-
natiling   
malinis ng 
mga kasuotan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagguhit ng 
mga larawan 
ng iba’t ibang 
kasuotan 

• Pagsusuri       
sa mga 
larawang 
nagpapakita 
kung paano 
inaalagaan  
ang sariling 
kasuotan at 
kung alin sa 
mga ito ang 
ginagawa na  
at kung alin 
ang gagawin  
pa lamang 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 
 

• Pagiging 
malinis at 
maingat sa 
kasuotan 

• Pagtatala       
ng datos 

• Pananaliksik 

• Pagiging 
malinis  

• Pagiging 
responsable 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 



 
 

xxxv 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

Aralin 4 
Mga Sirang 
Kasuotan, 
Ayusin 
 
 

• Nakikilala ang 
mga kagamitan 
sa pananahi sa 
kamay. 

• Naisasaayos 
ang mga payak 
na sira ng ka-
suotan tulad ng 
pagkakabit ng 
butones sa 
pamamagitan 
ng pananahi  
sa kamay. 

• Pagpapakilala 
sa mga kaga-
mitan sa 
pananahi 

• Pagpapakita 
kung paano 
ang pagka-
kabit ng 
butones at 
pagsusulsi  
ng punit 

• Pangkatang 
gawain 

 

• Pagkilala       
sa mga 
kagamitan      
sa pananahi 

• Pagkakabit    
ng tanggal     
na butones     
sa dalang  
damit 

• Pagsagot        
sa mga 
pagsasanay 

• Pasalita          
at pasulat       
na gawaing 
pampagkatuto  

• Pagsunod sa 
mga hakbang 
sa pananahi 

• Pananaliksik 
• Pagkakabit    

ng butones 

• Pagiging 
maingat sa 
pagsasagawa 
ng gawain sa 
pag-aayos  
ng sariling 
kasuotan 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 

Aralin 5            
Mga Kasuotan 
Batay sa Gamit, 
Itabi Nang 
Maayos 

• Naitatabi nang 
maayos ang 
mga kasuotan 
batay sa gamit 
ng mga ito. 

• Pagpapakilala 
sa kasuotan 
batay sa gamit 

• Pagpapakita 
ng mga 
larawan ng 
mga pormal 
na kasuotan at 
pang-espesyal 
na okasyon 

• Paglalahad  

• Pagpapakita 
kung paano 
itinatabi ang 
espesyal o 
pormal na 
kasuotan 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pagsusuri sa 
mga larawan 

• Pagguhit at 
paglalarawan 
ng mga     
kasuotan ayon 
sa gamit 

• Pananaliksik 
• Pangangalaga 

sa mga 
kasuotan 

• Pagiging 
sistematiko 

• Pagiging 
maingat 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 



 

xxxvi 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

ng paraan 
kung paano 
maitatabi 
nang maayos 
ang mga ka-
suotan batay 
sa  gamit at 
pangangalaga 
sa mga ito 

• Pangkatang 
gawain 

ng mga ka-
suotan at 
pagsasabi kung 
ang gawaing 
ipinakikita rito 
ay nakagawian 
na o hindi pa 
 

Aralin 6     
Sariling Tindig, 
Ayusin 

• Napananatiling 
maayos ang 
sariling tindig.  

• Naipakikita 
ang maayos na 
pag-upo at 
paglakad. 

• Paglalahad  
ng kahulugan 
ng maayos        
na tindig        
at kung   
paano ito 
naipakikita 

• Pagtatalaka-
yan tungkol  
sa wastong 
pag-upo, 
pagtayo, at 
paglakad 

• Pagsasagawa 
ng wastong 
pag-upo, 
pagtayo, at 

• Pagsasagawa 
ng Mirror Test 
sa pagmamasid 
sa sariling 
tindig 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Paggawa ng 
poster 

• Pagkilala sa 
sariling tindig 

• Pagpapakita  
ng maayos na 
pag-upo, 
pagtayo, at 
paglakad 

• Pagsunod sa 
mga dapat 
gawin 

• Health 
• Sining 
• Science  
• Edukasyon sa 

Pagpapakatao 
• Pananaliksik 



 
 

xxxvii 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

paglakad 
• Pangkatang 

gawain  
Aralin 7 
Malusog         
na Tindig, 
Panatilihin 

• Naisasagawa 
ang mga 
gawain sa 
pagpapanatili 
ng malusog na 
tindig tulad ng 
pag-iwas sa 
sakit, pagkain 
ng masustan-
siyang pagkain, 
at pag-eeher-
sisyo. 

• Paglalahad ng 
mga gawain 
na nagpapa-
natili ng ma-
lusog na 
tindig 

• Pagtatala-
kayan tungkol 
sa mga ito 
tulad ng pag-
iwas sa sakit, 
pagkain ng 
masusustan-
siyang pag-
kain at pag-
eehersisyo 

• Pangkatang 
gawain 

• Paggawa ng 
graphic 
organizer 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Paggawa ng 
liham 

• Pagsasagawa 
ng mga gawain 
upang magka-
roon ng 
malusog na 
tindig at 
makaiwas sa 
mga sakit 

• Pananaliksik 

 

• Pagiging 
masikap sa 
pag-iwas sa 
sakit 

• Pagtitiyaga  
sa pag-
eehersisyo 

 

• Health 
• Araling 

Panlipunan 
• Pananaliksik 

 

Yunit 2 – Mabuting Pag-uugali Tungo sa Maayos na Tahanan 
Aralin 1 
Mabuting Pag-
uugali ng mga 
Kasapi ng 
Pamilya 

• Naipakikita 
ang mabuting 
pag-uugali     
ng isang kasapi 

• Pagsusuri     
ng mga   
sitwasyon 

• Paglalahad  

• Pagsusuri sa 
mga sitwasyon 

• Paggawa ng 
kuwento 

• Pagsusuri      
ng mga    
sitwasyon 

• Pagbibigay ng 

• Pagiging 
matalino sa 
pagsusuri  
ng mga 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 



 

xxxviii 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

ng pamilya. ng kuwento 
tungkol        
sa isang   
mag-anak     
at ang kata-
ngian ng mga 
kasapi nito. 

• Pagtatalaka-
yan tungkol  
sa kuwentong 
narinig 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

katwiran sa 
nabuong pasya 

• Pananaliksik 

sitwasyon 
bago mag-
desisyon 

• Pagbibigay  
ng panahon  
sa pamilya 

• Pagiging 
magalang 

Aralin 2 
Tulungan      
ang mga 
Nakatatanda    
at Iba Pang 
Kasapi ng 
Pamilya 

• Nakatutulong 
sa pag-aalaga 
sa matatanda  
at sa iba pang 
kasapi ng 
pamilya. 

• Naiisa-isa ang 
mga gawaing 
makatutulong 
sa panganga-
laga sa mata-
tanda at iba 
pang kasapi ng 
pamilya tulad 
ng pagdudulot 

• Pagbuo ng 
puzzle 

• Pagkilala      
sa matatan-
dang  kasapi 
ng pamilya    
at sa iba   
pang kasapi 
na nanganga-
ilangan ng 
tulong 

• Paglalahad  
ng mga 
gawain na 

• Pag-iisa-isa ng 
mga gawaing 
makatutulong 
sa mga mata-
tanda at sa iba 
pang kasapi  
ng pamilya 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pagkilala sa 
mga gawaing 
dapat o hindi 
dapat gawin 
batay sa 
sitwasyon 

• Pananaliksik 

• Pagiging 
matulungin  
sa matatan-
dang kasapi 
ng pamilya 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 



 
 

xxxix 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

ng pagkain, 
pag-aabot ng 
kailangang 
kagamitan, 
pagkukuwento, 
at pakikinig. 

• Naisasagawa 
ang pagtulong 
nang may  
pag-iingat at 
paggalang. 

makatutulong 
sa matatanda 
at sa iba pang 
kasapi ng 
pamilya 

• Pangkatang 
gawain 

Aralin 3 
Maingat           
at Magalang   
na Pagtulong, 
Isagawa 

• Naisasagawa 
ang pagtulong 
nang may pag-
iingat at pag-
galang. 

• Paglalahad 
kung paano 
maisasagawa 
ang pagtulong 
sa matatanda 
at sa iba pang 
kasapi ng 
pamilya nang 
may pag-
iingat at 
paggalang 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pag-iisa-isa sa 
mga tulong na 
ginawa sa mga 
nakatatanda 

• Pagsusuri sa 
sarili  

• Pagmamarka 
sa sarili gamit 
ang pamanta-
yan sa pag-
mamarka 

• Pananaliksik 

• Pagiging 
mapanuri 

• Pagiging 
matulungin  
sa matatan-
dang kasapi 
ng pamilya 

• Pagiging 
magalang     
sa mga 
nakatatanda 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 

Aralin 4 
Pagtanggap  
ng Bisita, 
Pagtulungan 

• Nakatutulong 
sa pagtanggap 
ng bisita tulad 

• Pagbuo ng 
mga susing 
salita 

• Pagsagot        
sa mga    
pagsasanay 

• Pagtulong sa 
pagtanggap ng 
bisita sa bahay 

• Pagiging 
matulungin 

• Pagiging 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Filipino  



 

xl  
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

ng pagpapaupo 
at pagdudulot 
ng makakain, 
tubig, at iba pa. 

• Pagkilala sa 
magandang 
pag-uugali ng 
mga Pilipino 
sa pagtanggap 
ng mga bisita 

• Pagtalakay sa 
ginagawang 
pagtutulungan 
ng mag-anak 
sa pagtanggap 
ng bisita sa 
bahay at kung 
paano ito 
naisasagawa  

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsasadula ng 
pagtanggap ng 
bisita 

• Paggawa ng 
kuwento 

• Pananaliksik magiliw sa 
pagtanggap 
ng bisita sa 
bahay 

• Pananaliksik 

Aralin 5 
Wastong Pag-
iingat sa 
Pagtanggap ng 
Bisita, Gawin 

• Naisasagawa 
ang wastong 
pag-iingat sa 
pagtanggap ng 
bisita (halim-
bawa, hindi 
pagpapapasok 
sa loob ng 
bahay kung di 
kakilala ang 
tao) at pagpa-

• Pagtalakay sa 
paalaalang 
“Huwag 
makikipag-
usap sa hindi 
kakilala” at 
ang kahalaga-
han ng pagsu-
nod dito 

• Paglalahad  

• Paggawa ng 
poster 

• Pagsusuri sa 
sitwasyon 
upang masabi 
kung mabuti    
o hindi ang 
gawain 

• Pagsasadula  
ng wastong 

• Pagsulat ng 
mga paalaala 

• Pagsusuri      
ng sitwasyon 

• Pananaliksik 

• Pagiging 
maingat sa 
pagtanggap 
ng bisita 

• Pagiging 
mapanuri 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 



 
 

xli 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

pakilala sa 
ibang kasapi  
ng pamilya. 

ng maaaring 
gawin at 
sabihin kung 
may dumating 
na bisitang 
hindi kakilala 

• Pagtalakay sa 
diyalogo na 
nagpapakita 
ng nararapat 
gawin at 
paraan ng 
pagpapakilala 
sa ibang 
kasapi ng 
pamilya 

• Pangkatang 
gawain  

pag-iingat sa 
pagtanggap ng 
bisita 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

Yunit 3 – Tungkulin sa Paglilinis ng Bahay at Bakuran, Kusang Gampanan 
Aralin 1 
Mga Kagamitan 
sa Paglilinis    
ng Bahay         
at Bakuran, 
Tukuyin 

• Natutukoy ang 
angkop na mga 
kagamitan para 
sa paglilinis ng 
bahay at ng 
bakuran. 

• Pagtalakay   
sa angkop    
na mga   
kagamitan    
sa paglilinis 
ng bahay at  
ng bakuran  

• Paglalahad  

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 
 

• Pagkilala sa 
angkop na mga 
kagamitan sa 
paglilinis ng 
bahay at ng 
bakuran 

• Pagtatala ng 
mga datos  

• Pagiging 
matalino sa 
pagpili ng 
angkop na 
kagamitan sa 
paglilinis ng 
bahay at ng 
bakuran 

• Araling 
Panlipunan 

• Pananaliksik 



 

xlii 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

ng gamit ng  
mga ito 

• Pangkatang 
gawain 

• Paggamit ng 
Internet  

• Pagsasagawa 
ng survey 

• Pagpapaha-
laga sa 
tahanan 

Aralin 2 
Paglilinis        
ng Bahay         
at Bakuran, 
Gawin Nang 
Wasto 

• Naipakikita 
ang wastong 
paraan ng 
paglilinis ng 
bahay at ng 
bakuran. 

• Paglalahad ng  
mga gawain 
sa paglilinis 
ng bahay at 
ng bakuran 

• Paglalahad ng 
mga hakbang 
sa masiste-
mang paraan 
ng paglilinis 
ng bahay 

• Pagpapakita 
ng flow chart 
ng paglilinis 
ng bakuran 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pasalita          
at pasulat       
na gawaing 
pampagkatuto 

• Pagpapakita  
ng sunod-
sunod na 
hakbang sa 
wastong pagli-
linis ng bahay 
at ng bakuran 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Paggamit ng 
Internet 

• Pagtatala ng 
mga datos 

• Wastong 
paglilinis ng 
bahay at ng 
bakuran 

• Pag-aalis ng 
alikabok 

• Pagwawalis 
• Paglalampaso 
• Pagpapahid   

ng floor wax 
• Paghahanda  

ng silid 
• Pag-aalis       

ng agiw 
• Paglilinis ng 

dingding at 
bintana 

• Pagpupunas  
ng kasang-

• Pagiging 
masunurin sa 
pagsasagawa 
ng wastong 
paglilinis ng 
bahay at ng 
bakuran 

• Pagpapaha-
laga sa 
tahanan 

 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Science 
• Pananaliksik 



 
 

xliii 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

kapan 
• Pagbubunot     

o paggamit ng 
floor polisher 

• Paghihiwalay 
ng mga basura 

Aralin 3 
Wastong 
Paghihiwalay 
ng mga Basura 
sa Bahay, 
Isagawa 

• Naisasagawa 
ang wastong 
paghihiwalay 
ng mga basura 
sa bahay. 

• Pagtalakay sa 
kahalagahan 
ng pagsasa-
gawa ng pag-
hihiwalay ng 
basura sa 
bahay 

• Paglalahad  
ng dalawang 
uri ng basura, 
mga batas    
na pinagtibay 
ng pamaha-
laan upang 
pairalin ang 
wastong 
pamamahala 
ng basura, at 
kung paano 
maisasagawa 
ang paghihi-
walay ng 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Pagsagot        
sa mga    
pagsasanay 

• Pagsasagawa 
ng panana-
liksik 

• Paggawa       
ng ulat 

• Pagkilala sa 
dalawang 
uri ng basura 

• Wastong 
paghihiwalay 
ng basura 

• Pananaliksik 

• Pagiging 
masunurin sa 
batas na pina-
iiral tungkol 
sa paghihi-
walay ng 
basura 

• Pagmamahal 
sa kalikasan 

• Pagpapaha-
laga sa 
tahanan 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Araling 
Panlipunan 

• Science 
• Pananaliksik 



 

xliv 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

basura 
• Pangkatang 

gawain 
Aralin 4  
Mga Tuntuning 
Pangkaligtasan 
at Pangkalusu-
gan, Sundin 

• Nakasusunod 
sa mga tuntu-
ning pangka-
ligtasan at 
pangkalusugan 
kaugnay ng 
paglilinis ng 
bahay at ng 
bakuran. 

• Paglalahad at 
pagtalakay sa 
mga tuntuning 
pangkaligta-
san at pang-
kalusugan na 
nararapat 
sundin ng 
mga kasapi ng 
pamilya sa 
paglilinis ng  
bahay at ng 
bakuran 

• Pangkatang 
gawain 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pagbibigay ng 
marka ayon  
sa resulta ng  
ginawang 
pagsusuri  

• Pagsasagawa 
ng mga gawa-
ing nagpapa-
kita ng pagsu-
nod sa mga 
tuntuning 
pangkaligtasan 
at pangkalu-
sugan 

• Paggawa       
ng ulat 

• Pag-uulat 
• Pagtatala ng 

mga datos 
• Paggamit       

ng Internet 

• Pagiging 
masunurin sa 
mga alituntu-
ning pangka-
ligtasan at 
pangkalu-
sugan 

• Araling 
Panlipunan 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 

Aralin 5 
Mga Gawaing 
Nakatakda sa 
Sarili, Sundin 

• Nasusunod  
ang mga 
gawaing 
nakatakda      
sa sarili 
kaugnay        
ng mga 
gawaing-

• Paglalahad ng 
aralin gamit 
ang tsart ng 
mga gawain 
ng mag-anak 

• Pagtalakay sa 
mga gawaing 
nakatakda sa 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto  

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 
 

• Pagkilala       
sa mga 
gawaing   
bahay na  
nakatakda      
sa sarili at      
sa iba pang 
kasapi ng 

• Pagsunod sa 
mga gawaing 
nakatakda sa 
sarili 

• Pagiging 
responsable 

 
 

• Araling 
Panlipunan 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 
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Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
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Mga 
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Mga 
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Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

bahay. 
• Naisasagawa 

ang mga ito 
nang may 
kusang-loob  
at kasiyahan. 

sarili at kung 
paano ito 
sinusunod 

• Pangkatang 
gawain 

pamilya 
• Pagtatala ng 

datos 
• Pagsasaliksik 
• Paggamit ng 

Internet 

Yunit 4 – Paghahanda ng Masustansiyang Pagkain 

Aralin 1 
Mga Pagkain, 
Pangkatin 

• Napapangkat 
ang mga 
pagkain ayon 
sa Go, Grow, 
at Glow. 

• Pagpapakilala 
sa mga 
pangkat ng 
pagkain na 
hango sa 
Food Pyramid 
Guide 

• Pagtatalaka-
yan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsusuri sa 
mga nakata-
lang pagkain at 
pagpapangkat 
ng mga ito 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pagkilala sa 
mga pagkain at 
pagpapangkat 
ng mga ito 

• Pagtatala       
ng datos 

• Pananaliksik 
• Paggamit       

ng Internet 

• Pagiging 
mapanuri 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Science 
• Pananaliksik 

Aralin 2 
Sustansiyang 
Taglay ng mga 
Pagkain, Suriin 

• Nasusuri ang 
sustansiyang 
taglay ng    
mga pagkain  
sa almusal 
gamit ang  
Food Pyramid 
Guide at ang 

• Paglalahad  
ng kahalaga-
han ng agahan 
o almusal 

• Pagpapakilala 
ng Food 
Pyramid 
Guide para sa 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pagpili ng 
masusustan-
siyang pagkain 

• Pag-alam ng 
mga sustan-
siyang taglay 
ng mga 
pagkain 

• Pagiging 
matalino sa 
pagpili ng 
masustansi-
yang pagkain 

• Health  
• Science 
• Pananaliksik 
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Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
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Mga 
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Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

pangkat ng 
pagkain. 

mga Pilipino 
• Pagtalakay sa 

sustansiyang 
taglay ng mga 
pagkain sa 
food pyramid 
at tulong na 
ibinibigay 
nito sa kalu-
sugan   

• Pangkatang 
gawain 

• Pagguhit 
• Pananaliksik 

Aralin 3 
Pagpaplano    
ng Ilulutong 
Pagkain, Gawin 

• Nakagagawa 
ng plano ng 
ilulutong 
pagkain. 

• Paglalahad ng 
mga bagay na  
pinagbabata-
yan sa pag-
susuri ng pag-
kaing ihahain 
para sa buong 
mag-anak 

• Pagpapakita 
ng porma para 
sa plano ng 
ilulutong 
pagkain 

• Paggawa ng 
plano ng 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Paggawa ng 
plano para      
sa ilulutong 
pagkain 

• Pagsusuri sa 
ginawang 
plano 

• Pananaliksik 
• Pagtatala       

ng datos 
• Pagguhit 

• Pagiging 
matalino sa 
pagsusuri sa 
planong 
ginawa 

 

 

• Araling 
Panlipunan 

• Health 
• Pananaliksik 
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Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
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Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 
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ilulutong 
pagkain gamit 
ang pormang 
ipinakita ng 
plano ng 
ilulutong 
pagkain  

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

Aralin 4 
Pagluluto at 
Paghahanda  
ng Pagkain 

• Nakapagluluto 
at nakapagha-
handa ng 
pagkain. 

• Paglalahad ng 
mga paraan 
ng pagluluto 
na dapat 
matutuhan 

• Pagpapakilala 
ng mga 
karaniwang 
kagamitan sa 
pagluluto 

• Paglalahad ng 
mga halimba-
wang resipi sa 
pagluluto ng 
simpleng 
pagkain para 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing    
pampagkatuto 

• Pagsagot        
sa mga     
pagsasanay 

• Pagsunod sa 
panuto 

• Pagluluto at 
paghahanda  
ng  pagkain 
para sa agahan  
o almusal at 
minindal 

• Wastong 
paggamit       
ng mga kaga-
mitan sa 
pagluluto 

• Paggamit       
ng Internet 

• Pagiging 
matiyaga sa 
pagluluto at 
paghahanda  
ng pagkain 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 
• Sining 
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Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 
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Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

sa almusal, 
minindal, at 
katas ng 
prutas 

• Pagsusuri sa 
mga resiping 
nabanggit 

• Pangkatang 
gawain 

Aralin 5 
Pagdudulot     
ng Pagkain 

• Naidudulot 
ang nilutong 
pagkain nang 
maayos at 
kaaya-aya. 

• Pag-uusap 
kung ano ang 
nararapat 
gawin sa nilu-
tong pagkain 
upang ito ay 
maging 
katakam-
takam 

• Pagpapakita 
ng mga lara-
wan ng mga 
pagkain 

• Pagtatalaka-
yan tungkol  
sa mga ito 

• Paglalahad ng 
mga paraan 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pagdudulot  ng 
nilutong pag-
kain sa kaaya- 
ayang paraan 

• Pagkamalik-
hain 

• Paggamit       
ng Internet 
 
 

• Pakikilalahok 
sa pangkatang 
gawain 

• Pagiging maa-
yos, malinis, 
at malikhain 
sa pagdudulot 
ng pagkain 

 

 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Sining 
• Pananaliksik 
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Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
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Mga 
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Mga 
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Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

kung paano 
maidudulot 
ang nilutong 
pagkain nang 
kaaya-aya 

• Pangkatang 
gawain 

Aralin 6 
Paggamit ng 
Kubyertos at 
Panuntunan sa 
Pagkain 

• Naipakikita 
ang wastong 
paraan ng 
paggamit ng 
kubyertos 
(kutsara at 
tinidor). 

• Nasusunod ang 
tamang panun-
tunan sa pag-
kain na angkop 
sa kultura. 

• Pagtatalaka-
yan tungkol sa 
mga kagami-
tan sa pagkain 

• Pagtatalaka-
yan tungkol  
sa wastong 
paraan ng 
paggamit ng 
kubyertos 
gamit ang 
larawan ng 
modelong 
pagkakaayos 
ng kubyertos 

• Pagtatalaka-
yan tungkol  
sa tamang   
panuntunan  
sa pagkain   
na angkop sa 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Wastong pag-
gamit ng 
kubyertos 

• Pagsunod sa 
panuntunan  
sa pagkain 

• Pagguhit 
• Paggamit       

ng Internet 
 

• Pagsunod sa 
panuntunan 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Araling 
Panlipunan 

• Pananaliksik 
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Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 
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Pagkatuto ng  

K to 12 
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Mga 
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Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura  

kultura ng 
ibang bansa 

• Pangkatang 
gawain 

Aralin 7 
Pagliligpit at 
Paghuhugas ng 
Pinagkainan, 
May Sistema 
Ba? 

• Naisasagawa 
nang may 
sistema ang 
pagliligpit at 
paghuhugas ng 
pinagkainan. 

• Paglalahad ng 
kahalagahan 
ng pagliligpit 
pagkatapos 
kumain 

• Pagtatalaka- 
yan tungkol  
sa paraan ng 
pagliligpit at 
paghuhugas 
ng pinagka- 
inan nang 
may sistema, 
ang dapat 
gawin pagka-
tapos ng pag-
huhugas, at 
pagpupunas 
ng pinag-
kainan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• May sistemang 
paraan ng pag-
liligpit at pag-
huhugas ng 
pinagkainan 

• Pagtatala       
ng datos 

• Pagsasaayos 
ayon sa uri     
ng gamit 

• Pagtatapon    
ng basura sa 
angkop na 
basurahan 

• Paggamit       
ng Internet 

• Pagiging 
responsable  
 

• Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

• Pananaliksik 

 



 
 

li 

Mga Gawaing Pang-Industriya 
 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
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Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura 
 

Yunit 1 – Pagsusukat, Outlining, Sketching, at Shading 
Aralin 1 
Kaalaman at 
Kasanayan sa 
Pagsusukat  

• Nakikilala ang 
mga kagamitan 
sa pagsukat. 

• Pagtatalaka-
yan sa pama-
magitan ng 
tanong-sagot 
na pamama-
raan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagbasa 

• Pasalita at 
pasulat na 
gawaing pam-
pagkatuto 

• Pagsagot        
sa mga 
pagsasanay 

• Pagtatala       
ng datos 

• Pagmamasid 
• Pagsasagawa 

ng panayam 
• Pananaliksik 
• Pagsasagawa 

ng survey 
• Pag-uulat 

Pagguhit 

• Pagsunod sa 
pamamaraan 
 

• Pagbasa 
• Health 
• Pananaliksik 

 

Aralin 2 
Ang Sistemang 
Panukat sa 
English at 
Metric 

• Nagagamit ang 
sistemang Eng-
lish at metric 
sa pagsukat. 

• Naisasalin ang 
sistemang 
panukat na 
English sa 
metric at ang 
metric sa 
English. 

• Pagsusukat   
ng iba’t ibang 
bagay 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagbasa 

• Pagsasalin     
ng sukat     
mula sa isang 
sistema patu-
ngo sa isa 

• Pagtukoy       
sa angkop      
na katumbas   
na simbolo  
ng bawat  
sukat 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pagmamasid 
• Pagkukuwenta 
• Pag-uulat 
• Pagsasagawa 

ng panayam 
• Pananaliksik 

 

• Pagsunod sa 
pamamaraan 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 
• Mathematics 
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Aralin 3 
Pagleletra, 
Pagbuo ng 
Linya, at 
Pagguhit 

• Natutukoy ang 
mga uri ng 
letra. 

• Nabubuo ang 
iba’t ibang 
linya at guhit. 

• Nagagamit ang 
alpabeto ng 
linya sa pagbuo 
ng linya, pag-
guhit, at pag-
leletra. 

• Pagsagot sa 
mga tanong 

• Pangkatang 
paglalahad   
ng binasa 

• Pagtatala-
kayan 

• Pagmamasaid 
sa mga halim-
bawa 

• Pangkatang 
gawain 

• Lakbay-aral 

• Paggawa ng 
islogan 

• Pagguhit ng  
iba’t ibang 
linya 

• Pagmamasid 
• Pagsasagawa 

ng panayam 
• Pananaliksik 
• Pagguhit 
• Pag-uulat 

• Pagsunod sa 
pamamaraan 

• Pagkamalik-
hain 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 
• Sining 

Aralin 4 
Teknolohiya sa 
Basic Sketching, 
Shading, at 
Outlining 

• Natatalakay 
ang kahalaga-
han ng kaala-
man at kasa-
nayan sa basic 
sketching, 
shading, at 
outlining.  

• Natutukoy  
ang ilang 
produktong 
ginagamitan  
ng basic  
sketching,  

• Pagsagot sa 
mga tanong 

• Pagtatala-
kayan 

• Pagmamasid 
sa larawan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagsasagawa 
ng natutuhan 
 
 

• Paggawa ng 
isang disenyo 

• Paghingi ng 
puna ng 
kaklase at 
pagsasaayos 
muli gamit ang 
puna 

 

• Pagmamasid 
• Pag-uulat 
• Pananaliksik 
• Pagguhit 
 

• Pagsunod sa 
pamamaraan 

• Pagkamalik-
hain 

• Pagtanggap 
ng puna nang 
may pagpapa-
kumbaba 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 
• Sining 
• Edukasyon sa 

Pagpapakatao 
 



 
 

liii 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura 
 

shading, at 
outlining. 

Aralin 5  
Mga Taong 
Matagumpay   
sa Sketching 

• Natutukoy  
ang ilang tao 
o negosyante 
sa pamayanan 
na pinagkaka-
kitaan ang out-
lining, basic 
sketching, at 
shading. 

• Pagsagot sa 
mga tanong 

• Pagtatala-
kayan 

• Pagsasagawa 
ng tanong-
sagot na 
pamamaraan 
tungkol sa 
binasa 

• Pagsusuri sa 
mga larawan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagguhit ng 
paboritong 
paksa 

• Pagmamasid 
• Pagsasagawa 

ng panayam 
• Pananaliksik 
• Pagtatala ng 

datos 
• Pag-uulat 
• Pagguhit 

• Pagsunod sa 
pamamaraan 

• Pagkamalik-
hain 

• Pagpapaha-
laga sa 
pamana ng 
sining 

• Pagbasa 
• Pananaliksik  
• Sining  
• Araling 

Panlipunan 

Aralin 6 
Isagawa: 
Wastong 
Pamaraan  
ng Basic 
Sketching, 
Shading, at 
Outlining 

• Natutukoy/ 
Naisasagawa 
ang wastong 
pamaraan ng 
basic sketch-
ing, shading,  
at outlining. 

• Naiisa-isa ang 
mga kagamitan 
sa basic sketch-
ing, shading,  

• Pagtatalaka-
yan sa pama-
magitan ng 
tanong-sagot 
na pamama-
raan 

• Pangkatang 
gawain 
 

• Pagguhit ng 
paboritong 
paksa 

• Pagmamasid 
• Pananaliksik 
• Pag-uulat 
• Pagguhit 

• Pagsunod sa 
pamamaraan 

• Pagkama-
likhain 

• Pagtanggap 
ng puna nang 
may pagpa-
pakumbaba 

• Pagpapaha-
laga sa 
pamana ng 

• Pagbasa 
• Pananaliksik  
• Sining  
• Araling 

Panlipunan 
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at outlining  
at natutukoy 
ang wastong 
gamit ng mga 
ito. 

• Nakapagsasa-
liksik ng  
bago at 
wastong 
pamaraan  
ng basic 
sketching, 
shading,  
at outlining 
gamit ang 
Internet at  
mga aklat.  

• Nagagamit  
ang iba’t ibang 
productivity 
tools sa pag-
gawa ng iba’t 
ibang disenyo 
ng basic 
sketching, 
shading, 
at outlining. 
 

sining 
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Yunit 2 – Mapagkakakitaang Proyekto 

Aralin 1 
Pagbuo ng  
Produktong 
Yari sa mga 
Materyales sa 
Pamayanan 

• Nakagagawa 
ng sariling 
disenyo sa 
pagbuo o pag-
babago ng 
produktong 
gawa sa kahoy, 
ceramics, 
karton, lata,  
o mga mater-
yales na 
nakukuha sa 
pamayanan. 

• Nasusunod ang 
mga panuntu-
nang pangka-
ligtasan at 
pangkalusugan 
sa paggawa.  

• Nakikilala ang 
mga materya-
les na maaaring 
i-recycle sa 
pagbuo ng 
naidisenyong 
proyekto. 

• Pagsusuri sa 
mga larawan 

• Pangkatang 
paglalahad   
ng binasa 

• Pagtatala-   
kayan 

• Pangkatang 
gawain 
 
 

• Pagbubuo ng 
isang payak  
na proyekto 

• Pagsusuri ng 
nabuong 
proyekto 

• Pagsunod sa 
panuntunang 
pangkaligtasan 

 

• Pag-uulat 
• Pagmamasid 
• Pananaliksik 
• Pagbuo ng 

produkto 
 

• Pagsunod sa 
pamamaraan 

• Pagkamalik-
hain 

• Pagtanggap 
ng puna nang 
may pagpapa-
kumbaba 

• Pagiging 
masinop at 
malinis 

• Pagbasa 
• Pananaliksik  
• Sining 
• Science 
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Aralin 2 
Pagsusuri        
ng Nabuong 
Proyekto 

• Nasusuri ang 
nabuong 
proyekto batay 
sa sariling puna 
at puna ng iba 
gamit ang 
rubric. 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 
 

• Pagsusuri      
ng nabuong 
proyekto 

 

• Pagmamasid 
• Pagtatala       

ng datos 
• Pag-uulat 
• Pagsusuri 

• Pagsunod sa 
pamamaraan 

• Pagtanggap 
ng puna nang 
may pagpapa-
kumbaba 

• Pagiging 
masinop at 
malinis 

• Katapatan sa 
sarili 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 

Aralin 3 
Pagbebenta       
at Pagtutuos    
ng Kinita 

• Naibebenta  
ang nagawang 
proyekto.  

• Natutuos ang 
presyo ng 
nabuong 
proyekto. 

• Nakapagsasa-
liksik ng mga 
lugar na pag-
bebentahan   
ng produkto.  

• Natutukoy ang 
ilang paraan ng 
pag-akit ng 
mamimili.  

• Pagtatala-
kayan 

• Pagsusuri sa 
mga larawan 

• Pangkatang 
paglalahad   
ng binasa 

• Pangkatang 
gawain 
 

• Pagsusuri      
ng sitwasyon  
at pagbibigay  
ng tamang 
gagawin 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

 

• Pagmamasid 
• Pag-uulat 
• Pagkukuwenta 
• Pananaliksik 

• Pagsunod sa 
pamamaraan 

• Pagkamalik-
hain 

• Pagtanggap 
ng puna nang 
may pagpapa-
kumbaba 

• Pagiging 
masinop       
at malinis 

• Katapatan    
sa sarili 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 
• Sining 
• Mathematics 



 
 

lvii 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura 
 

• Natutukoy ang  
wastong pag-
aayos ng pro-
duktong ipag-
bibili at pagbe-
bentahan nito. 

• Natutuos ang 
puhunan, 
gastos, at kita. 

Aralin 4 
Planuhin: 
Pagpaparami  
o Paggawa  
ng Bagong 
Produkto 

• Napaplano ang 
kasunod na 
proyekto gamit 
ang kita. 

• Pagtatalaka-
yan sa pama-
magitan ng 
tanong-sagot 
na pamama-
raan 

• Pangkatang 
gawain 
 

• Pagsusuri sa 
planong nabuo 

• Pagsusuri sa 
nabuong 
proyekto 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

 

• Pagmamasid 
• Pagtatala ng 

datos 
• Pag-uulat 
• Pagpaplano 
• Pananaliksik 

• Pagkamalik-
hain 

• Pagtanggap 
ng puna nang 
may pagpapa-
kumbaba 

• Pagiging 
masinop at 
malinis 

• Katapatan  
sa sarili 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 
• Sining 
• Mathematics 

Aralin 5 
Patuloy na    
Pag-unlad 
(Sustainable 
Development): 
Tangkilikin 

• Naisasaalang-
alang ang   
pag-iingat       
at pagmama-
lasakit sa 
kapaligiran    
sa pagpaplano 

• Pagtatala-
kayan 

• Pagsagot      
sa graphic 
organizer 

• Pangkatang 
paglalahad   

• Pagsusuri sa 
mga sitwasyon 
at pagpapasiya 
kung ano ang 
dapat gawin 

• Pagsusuri ng 
epekto sa tao 

• Pagmamasid 
• Pagtatala       

ng datos 
• Pag-uulat 
• Pananaliksik 

• Pagsunod sa 
pamamaraan 

• Pagiging 
masinop at 
malinis 

• Katapatan    
sa sarili 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 
• Science 



 

lviii 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura 
 

at pagbuo      
ng produkto 
tungo sa 
patuloy na  
pag-unlad. 

• Natutukoy   
ang epekto    
ng hindi pag-
iingat sa 
paggamit ng 
kapaligiran. 

• Naipakikita 
ang pang-
unawa sa    
konsepto ng 
patuloy na  
pag-unlad 
(sustainable 
development).  

• Naipakikita 
ang mga    
gawi na    
dapat o hindi 
dapat isaugali 
upang maka-
tulong sa 
patuloy na  
pag-unlad. 

ng binasa 
• Pangkatang 

gawain 
• Pagsulat ng 

liham 

ng mga gawain 
at pagpapasiya 
kung ano ang 
higit na naka-
bubuti 

• Pagsusuri ng 
mga sanhi at 
bunga ng isang 
pangyayari 

• Pagsusuri sa 
tama at hindi 
tamang gawain 
ng tao 

 

• Pagmama-
lasakit sa 
kalikasan 



 
 

lix 

 
 

Bilang at 
Pamagat ng 

Aralin 

Mga Layunin 
(Hango sa 

Pamantayan ng 
Pagkatuto ng  

K to 12 
Curriculum) 

 
 

Mga 
Estratehiya 

 
 

Mga 
Pagtataya 

 
 

Mga 
Kakayahan 

 
 

Mga 
Pagpapahalaga 

 
 

Kaugnay na 
mga 

Asignatura 
 

Aralin 6 
Mga Batas sa 
Pagnenegosyo 

• Natutukoy ang 
mga regulas-
yon at kautusan 
ng pamahalaan 
kaugnay sa 
napiling negos-
yong pang-
serbisyo at 
pamprodukto. 

• Pagtatala-
kayan 

• Pangkatang 
gawain 

• Pagmamasid 
sa mga halim-
bawa 

• Lakbay-aral 
• Pagsasagawa 

ng panayam 

• Pagpapaliwa-
nag sa mga 
batas pang-
negosyo 

• Pagsagot sa 
mga pagsa-
sanay 

• Pagmamasid 
• Pagtatala       

ng datos 
• Pag-uulat 
• Pagsasagawa 

ng panayam 
• Pananaliksik 

• Pagsunod sa 
pamamaraan 

• Katapatan    
sa sarili 

• Pagsunod     
sa batas 

• Pagbasa 
• Pananaliksik 

 
 

 


