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ACTIVITY SHEETS FOR HOME ECONOMICS (GRADE 5) 
 Pamantayan sa Pagkatuto Code Source of 

Materials 
1.6 Napapangalagaan ang sariling kasuotan  

 
 
EPP5HE-Oc-6 

 
 
 

LRMDS 

 1.6.1  Naiisa-isa ang mga paraan  upang manatiling 
malinis ang kasuotan 

 1.6.2 Naisasa-ayos ang payak na sira ng damit sa 
pamamagitan ng pananahi sa kamay (hal. Pagsusulsi 
ng punit sa damit o pagtatahi ng tastas) 

 1.6.3 Naisasagawa ang pagsusulsi ng iba’t ibang uri ng 
punit 

1.9 Napapanatiling maayos ang sariling tindig  
 
 

EPP5E-Od-9 

 
 

Enhanced learning 
materials for Grade 

IV 

 1.9.1 Naipapakita ang maayos na pag-upo, pagtayo at 
paglakad, wastong pananamit at magalang na 
pananalita 

 1.9.2  Naisasaugali ang pagkain ng masusustansyang 
pagkain, pag-iwas sa sakit at di-mabuting mga 
gawain sa kalusugan 

1.1
1 

Natutukoy ang mga bahagi ng tahanan at mga gawain 
dito 

EPP5HE-Od-
11 

LRMDS 

1.1
4 

Nakalilikha ng mga kagamitang panghalili mula sa iba’t 
ibang uri materyales na magagamit sa pag-aayos ng 
tahanan 

EPP5HE-Oe-
14 

https://drive.google.com/a/
deped.gov.ph/file/ 
d/OB2VMNq2qVB6eTXhfQII
NRUIFZXM/view 
 

 

1.1
5  

Nakakapagsaliksik gamit ang internet, magasin, aklat, at 
iba pa upang malaman ang: 

 
 
 

EPP5HE-Of-
15 

 
 
 
 
https://drive.google.com/a/
deped.gov.ph/file/ 
d/OB2VMNq2qVB6eTXhfQII
NRUIFZXM/view 
 

 

 1.15.1 kasalukuyang kalakaran sa pamilihan ng mga 
kagamitan sa bahay (market demands/trends) 

 1.15.2 Iba’t-ibang uri at paraan ng paggawa ng mga 
kagamitang pambahay (soft furnishing) tulad ng 
kurtina, table runner, glass holder/cover, throw 
pillow, table napkin, atbp. 

1.1
6     

Nakakagawa ng plano para sa pagbuo ng mga kagamitang 
pambahay 

EPP5HE-Of-
16 

https://drive.google.com/a/
deped.gov.ph/file/ 
d/OB2VMNq2qVB6eTXhfQII
NRUIFZXM/view 
 

 

1.1
8 

Nakabubuo ng kagamitang pambahay na maaaring 
pagkakitaan 

 
 

EPP5HE-Og-
18 

 
 
 
 
 
 
 

LRMDS 

 1.18.1  Nakalilikha ng isang malikhaing proyekto 

 1.18.2  Nakapipili at nakapamimili ng materyales 

 1.18.3  Naipapakita ang pagkamaparaan sa pagbubuo ng 
proyekto 

1.1
9 

Nasusuri ang proyekto ayon sa sariling mungkahi at ng iba 
gamit ang rubrics 

EPP5HE-Og-
19 

1.2 Naisasayos ang nabuong proyekto kung kinakailangan EPP5HE-Og-

https://drive.google.com/a/deped.gov.ph/file/
https://drive.google.com/a/deped.gov.ph/file/
https://drive.google.com/a/deped.gov.ph/file/
https://drive.google.com/a/deped.gov.ph/file/
https://drive.google.com/a/deped.gov.ph/file/
https://drive.google.com/a/deped.gov.ph/file/
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0 20 

1.2
1 

Nagagamit ang kaalaman sa iba’t-ibang productivity tools 
gaya ng desktop publication sa pangangasiwa  at wastong 
pagsasapamilihan ng proyekto 

 
 
 
 

EPP5HE-Oh-
21 

 1.21.1  Natutuos ang presyong tingian at maramihang 
pag-bebenta gamit ang spreadsheets 

 

 1.21.2   Naipapakita ang malikhaing pagpapakete ng 
produkto gamit sa mas malikhaing paraan gaya ng 
word processing 

 
 

LRMDS 

 1.21.3  Naisasagawa ang iba’t ibang paraan ng 
pagsasapamilihan ng mga producting nabuo gaya 
ng online selling 

 1.21.4  Naipagbibili ang mga produkto ayon sa paraang 
napili 

1.2
2 

Napapamahalaan ang kinita sa pagbebenta ayon sa mga 
paraang natutunan 

EPP5HE-Oh-
22 

LRMDS 

1.2
3 

Nakagagawa ng plano ng pagpaparami o paglikha ng 
bagong proyekto mula sa kinita 

EPP5HE-Oh-
23 

RC 

1.2
4 

Naisasagawa ang pagpaplano at pagluluto ng 
masustansyang pagkain (almusal, tanghalian, at hapunan) 
ayon sa badyet ng pamilya 

EPP5HE-Oi-
24 

 
 

LRMDS 

1.2
7 

Naitatala ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto 
ayon sa napiling resipe 

EPP5HE-Oi-
27 

1.3
0 

Naihahanda nang kaakit-akit ang nilutong pagkain sa 
hapag kainan (food presentation) 
 

 
 
 

EPP5HE-Oj-
30 

 
 

RC 

 1.30.1  Nakalilikha ng ilang paraan ng kaakit-akit na 
paghahanda ng pagkain 

 1.30.2   Naipapaliwanag ang dapat tandaan/mga 
alituntunin sa paghahanda ng mesa at paghahain 
(principles in table setting) 

1. 9 Napapanatiling maayos ang sariling tindig  
 
 

EPP5E-Od-9 

1.9.1 Naipapakita ang maayos na pag-upo, pagtayo at paglakad, 
wastong pananamit at magalang na pananalita 

1.9.2  Naisasaugali ang pagkain ng masusustansyang pagkain, pag-
iwas sa sakit at di-mabuting mga gawain sa kalusugan 
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1.9.1  PAGPA PANATILING MAAYOS ANG SARILING TINDIG  

I. Layunin: 

 Napapanatiling maayos ang sariling tindig sa pamamagitan ng tamang pag-upo at paglakad. 

 Naisasagawa ang mga gawain na nagpapanatili ng maayos na tindig sa pamamagitan ng pag-

iwas sa sakit, masustansiyang pagkain, pag-ehersisyo, atbp. 

II. Paksang Aralin: 

 Paksa:  Pagpapanatiling maayos ng tindig 

 Kagamitan:  Larawan ng batang maayos ang tindig, kumakain ng masustansiyang pagkain, nag-

ehersisyo 

III. Panimulang pagtataya 

Ipasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod: 

Panuto:  Lagyan ng T kung Tama at M kung Mali ang pangungusap. 

_____1.  Ang maayos na tindig ay nagiging sanhi ng pagiging kuba. 

_____2.  Kaaya-ayang tingnan ang magandang posisyon sa pag-upo. 

_____3.  Ang pagtulog nang maaga ay mabuti sa ating katawan. 

_____4. Kailangang kumain ng kahit na anong pagkain upang maging malusog. 

_____5. Ang pag-eehersisyo ay maganda sa ating kalusugan. 

IV. Pamaraan 

 Pagganyak 

  Magpakita ng dalawang larawan:  isang batang kaayaaya ang tindig, tuwid na nakatayo at isang mag-

aaral ng hukot ang tayo.  Itanong sa mga mag-aaral kung alin sa dalawang larawan ang nais nilang 

maging katulad at pangatwiranan ang kanilang sagot. 

 Paglalahad 

 Itanong:  Bakit mahalaga ang wastong tindig o pagtayo at pag-upo? 

 Pagsasanib 

 Itanong:  Ano-anong ehersisyo ang ginagawa ninyo sa asignaturang Pagpapalakas ng Katawan?   Alin 

dito sa palagay ninyo ay nakakapagpaganda ng tindig at postura/tikas? 

 Paglalahat 



5 
 

1.  Ano ang dapat gawin ng isang mag-aaral na katulad ninyo upang mapaganda ang tindig at 

postura/tikas ng inyong katawan? 

2.  Ano ang maidudulot ng wastong pagtayo, pag-upo at paglakad. 

V.  PANGWAKAS NA PAGTATAYA: 

Panuto:  Lagyan  ng tsek ang Oo kung ginagawa ang bagay at Hindi kung hindi ginagawa 

Gawain Oo Hindi 

1.  Kumakain ng 
masusustansyang pagkain sa 
araw-araw. 

  

2. Natutulog ng walo o higit pang 
oras araw-araw. 

  

3. Palagian na nag-eehersisyo   

4. Parating maayos maglakad   

5. Parating tuwid kung umupo   

 

VI. PAGPAPAYAMANG GAWAIN 

 Sabihin:  Mga mag-aaral kayo ay mayroon gagawin. 

 Ipakita ang tamang pag-upo, at paglakad.  Habang nagsasagawa ang iba ay inaasahan kong 

manonood kayo nang maayos at tahimilk at pagkatapos ng kanilang gawain ay papalakpakan.  

Source:  Enhanced Grade IV Learning Materials 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

1. 9 Napapanatiling maayos ang sariling tindig  
 
 

EPP5E-Od-9 

1.9.1 Naipapakita ang maayos na pag-upo, pagtayo at paglakad, wastong 
pananamit at magalang na pananalita 

1.9.2  Naisasaugali ang pagkain ng masusustansyang pagkain, pag-iwas sa 
sakit at di-mabuting mga gawain sa kalusugan 
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1.9.2 PAGHAHANDA NG MASUSTANSIYANG PAGKAIN  

I. LAYUNIN  
 

 Napapangkat ang mga pagkain ayon sa Go, Grow, at Glow food  

 Nasusuri ang sustansiyang taglay ng mga pagkain sa almusal gamit ang food pyramid guide at ang 
pangkat ng pagkain  

 Nakagagawa ng plano ng ilulutong pagkain  

 Nasusunod ang mga alituntuning pangkaligtasan at pangkalusugan sa paghahanda, pagluluto, at 
paghahain ng pagkain.  

 Nakapagluluto at nakapaghahain ng pagkain nang kaaya-aya  

II. PAKSANG ARALIN:  
 

 Paksa: Masustansiyang pagkain ng mag-anak  

 Kagamitan: mga larawan ng pagkain, larawan ng food pyramid guide, colored paper, manila paper, 
pentel pen, kahon na walang laman  

 

III. PAMAMARAAN:  

PAGGANYAK  

1. Bigyan ang mga mag-aaral ng ginupit na colored paper (apat na kulay na may parehong bilang) sa 
iba’t ibang hugis.  

2. Pangkatin ang mga bata ayon sa kulay na nakuha at papiliin sila ng lider.  

3.  Ipakita ang pinaghalo-halong larawan ng mga pagkain na nasa mesa. (Tandaan na ang mga 
larawan ng pagkaing nakalagay sa mesa ay may pagkakikilanlan na. Halimbawa: nakadikit sa 
berdeng papel ang mga Go food, sa asul ang Grow food at dilaw ang Glow food.)  

4. Sabihin na maglalaro tayo ng “Namalengke si Maria/Mario”.  

5. Gamit ang kahong walang laman, ang lider ng bawat pangkat ay pupunta sa mesa at mamimili ng 
mga pagkain. Bigyan sila ng dalawang minuto para gawin ito.  

6. Babalik ang lider ng grupo at ang pinamiling pagkain ay kailangang pangkatin ayon sa kulay ng 
papel kung saan ito nakadikit. Ipagawa sa loob lamang ng limang minuto.  

7. Bigyan ng premyo ang grupo na may pinakamarami ng tamang sagot.  
 
 
 
 

PAGLALAHAD:  

1. Pasagutan sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong at isulat sa pisara ang kanilang mga 
sagot.  

 Ano-ano ang mga pagkain na nasa pulang pangkat, sa asul, at dilaw na pangkat? (Isa-isa itong 
gawin.)  

 Kinakain ba ninyo ang mga ito? Bakit?  
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 Ano ang masasabi ninyo sa mga ito?  

 Ano ang nagagawa nito sa inyong katawan?  

 Mahalaga ba na kainin ang mga ito?  
 

2. Banggitin na ang mga pagkain na nasa pangkat berde ay Go food, ang nasa pangkat asul ay Grow 
food, at ang nasa pangkat dilaw ay Glow food.  

 
3.  May mga mairaragdag pa ba tayong pagkain sa pangkat ng Go, Grow, at Glow food?  

 
4.  Magdaos ng talakayan gamit ang mga nakasulat sa pisara at idagdag sa tapat nito ang mga 

sustansiyang taglay ng bawat pangkat.  

 Ano-ano ang mga sustansiyang ibinibigay ng Go food? Grow food? Glow food?  

 Sino ang gustong magsulat nito sa pisara? 

 Ano ang naibibigay o nagagawa nito sa inyong katawan?  

 Dapat bang kainin ninyo ang mga ito? Bakit?  

 Ano kaya ang maaaring mangyari kung hindi kinakain ang mga ito?  

 Ano ang natutunan ninyo ngayon sa ating aralin?  

 Ano ang inyong gagawin para magkaroon ng malusog na pangangatawan?  
.  

5.   Kumuha ng ilang larawan ng pagkain, ipakita ito isa-isa at itanong ang mga sumusunod:  

 Ano ito? Saang pangkat ito kabilang?  

 Anong sustansiya ang ibinibigay nito sa inyong katawan?  
 

PAGPAPALALIM NG KAALAMAN:  

 

1. Bigyan sila ng manila paper at pentel pen.  

2. Gamit ang mga larawan ng pagkain sa bawat pangkat, ipapili sa mga bata ang pagkain na hinain 
sa kanila sa almusal.  

3. Isulat ito sa manila paper at sabihin kung saang pangkat ito kabilang. Ipasulat din ang 
sustansiyang taglay ng bawat pagkain, halimbawa (kanin-go food-carbohydrates).  

4. Bigyan ng sapat na panahon upang ang nakatakdang gawain ay magawa nang tama.  

5. Ipaulat ito sa ibang kasapi ng pangkat at idikit sa pisara.  

6. Pagkatapos makapag-ulat ng lahat ng pangkat, itanong sa mga mag-aaral kung tama ang kanilang 
ginawa.  

7. Gabayan sila upang lubos na maunawaan at masuri ang sustansiyang taglay ng pagkain sa almusal 
at iba pang pagkain.  

8. Ipakita ang kanilang ginawa, lagyan ito ng hanay at sabihin/ isulat sa taas na ang unang hanay ay 
mga pagkain, pangalawang hanay ay ang pangkat ng uri ng pagkain at ang pangatlong pangkat ay 
ang sustansiyang taglay  

9. Itanong ang sumusunod: Ilang pangkat bang pagkain ang makikita sa inyong ginawa?  
10. Sa palagay ninyo sapat na ang pangkat ng pagkaing makikita sa inyong ginawa?  
11. Ilang pangkat ba ang dapat makikita sa inyong ginawa? Bakit?  
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12. Mahalaga bang ang tatlong pangkat ng pagkain ay palaging matatagpuan sa ating pagkain, 
maging almusal, tanghalian at hapunan?  

13. Maaari ninyo bang isaayos ang inyong ginawa batay sa ating napag-aralan? 
14. Bigyan ng manila paper at ipaayos ang kanilang ginawa alinsunod sa tatlong pangkat ng 

pagkain.Kolektahin ang mga ito.  
 

PAGSASANIB 

1.  Talakayin ang gamit o kahalagahan ng Food Pyramid Guide sa tulong ng mga susing tanong:  
2. Ano ang mapapansin ninyo sa larawan?  
3. Ano ang hugis ng larawan?  
4. Alam ninyo ba kung ano ang tawag dito?  
5. Ano-ano ang makikita ninyo sa bandang ibaba?  
6. Ano ang tawag natin sa mga pagkaing ito? Ano ang mga sustansiyang taglay nito?  
7. Tingnan ninyo ang nasa bahaging gitna. Ano ang masasabi ninyo rito?  
8. Sino ang makapagbibigay ng mga pangalan nito? Ano ang sustansiyang taglay ng mga pagkaing 

ito?  
9.  Ano ang makikita natin sa bandang dulo? Ano ang mga ito? Anong sustansiya ang taglay ng mga 

ito?  
10. Gabayan ang mga mag-aaral na maintindihan o maipaliwanag ang kahalagahan ng Food Pyramid 

Guide.  
11. Bakit kaya ganito ang pagkakaayos ng mga pagkain?  
12. Ano sa palagay ninyo ang dahilan?  
13. Bakit kaya malaki ang bahaging ibaba nito? Paliit o pakaunti habang papataas ito?  
14. Ihambing ang unang output ng mga mag-aaral tungkol sa pagkain para sa almusal sa Food 

Pyramid Guide at itanong ang mga ito: Saang bahagi ng Food Pyramid Guide nakapaloob ang 
kanin, tinapay? Ang itlog at gatas? Ang saging at papaya? Ang mantikilya?  

15. Alin dito ang kinakain ninyo nang marami? Nang kaunti? Nang napakakaunti? Bakit?  
16. Ngayon sino ang makapagsasabi kung bakit kailangan nating sundin ang Food Pyramid Guide sa 

pagkain?  
17. Mayroon pa ba kayong kasagutan?  
18. Ano ang kahalagahan ng Food Pyramid Guide sa inyo?  

 

Source:  Enhanced Grade IV Learning Materials 

 

 
 
 
 

 

1.14 Nakalilikha ng mga kagamitang panghalili mula sa iba’t 
ibang uri materyales na magagamit sa pag-aayos ng 
tahanan 

EPP5HE-Oe-
14 

https://drive.google.com/
a/deped.gov.ph/file/ 
d/OB2VMNq2qVB6eTXhfQ
IINRUIFZXM/view 
 

 

https://drive.google.com/a/deped.gov.ph/file/
https://drive.google.com/a/deped.gov.ph/file/
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1.14 NAKAKALIKHA NG MGA KAGAMITANG PANGHALILI 

I. Layunin: 

Sa pagtapos ng aralin, ang mga magaaral ay inaasahang: 

 Matutukoy ang mga sirang bahagi ng kasangkapan tulad ng  paa ng silya, mesa, at iba pa. 

 Makapaghanda ng kagamitang kakailanganin at masunod sa wastong paraan ng 

pagkukumpuni 

 Mapahalagahan ang pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan. 

II. Paksang-Aralin: 

 Pagkukumpuni ng mga Sirang Kagamitan saTahanan 

 Kagamitan: mga gamit sa pagkukumpuni ng sirang kagamitan, mesa, at silya na may 

umuugang paa at sandalan, bumbilyang pamalit sa pundidong ilaw, at sirang extension cord.  

III. Pamamaraan: 

A. Panimulang Gawain: 

1. Pagsasanay – Suriin ang mga sumusunod na kagamitan sa silid-aralan na madalas na 

may sirang bahagi:  paa ng silya o mesa, pinto ng cabinet, sindihan ng ilaw, extension 

cord at lababo. 

2. Balik-aral:   

 Anu-ano ang mga gawaing ginagawa sa loob ng tahanan? 

 Paguulat ng mga bata tungkol sa mga proyektong maaring gawin sa loob ng 

tahanan. 

B. Panlinang na Gawain: 

 Pagganyak – Paglalahad ng mga suliraning pangkalagayan tungkol sa mga  dulot ng 

sirang kasangkapan sa tahanan at paaralan. 

 Talasalitaan 

brace  filament underwriter’s knot short circuit 

fluorescent receptacle kilowatts  

 Karanasan sa Pagkatuto 

 Bigyang-pansin ang mga sirang bahagi ng mga kasangkapan at kagamitan sa silid-

aralan. 

 Magpakitang-gawa ng wastong pagkukumpuni ng mga nabanggit na kasangkapan at 

humingi ng ganting pakitang-gawa ng bawat pangkat.  

Source:  https://drive.google.com/a/deped.gov.ph/file/d/OB2VMNq2qVB6eTXhfQIINRUIFZXM/view 

1.16     Nakakagawa ng plano para sa pagbuo ng mga 
kagamitang pambahay 

EPP5HE-Of-
16 

https://drive.google.com/a/depe
d.gov.ph/file/ 
d/OB2VMNq2qVB6eTXhfQIINRUI
FZXM/view 
 

 

https://drive.google.com/a/deped.gov.ph/file/d/OB2VMNq2qVB6eTXhfQIINRUIFZXM/view
https://drive.google.com/a/deped.gov.ph/file/
https://drive.google.com/a/deped.gov.ph/file/
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1.16 NAKAKAGAWA NG PLANO PARA SA PAGBUO NG MGA KAGAMITANG 

PAMBAHAY 

I. Layunin: 

Sa pagtapos ng aralin, ang mga magaaral ay inaasahang: 

 Makagagawa ng kagamitang pantahanan tungo sa pagpapaganda at pag-aayos ng tahanan 

sa mahusay at matipid na pamamaraan. 

II.  Paksang-Aralin: 

 Paggawa ng KagamitangPantahanan – bulaklak na yari sa straw 

 Kagamitan: Mga straw, stick, gunting, scotch tape 

 

III. Pamamaraan: 

 Panimulang Gawain 

 Balik-aral:  Anu-ano ang mga gawain sa loob ng tahanan? 

 Pagganyak: Anu-ano ba ang mga karaniwan nating nakikita na palamuti sa tahanan? 

 Panlinang na Gawain 

 Ipakita ang natapos ng mga bulaklak na yari sa straw.   

 Magpakitang halimbawa kung paano ito ginawa.   

 Ipaliwanag ang bawat hakbang. 

 Pagtalakay 

 Pag-usapan ang gawa  ng mga bata 

 Pagpapakita ng gawa ng mga bata 

 Pag-aayos ng mga natapos ng bulaklak 

 Paglalahat 

 Anu-ano ang mga hakbang sa paggawa ng bulaklak na yari sa straw? 

 Pangwakas na Gawain 

 Paggawa ng mga bata, pagaayos at paglalagay nito sa vase 

IV.   Pagtataya 

 Gumamit ng iskorkard: Oo Hindi 

Naiaayos ba lahat ng kagamitang 
gagamitin? 

  

Nasunod ba ang mga hakbang sa 
paggawa ng bulaklak? 
 

  

Natapos ba sa takdang oras ang 
gawain? 
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V.  Takdang Aralin 

Ipagpatuloy sa bahay ang hindi natapos na proyekto. 

Source:  https://drive.google.com/a/deped.gov.ph/file/d/OB2VMNq2qVB6eTXhfQIINRUIFZXM/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.30 Naihahanda nang kaakit-akit ang nilutong pagkain sa hapag 
kainan (food presentation) 
 

 
 
 

EPP5HE-Oj-
30 

 
 
 

RC  1.30.1  Nakalilikha ng ilang paraan ng kaakit-akit na paghahanda 
ng pagkain 

 1.30.2   Naipapaliwanag ang dapat tandaan/mga alituntunin sa 
paghahanda ng mesa at paghahain (principles in table 
setting) 
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1.30 Naihahanda ng kaaya-aya  ang nilutong pagkain sa hapag-kainan (food 

presentation) 

I.   Layunin: 

Sa pagtapos ng aralin, ang mga magaaral ay inaasahang: 

 Makakalikha ng ilang paraan upang maging kaaya-aya  ang  paghahanda ng pagkain. 

 Naipapaliwanag ang dapat tandaan/mga alituntunin sa paghahanda ng mesa at paghahain. 

II. Paksang-Aralin: 

 Paghahanda ng kaaya-ayang   pagkain (food presentation) 

 Pagaayos ng mesa sa tamang paraan (table setting) 

 Kagamitan: placemat, kutsara, tinidor, plato, baso, larawan ng mga(1) pagkaing naipapakita 

ng kaaya-aya  at (2) pagkaing inihain ng di kaaya-aya 

 

III. Pamamaraan: 

Magpakita ng mga larawan ng mga pagkain na inihanda ng di kaaya-aya ang hitsura.  Sundan ng 

pagpapakita ng larawan ng mga pagkain na inihanda sa kaaya-ayang hitsura. 

Itanong ang mga sumusunod: 

1. Ano ang masasabi ninyo sa unang mga larawan? 

2. Ano ang masasabi ninyo sa ikalawang mga larawan? 

3. Paano ninyo gagawing kaaya-aya  ang mga unang larawan ng mga pagkain? 

4. Magbigay ng mga halimbawa. 

Halimbawa:  

Paano mo maihahain sa  kaaya-aya  at katakam-takam na paraan ang mga pagkaing ito? 

(1) Bistek – maaring lagyan ng onion rings at pritong patatas sa ibabaw nito. 

(2)  Spaghetti – lagyan ng keso, sarsa at meatballs sa ibabaw nito 

Magpakita ng iba pang larawan bago at pagkatapos gawing kaaya-aya ang mga pagkain 

. 5.  Itanong bakit kailangang kaaya-aya ang paghahanda ng pagkain. 

6. Pagusapan ang tungkol sa tamang paghahain (table setting).  Tanungin ang mga mag-aaral 

paano sila maghain sa kani-kanilang mga tahanan. 

7. Ipaliwanag at ipakita ang tamang paghahain.  Magpakita ng mga larawan. 

 

IV.  TakdangAralin 

Hatiin sa apat ng grupo ang klase.  Bawat grupo ay magpapakita  ng mga pagkaing kaaya-aya ang 

pagkakahanda. Ihahain ang pagkain ng kasama ang kubyertos, placemat, baso, plato at iba pa.  

Gamitin ang mga pamantayan sa tamang paghahanda ng mesa at paghahain. 
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V.          Gawain  

1. Pangkatin ang mga mag-aaral sa tatlo.  
2. Bawat pangkat ay gagawa ng isang plano ng ihahain (meal plan).  
3. Ang unang pangkat ay gagawa ng plano ng ihahain sa agahan.  
4. Ang pangalawang pangkat ay isang plano para sa tanghalian.  
5. Ang pangatlong pangkat ay gagawa ng plano ng ihahain sa hapunan.  
6. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral para sa kanilang gawain.  
7. Suriin ang inyong ginawa sa tulong ng Food Pyramid Guide: 

  Makikita ba sa inyong ginawa ang tatlong pangkat ng pagkain?  

 Ano ang napansin ninyo sa mga pagkaing nakalista sa pangkat II?  

 Gusto ninyo ba itong kainin? Ano ang dapat gawin bago ito makain?  
 

VI.         PAGTATAYA: A. Kilalanin ang mga sumusunod na pagkain. Isulat ito sa pangkat na kaniyang 
kinabibilangan.  

 
gatas karne dalandan kamote munggo  

lugaw mantikilya itlog isda manok  

tinapay bayabas kalabasa mangga puto  

Pangkat I (Go Food)  Pangkat II (Grow Food)  Pangkat III (Glow Food) 

 


