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Ikalawang Markahan 

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN 5 
Gawain Blg. 1 

Gawain:  Pagtukoy sa mga gawaing Pang - Agrikultura 
 
Paksang Aralin : Mga gawaing pang-agrikultura 
 
Inaasahang Pagkatuto:  - Natutukoy ang mga gawaing nabibilang sa agrikultura. 
                                    -Nalalaman ang kahulugan ng salitang Agrikultura. 
           -Nabibigyang halaga ang gawaing pang-agrikultura. 
                                                 
Pangunahing Konsepto: 

   Ang agrikultura ay ang paraan ng paggawa ng pagkain, hibla, at iba pang 
ninanais na mga produkto sa pamamagitan ng pagbubungkal ng ilang mga halaman at 
pagpapalaki ng mga maaamong hayop. Kilala din sa tawag na pagbubukid o pagsasaka ang 
agrikultura, ang gawain ng mga magsasaka. 
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Ikalawang Markahan 

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN 5 
Gawain Blg. 2 

Gawain:  Pagtukoy sa mga salik sa paggawa ng organikong pataba. 
 
Paksang Aralin : Paggawa ng Compost o Organikong Pataba  
 
Inaasahang Pagkatuto: -Nalalaman ang ang wastong hakbang sa paggawa ng  
                                    organikong pataba at compost pit. 
                                  - Natutukoy ang mga bagay na maaring gawing pataba ng  
                                    halaman 
                                   -Nalalaman ang kahalagahan ng paggamit ng organikong 
                                    pataba.    
                                                                     
Pangunahing Konsepto: 

  Ang pataba ay mahalaga sa panananim. Pinayayaman nito ang lupa upang 
maging sapat ang sustansyang nasisipsip ng mga ugat ng bawat pananim. Mayroong 
dalawang uri ng pataba ang komersyal o di- organikong pataba na maaring mabili sa ibat-
ibang  tindahan at ang organikong pataba na gawa lamang sa mga tira-tirang pagkain, tuyong 
dahon at dumi ng mga hayop 
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Ikalawang Markahan 

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN 5 
Gawain Blg. 3 

Gawain:  Pagtukoy sa salik sa pagpaplano ng taniman ng halamang ornamental 
 
Paksang Aralin :Pagpaplano ng taniman ng halamang ornamental 
 
Inaasahang Pagkatuto: - Natutukoy ang ibat –ibang uri ng taniman ng halaman. 
                                   -Nalalaman ang mga salik sa pagpaplano ng taniman ng halamang  
                                    ornamental 
                                   -Nakakapagplano ng taniman ng halamang ornamental. 
                                    
Pangunahing Konsepto:  

  Ang tanimang ornamental ay may mga halamang ginagamit para sa pagpapaganda ng 
tahanan, hardin, parke at kapaligiran. Ang mga tao ay nagtatanim ng ornamental na halaman 
sapagkat ito ay nagdudulot sa kanila ng kaginhawahan at kasiyahan.Sa isang nagtatanim,  ito  
ay isang uri ng ehersisyo at pagpapahinga na nagdudulot ng kaginhawahan at kasiyahan. 

 Narito ang ibat – ibang uri ng taniman ng halamang ornamental: 

1. Taniman sa sisidlan – Ang mga halamang ito ay tumutubo sa isang nagagalaw at di- 
                                     nagagalaw na lalagyan tulad ng bulaklak sa paso, kahon, lata,  
                                     at bintana. 

2. Pormal na taniman – ito ay binubuo ng mga tanim na maayos na nakahanay.  
                                 Ang bawat sulok o dulo ng taniman ay diretso o kaya ay pabilog.  
                                 Ito ay di magastos ngunit nangangailangan ng marunong at 
                                 pirmihang hardinero. 
                                 
3. Impormal na taniman – ito ay binubuo ng mga bulaklak na impormal at iregular ang  
                                     pagkakaayos at  pagkakatanim. 
 
4. Taniman sa bato – Ang mga halaman na tumutubo sa bato, natural man o artipisyal. 
 
5. Taniman sa tubig – Ang halaman ay tumutubo sa tubig. 
 
6. Taniman ng mga ligaw na bulaklak – Ang tanimang ito ay binubuo ng mga katutubong 
                                 ligaw na bulaklak na sadyang abot – kaya at madaling patubu 
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Ikalawang Markahan 

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN 5 
Gawain Blg. 4 

Gawain:  Pagtukoy sa ibat – ibang uri ng halamang ornamental 
 
Paksang Aralin : Mga karaniwang Halamang Ornamental na makikita sa tahanan. 
 
Inaasahang Pagkatuto: -Natutukoy ang ibat – ibang uri  ng halamang ornamental. 
                                   -Naipakikita ang ibat – ibang uri ng halamang ornamental 
                  - Nakapag-aayos ng halamang ornamental na nagpapaganda ng  
                                     tahanan. 
                                                                       
Pangunahing Konsepto:  

 Ang halamang ornamental ay kadalasang ginagamit pangdisenyo at pampaganda sa 
isang lugar sa tahanan o sa tuwing mayroong okasyon. Maraming uri ng halamang 
oranamental na maaaring Makita sa ating tahanan, kapaligiran at bakuran. ito ay ang mga 
sumusunod: 

1. BEGONIA- ito ay makatas na yerba o damo na tumutubo sa mga tropical na rehiyon. 
Sila ay itinatanim sa mga kabahayaan at hardin dahil sa iba’t- ibang kulay na taglay. 
 
2.  KRISANTEMO- uri ng kilalang taunang namumulaklak na maladamong halaman na 
miyembro ng halamang daisy. Ito ay kulay puti, dilaw, pink at tumutubo sa katamtamang 
temperature at mala- tropical na rehiyon. 
 
3. CARNATION- halaman na may gumagapang o tumitindig na risoma o mala- antenang 
tangkay at malalaking dahon. Ito ay ang bulaklak na inilalagay sa button holes. Ang bawat 
pulutong ng bulaklak na ito ay may pink, berde at inaalagaan mula pa noong panahon ng 
sinaunang Griyego. 
 
4. DAHLIA- pansantaon o pangmatagalang halaman na miyembro ng mga halamang 
lamanlupa na may pula, lila, dilaw o puting bulaklak. 
 
5. HERANYO- ito ay pangmatagalang yerba at ang iba ay inaalagaan sa mga kabahayan. 
Kadalasan ito ay may kulay puti, salmon na pink o kulay pula na bulaklak, isahan o minsan 
doble, na may parteng bronse o marun sa may dahon nito. 
 
6. PAKO- kulay berde at halamang hindi namumulaklak, na may gumagapang at 
tumitindig na risoma o tangkay na mala- antenna at malalaki, at madaling mapansin na 
dahon. 
 
7. GUMAMELA- alinman sa mga yerba, palumpong at puno sa pangkat ng malborosang 
halaman, may malalaking kapansin- pansing bulaklak ito. Ang isang bulaklak ay maaaring 
umabot sa anim na pulgada ang sukat ng laki. 
 
8. MAYANA- halamang tropical na lumalaki sa taas ng tatlong talampakan at inaalagaan 
sa mga tahanan 



9. SAMPAGUITA- hasmin na baging o palumpon na may kulay dilaw o puting mala- bituin 
na hugis ng bulaklak na kilala dahil sa halimuyak nitong taglay. Ito ay matatagpuan sa 
Europa, Asya at Africa. Ang mga bulaklak nito ay pinipiga upang makuha ang langis na 
ginagamit sa paggawa ng pabango na madalas ipinagbibili sa Pilipinas. 
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Ikalawang Markahan 

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN 5 
Gawain Blg. 5 

Gawain:  Pagtukoy sa mga salik sa pagtatanim ng halamang ornamental 
 
Paksang Aralin : Mga salik sa pagpili ng lugar na tataniman at uri ng lupang tataniman. 
 
Inaasahang Pagkatuto: -Natutukoy ang mainam na uri ng lupa ng pagtataniman. 
                                   -Nalalaman ang salik sa pagpili ng lugar na pagtataniman.   
                                    
Pangunahing Konsepto: 

 Ang taniman ay isang bahagi ng pirasong lupa na kung saan ang mga bulaklak at 
halaman ay itinatanim.  
Mga salik sa pagpili ng tamang lugar para sa tanimang ornamental 
1. Irigasyon – Ang lugar ay dapat malapit sa lugar na may pinagkukunan ng tubig. 
2. Malusog na lupa – Ang lupa ay dapat malusog upang makapagpatubo ng malusog ng  
                               pananim. 
3. Sikat ng Araw – Ang taniman ay dapat nasisikatan ng araw.  
 
Uri ng Tamang Lupa 
1. Sandy o Mabuhangin – ang lupang ito ay magaspang na binubuo ng buhangin at  
                                      graba.   
2. Sandy Loam – Mas maigi ito kaysa mabuhanging lupa dahil ito ay binubuo ng mas  
                         mapinong lupa. ito ay angkop sa mga ilang espesyal na tanim. 
3. Lupang Loam – Ito ay binubuo ng pino at magaspang na butil kaya ito ay madaling  
                           gamitin. ito ay mataba at napapanatiling mamasa-masa na mainam  
                           para sa halaman. 
4. Silt Loam – Ito ay mas pino at may makinis na tekstura. Ito ay mas mataba at mas  
                     napananatiling mamasa-masa kayat  mas mainam itong gamitin sa  
                     taniman. 
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Ikalawang Markahan 

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN 5 
Gawain Blg. 6 

Gawain:  Pagtukoy sa mga kagamitan sa paghahalaman at wastong gamit nito. 
 
Paksang Aralin : Mga Kagamitang Pantanim at ang mga gamit nito  
 
Inaasahang Pagkatuto: -Natutukoy ang iba’t – ibang kagamitan sa pagtatanim 
                                   -Nalalaman ang wastong paraan ng paggamit ng mga  
                                    kagamitan.   
                                   -Nakasasagot sa gawaing upuan. 
                                    
Pangunahing Konsepto: 

             Ang pagtatanim ay isang nakatutuwa at nakalilibang na gawain. ito din ay hindi isang  
madaling gawain kailangang bigyan ng panahon at wastong pangangalaga ang mga pananim 
sa tulong nga mga kagamitan sa paghahalaman, narito ang ilan sa mga kagamitan sa 
paghahalaman. 

1. ASAROL- pambungkal ng lupa o panghukay. 
2. PIKO- panghukay ng matigas na lupa; ginagamit na pamutol ng ugat kapag 
naghuhukay o nagkakanal. 
3. PALAKOL- pamputol ng malalaking kahoy. 
4. ITAK- pamputol ng mga sanga, kahoy at damo. 
5. KALAYKAY- pamantay ng taniman at pang- ipon ng mga tuyong dahon at dumi ng 
hayop. 
6. PALA- panghalo at pambungkal ng lupa; panlipat ng lupa sa ibang lugar. 
7. KUTSARA- panlipat ng punla at panghukay ng lupa sa paligid ng tanim. 
8. TINIDOR- pandurog ng mga malalaking lupa sa paligid ng tanim. 
9. KARTILYA- pandala ng mga kasangkapan at lupa sa pagtatanim.  
10. LIGADERA/ REGADERA- pandilig ng halaman. 
11. SHOVEL- pantanggal ng graba at pangdamo. 
12. DULOS- ginagamit sa pagtatanim ng mga punla at pambungkal ng mga 
                     malalaking    halaman. 
13. BARETA- panghukay ng malalaking butas. 
14. LIGHT HOE- pang- ayos ng mga nasirang kanal at punlaan. 
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Ikalawang Markahan 

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN 5 
Gawain Blg. 7 

Gawain:  Pagtukoy sa pamamaraan ng pangangalaga ng tanim. 
 
Paksang Aralin : Pangangalaga  ng taniman 
 
Inaasahang Pagkatuto: -Natutukoy ang mga pamamaraan ng pag-aalaga ng taniman. 
                                   -Naipakikita ang ibat – ibang paraan sa pamamagitan ng dula- 
                                    dulaan.    
                                   -Nakapagbibigay ng komento sa pagtatanghal ng kamag-aral. 
                                    
Pangunahing Konsepto: 

  Ang paghahalaman ay kinakailang bigyan ng panahon upang maibigay ang lahat 
ng pangangailan ng mga ito. Narito ang wastong pamamaraan ng pag- aalaga ng mga 
pananim: 

1. PAGBUBUNGKAL- ito ay nakakatulong sa paglaki ng ugat ng halaman. Ito ay 
ginagawa kapag ang lupa ay mamasa- masa. 
2. PAGDIDILIG- ang mga halamang ornamental ay nangangailangan ng araw- araw na 
pagdidilig. Ang pagdidilig ay isinasagawa sa umaga o hapon. 
3. PAGBABAKOD- ang pagbabakod ang nagsisilbing proteksyon laban sa mga ligaw na 
hayop. 
4. PAGKONTROL SA MGA PESTE- pagsugpo sa kalaban ng halaman tulad ng insekto, 
mga onggo (fungi), at germs na nagdadala ng sakit. 
5. PAGDADAMO- pagtanggal ng mga ligaw na halaman na tumutubo sa paligid ng 
taniman. Dapat itong tanggalin kasama ang ugat nito. Ito ay isinasagawa araw- araw dahil 
ang mga ito ay mabilis tumubo. 
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Ikalawang Markahan 

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN 5 
Gawain Blg. 8 

Gawain:  Mga salik sa pagnanarseri ng Halamang Ornamental. 
 
Paksang Aralin : Pagnanarseri ng Halamang Ornamental. 
 
Inaasahang Pagkatuto: - Natutukoy ang mga salik sa pananarseri ng halamang  
                                     ornamental 
                                   - Nalalaman ang mga kagamitan sa pagnanarseri.   
                                   - Nakapanonood ng isang maikling palabas tungkol sa  
                                     pagnanarseri. 
                                    
 
 
 
Pangunahing Konsepto: 

 Ang pagnanerseri ay mahalagang bahagi ng pagtatanim ng halamang ornamental. Nasa 
narseri ang pagpaparami ng mga batang halaman. Ang iba’t- ibang uri ng halamang 
ornamental ay itinatanim at pinapatubo ditto hanggang sumapit ang tamang panahon na 
handa nang ilipat sa taniman. Sa pamamagitan ng pagnenerseri, kahit anong uri ng 
halaman ay madaling patubuin at paramihin. 

SALIK NA DAPAT TANDAAN SA PAGNANARSERI 

1. LOKASYON- lugar na patuloy ang suplay ng tubig. Panatilihing basa ang lupa. Ang mga 
batang halaman ay kailangang diligan nang madalas upang tumubo.  

2. URI NG LUPA- pinakaminam gamitin ang loam na uri ng lupa. Ito ay sagana sa mga 
organikong material at madaling patuyuin.  

3. SILUNGAN PARA SA PAGPAPARAMI- ang labis na sikat ng araw ay labis na 
makakapinsala sa halaman. Ito ay nangangailangan lamang ng kaunting sinag ng araw. 
Binibigyang proteksyon din nito ang halaman laban sa ulan at malakas na hangin. 

4. ESPASYO PARA SA MGA KAGAMITAN AT KASANGKAPAN- ito ay maaaring maliit 
na kwarto o cabinet kung saan pwedeng isabit o itago sa mga kahon. Linisin at itago ang 
mga ito matapos gamitin. 
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Ikalawang Markahan 

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN 5 
Gawain Blg. 9 

Gawain:  Mga salik sa pagpaparami ng Halamang Ornamental 
 
Paksang Aralin : Paraan ng pagpaparami ng Halamang Ornamental. 
 
Inaasahang Pagkatuto: -Natutukoy ang ibat – ibang paraan ng pagpaparami ng 
                                    halamang ornamental. 
                                   -Nalalaman ang pagkakaiba ng dalawang paraan ng  
                                    pagpaparami.   
                                   -Natutukoy ang kahalagahan ng pagpaparami ng halaman. 
                                    
Pangunahing Konsepto: 

            Ang pagnanarseri ay mahalagang bahagi ng pagtatanim ng halamang ornamental. 
Nasa narseri ang pagpaparami ng mga batang halaman. Ang iba’t- ibang uri ng halamang 
ornamental ay itinatanim at pinapatubo ditto hanggang sumapit ang tamang panahon na 
handa nang ilipat sa taniman. Sa pamamagitan ng pagnenerseri, kahit anong uri ng halaman 
ay madaling patubuin at paramihin.Narito ang mga pamamaraan ng pagpaparami ng 
pananim: 
 
Sekswal-pagpaparami ng halaman ay sa pamamagitan ng buto 
Sa sekswal na paraan, dapat malaman ang katangian ng butong itatanim. Ang mga buto ay 
may ibat ibang uri, laki, at sukat. 
 
Pinagmulan ng Buto 
Ang buto ay dapat may kakayahang tumobo 
Iwasan ang pananahimik ng buto 
Dapat panatilihing mahalumigmig ang kapaligiran, mahangin at may tamang temperature 
 
Asekswal -paggamit ng ibat ibang bahagi ng halaman upang patubuin at maging bagong 
halaman 
Sa asekswal na paraan naman ng pagpaparami ng halaman , itoy gumagamit ng ibat ibang 
bahagi ng halaman tulad ng dahon, sanga, ugat na nahahati sa ibat ibang lupon o pangkat 
ayon sa paraan ng pagsasagawa nito." 
Pagpuputol-ay isang paraan ng pagpaparami ng halamansa pamamagitan ng pagputol sa 
isang bahagi ng halaman." 
 
 
 
 
Pagpapaugat-ang magulang na sanga ay pinauugatan bago putulin at itanim bilang bagong 
halaman." 
 
Paghuhugpong-ay isang paraan kung saan ang isang bagong halaman ay tumutobo sa 
pamamagitan ng pagdurugtong ng supang o scion o itaas na bahagi at stock o ibabang 
bahagi. 



 
Grafting-ay tawag kung saan gumagamit ng supang ng isang sanga ng nakakabit o 
nakahiwalay sa magulang na halaman. 
 
Budding-ay tawag kung saan ang supang na ginagamit ay buko na may kasamang maliit na 
piraso ng kahoy. 
 
Sa mga paraang pagpuputol, pagpapaugat at paghuhugpong ng halaman ay higit na 
napapabuti. Namumunga ng mataas na uri ng malalaki at masasarap at lalong nagiging 
matibay laban sa mga sakit at pesteng namiminsala. 
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EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN 5 
Gawain Blg. 10 

 

Gawain: Pagsagot sa Unang Maikling Pagsusulit 
 
Paksang Aralin : Pagpaplano at pagluluto ng sapat at masustansyang pagkain ng mag- 
                         anak. 

 
Inaasahang Pagkatuto: - Naalala ang mga nakaraang paksang pinag-aralan 

                          - Nakasasagot ng wasto sa pagsasanay 
                          - Naipakikita ang katapatan sa panahon ng pagsusulit 

                          
 
Pangunahing Konsepto:  
   
                Ang agrikultura ay ang paraan ng paggawa ng pagkain, hibla, at iba pang ninanais 
na mga produkto sa pamamagitan ng pagbubungkal ng ilang mgahalaman at pagpapalaki ng 
mga maamong hayop. Kilala din sa tawag na pagbubukid o pagsasaka ang agrikultura, ang 
trabaho ng mga magsasaka. 
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EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN 5 
Gawain Blg. 11 

Gawain:  Paggawa ng isang album tungkol sa paraan ng pagpaparami ng halaman. 
Paksang Aralin : Paggawa ng album tungkol sa pagpaparami ng halaman. 
 
Inaasahang Pagkatuto: -Nakagagawa ng isang album tungkol sa pagpaparami ng  
                                    halamang ornamental. 
                                   -Naipakikita ang pagiging masigasig at malikhain    
                                    
Pangunahing Konsepto: 
 Ang bawat pangkat ay bubuo ng isang album tungkol sa pagpaparami ng halamang 
ornamental. ang bawat pangkat ay maaring mag-interview ng tao na may kaalaman sa 
pagpaparami ng halamang ornamental, maaari ring kumuha ng larawan ng totoo at aktuwal 
na pagpaparami ng halamang ornamental upang ilagay sa kanilang album. 
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EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN 5 
Gawain Blg. 12 

Gawain:  Pagtukoy sa salik sa pagplano ng masustansyang pagkain ng mag-anak. 
 
Paksang Aralin : Pagbabalak ng masustansyang pagkain ng mag-anak. 
 
Inaasahang Pagkatuto: -Natutukoy ang mga salik sa pagpaplano ng masustansyang  
                                    pagkain ng mag-anak 
                                   -Nakakapagplano ng pang isang linggong pagkain ng mag-anak.    
                                        
Pangunahing Konsepto: 

 Ang isang dapat isaalang- alang na paraan upang makatiyak na ang mga 
sustansyang kinakailangan ay napupunan. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng tatlong 
pangunahing pangkat ng pagkain. Ang tatlong pangkat ng pagkain na ito ay inuri batay sa 
kanilang gamit sa ating katawan. 

1. MGA PAGKAING NAGBIBIGAY LAKAS (Go Foods) 
 - Ito ay ang mga pagkaing nagbibigay ng init at enerhiya. Enerhiya ang nagbibigay 
lakas upang makapaglaro. Ang init naman ang nagbabalanse ng temperatura ng katawan. 
Ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ay mga pagkaing mayaman sa carbohydrates 
at fats. 
Halimbawa: 
 Harina (Starch)- kanin, mais, kamote, togue, patatas, suman, bibingka, biko, palitaw, 
maja; mga produktong galing sa mais at lahat ng tinapay. 
 Asukal (Sugar)- kendi, pastillas, juice, jam, jelly, marmalade, coco jam, candied fruit, 
minatamis na beans, leche flan at iba pang kahalintulad na uri ng panghimagas. 
 
2. MGA PAGKAING NAGPAPALAKI AT NAGKUKUMPUNI NG LAMAN (Grow Foods) 

 - mga pagkaing mayaman sa Protina. Ang protina ay mahalaga sa paglaki dahil ito ang       
     nagpapalakas ng tissue. 
     Halimbawa: 
 laman o karne, isda, manok, pagkaing gawa sa gatas, mani, soya bean, monggo, itlog,     
     keso, lamang dagat. 
 
    3. MGA PAGKAING NAGBIBIGAY- SIGLA (Glow Foods) 
 - ito ay mga pagkaing pinapanatiling malusog at malakas ang ating katawan. 
Tumutulong itong palakasin ang resistensya ng ating katawan laban sa impeksyon at mga 
sakit. Bitamina at Mineral ang dalawang mahalagang nutrient o sustansya na makikita sa 
prutas at gulay.  
    Ang Bitamina ay organikong sustansya na matatagpuan sa halaman at hayop. Ang 
Mineral naman ay inorganikong sustansya na natural dito sa daigdig at matatagpuan 
madalas sa mga ugat ng halaman at mga halamang kinain ng hayop. 
 
BITAMINA 
 A- pagpapaganda ng balat at malulusog na paningin. 
 B- nagpapalusog ng nervous system 



C- nagpapalakas ng resistensya laban sa sakit  
 D- nagpapatibay ng buto at ngipin.  
 
MINERAL 
 CALCIUM- paglaki at pagpapatibay ng buto at ngipin  
 IRON- nagbibigay kulay pula sa dugo  

IODINE- tumutulong sa paglaki, maayos na metabolismo at iwas sa sakit na bosyo.  
   Halimbawa: 
 - Mga Gulay at Prutas 
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EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN 5 
Gawain Blg. 13 

Gawain:  Pagtukoy sa mga salik sa pamimili ng pagkain. 
Paksang Aralin : Wastong paraan ng pamimili ng pagkain. 
 
Inaasahang Pagkatuto: -Natutukoy ang mga salik sa pamimili ng pagkain. 
                                   -Nalalaman ang katangian ng isang magandang produkto.   
                                   -Nasasabi ang kahalagahan ng may alam sa pamimili ng  
                                    pagkain. 
                        
Pangunahing Konsepto: 
            Ang pamimili ang unang hakbang upang mapaghanda ng pagkain. Mainam na 
naipamili na at handa na ang lahat ng kailangan bago magsimulang maghanda ng pagkain. 
Mas mainam mamili ng lingguhan kaysa mamili ng arawan. ito ay isang paraan upang 
makatipid ng oras, lakas at salapi.  

Ilang alituntuning dapat sundin upang matiyak na wasto ang pamamaraan ng pamimili. 

1. tiyaking nakahanda na ang listahan ng bibilhin pati ang karampatang halaga na       
    kailangan bago pumunta sa pamilihan. 
2. Bumili sa mapagkakatiwalaang tindahan. 
3. Magtanong – tanong ng presyo upang malaman kung saan makabibili ng produkto sa  
    pinakamababang halaga. 
4. Iwasan magpalipat-lipat ng tindahang bibilhan upang makatipid sa oras at lakas. 
5. Iwasan ang sobrang paghingi ng tawad. 
6. Bumili ng sariwang pagkain. narito ang ilan sa palatandaang sariwa ang bibilhing  
    pagkain: 
karne – matingkad ang kulay, walang di kanais-nais na amoy, manipis ang balat at taba. 
Isda – mapulang hasang,malinaw ang mata, makintab at mahigpit na kaliskis. 
Gulay at Prutas – walang sira o bugbog, katamtaman ang laki at matingkad ang kulay. 
Bigas – may mabangong amoy, buo, walang bato o dumi 
Itlog – hindi kumakalog at may magaspang na balat. 
 
7. Mamili sa umaga 
8. Bumili ng pagkaing napapanahon 
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Gawain:  Pagtukoy sa ibat – ibang paraan ng paghahanda ng pagkain 
 
Paksang Aralin : Gawaing kamay 
 
Inaasahang Pagkatuto: - Natutukoy ang ibat –ibang uri ng paghahanda ng pagkain 
                                   -Nalalaman ang wastong proseso ng paghahanda ng pagkain. 
                                   - Naipamamalas ang ibat-ibang uri ng pagkain 
                                    
Pangunahing Konsepto: 

          Ang gawaing kamay ay ang ibat – ibang paraan ng paghahanda ng pagkain sa ibat – 
ibang paraan gamit ang mga kamay. 

PAG- AALIS NG BALAT 

• Pagtatalop o Pagbabalat. Ito ang pag-aalis ng balat ng gulay o prutas na ginagamit ang 
kutsilyong pantalop tulad ng ginawa sa sayote,patola,kalabasa,patatas. 

• Pagkakayod. Ito ay ang pag-aalis ng balat sa pamamagitan ng pagkiskis ng kutsilyo sa 
balat tulad ng karot,labanos at luya. 

• Pagkaliskis. ito ay ang pag-aalis ng kaliskis ng isda sa tulong ng kutsilyo o kahoy na may 
pako sa isang dulo. 

PAGPAPALIIT NG MGA SANGKAP 

• Paghihiwa. ito ay ang pagpapaliit ng pagkain na pabilog,pahaba,manipis o 
pahilis,pakudrado o pino batay sa pagkaing hihiwain at sa resiping iluluto. 

• Pagtatadtad. Pinipitpit ang bawang at luya sa pamamagitan ng pagdiin ng kutsilyo o 
pagpukpok. 

• Pagdidikdik. dinidikdik o binabayo ang mani ,hibe,balat ng hipon sa almires, o dikdikan 
upang maging pino. 

• Paghihimay. Ito ay ang paghihiwalay ng laman sa buto, balat o tinik tulad ng hinimay na 
nilagang manok, tinapa, alimango at iba pa. 

• Pagkukudkod. kinukudkod ang niyog sa kudkuran upang maging pino. 
• Paggadgad. Ito ay ang pagkukuskos ng hilaw na papaya o kasaba sa gadgaran upang 

ito’y maging maliit na pahaba o pino tulad ng ginadgad na keso. 
• Pagliligis. dinidiinan ng tinidor o sandok ang pagkain upang maging pino tulad ng 

nilagang ube, gabi, patatas, at iba pa. 
• Paggigiling. Idinadaan sa gilingan ang pagkain upang maging pino . 
• Pagkakayod. Ang melon, buko at makapuno ay pinaliliit sa tulong ng pangkayod. 

 

 



IBA PANG GAWAING KAMAY 

• Pagbababad. Ito ay ang paglalagay ng pagkain sa tinimplang sangkap tulad ng barbecue 
at beaf steak. 

• Pagsasala. Ito ay ang paghihiwa ng laman sa katas sat long ng salaan o kulander tulad 
ng ginagawa sa gata ng niyog,dinikdik na hipon,nilagang macaroni o spaghetti. 

• Pagsusukat. Upang matiyak ang dami ng pagkain sinusukat ito sa sukatang tasa kutsara 
o kutsarita. 

• Pagbabati. Ito ay ang paghahalo nang mabilis hanggang bumula tulad ng pagbati ng 
itlog. 

• Pagpiga. Ito ay ang pag-aalis at pagkuha ng katas ng pagkain tuland ng kinudkod na 
niyog upang makuha ang gata o kaya ay kalamansi at dalanda upang makuha ang katas. 
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Gawain:  Pagtukoy sa ibat – ibang paraan ng paghahanda ng pagkain 
 
Paksang Aralin : Gawaing kamay 
 
Inaasahang Pagkatuto: - Natutukoy ang ibat –ibang uri ng paghahanda ng pagkain 
                                   -Nalalaman ang wastong proseso ng paghahanda ng pagkain. 
                                   - Naipamamalas ang ibat-ibang uri ng pagkain 
                                    
Pangunahing Konsepto: 

          Ang gawaing kamay ay ang ibat – ibang paraan ng paghahanda ng pagkain sa ibat – 
ibang paraan gamit ang mga kamay. 

PAG- AALIS NG BALAT 

• Pagtatalop o Pagbabalat. Ito ang pag-aalis ng balat ng gulay o prutas na ginagamit ang 
kutsilyong pantalop tulad ng ginawa sa sayote,patola,kalabasa,patatas. 

• Pagkakayod. Ito ay ang pag-aalis ng balat sa pamamagitan ng pagkiskis ng kutsilyo sa 
balat tulad ng karot,labanos at luya. 

• Pagkaliskis. ito ay ang pag-aalis ng kaliskis ng isda sa tulong ng kutsilyo o kahoy na may 
pako sa isang dulo. 

PAGPAPALIIT NG MGA SANGKAP 

• Paghihiwa. ito ay ang pagpapaliit ng pagkain na pabilog,pahaba,manipis o 
pahilis,pakudrado o pino batay sa pagkaing hihiwain at sa resiping iluluto. 

• Pagtatadtad. Pinipitpit ang bawang at luya sa pamamagitan ng pagdiin ng kutsilyo o 
pagpukpok. 

• Pagdidikdik. dinidikdik o binabayo ang mani ,hibe,balat ng hipon sa almires, o dikdikan 
upang maging pino. 

• Paghihimay. Ito ay ang paghihiwalay ng laman sa buto, balat o tinik tulad ng hinimay na 
nilagang manok, tinapa, alimango at iba pa. 

• Pagkukudkod. kinukudkod ang niyog sa kudkuran upang maging pino. 
• Paggadgad. Ito ay ang pagkukuskos ng hilaw na papaya o kasaba sa gadgaran upang 

ito’y maging maliit na pahaba o pino tulad ng ginadgad na keso. 
• Pagliligis. dinidiinan ng tinidor o sandok ang pagkain upang maging pino tulad ng 

nilagang ube, gabi, patatas, at iba pa. 
• Paggigiling. Idinadaan sa gilingan ang pagkain upang maging pino . 
• Pagkakayod. Ang melon, buko at makapuno ay pinaliliit sa tulong ng pangkayod. 

 



IBA PANG GAWAING KAMAY 

• Pagbababad. Ito ay ang paglalagay ng pagkain sa tinimplang sangkap tulad ng barbecue 
at beaf steak. 

• Pagsasala. Ito ay ang paghihiwa ng laman sa katas sat long ng salaan o kulander tulad 
ng ginagawa sa gata ng niyog,dinikdik na hipon,nilagang macaroni o spaghetti. 

• Pagsusukat. Upang matiyak ang dami ng pagkain sinusukat ito sa sukatang tasa kutsara 
o kutsarita. 

• Pagbabati. Ito ay ang paghahalo nang mabilis hanggang bumula tulad ng pagbati ng 
itlog. 

• Pagpiga. Ito ay ang pag-aalis at pagkuha ng katas ng pagkain tuland ng kinudkod na 
niyog upang makuha ang gata o kaya ay kalamansi at dalanda upang makuha ang katas. 
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Gawain:  Paggawa ng Ebalwasyon ng ginawang aktibidades/ ekspektaksyon sa gagawing  
              gawain 
 
Paksang Aralin : Ebalwasyon sa ginawang activity 
                         Pagbibigay ng ekspektasyon sa gagawing activity. 
                         (Pagsasagawa ng mga gawaing kamay ) 
 
Inaasahang Pagkatuto: -Natutukoy ang ibat – ibang uri ng gawaing kamay na naisagawa 
                                   -Nakapagbibigay ng mga napuna habang isinasagawa ang  
                                    activity. 
                                   -Nasasabi ang mga mahahalang natutunan sa activity na  
                                    ginawa. 
                                         
 
Pangunahing Konsepto: 

 Ang bawat mag-aaral ay nakagagawa ng sariling ebalwasyon tungkol sa ginawang 
aktibidades, ang ibat – ibang gawaing kamay. 
 Natutukoy ang mga mahahalagang gawain, pag-uugali ang napansin, ipinakita o 
ipinamalas habang gumagawa.  
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EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN 5 
Gawain Blg. 17 

Gawain:  Pagtukoy sa ibat-ibang uri ng pagluluto ng pagkain  
 
Paksang Aralin : Mga pamamaraan at kagamitan sa pagluluto ng pagkain. 
 
Inaasahang Pagkatuto: -Natutukoy ang ibat –ibang uri ng pagluluto ng pagkain 
                                   -Natutukoy ang mga kagamitan sa pagluluto ng pagkain.    
                                   -Nakagagawa ng isang simpleng resipi. 
                                    
Pangunahing Konsepto: 

 Sa pagluluto ng pagkain mayroong ibat-ibang pamamaraan at kagamitan ang 
ginagamit. ito ay ang mga sumusunod: 

Paggisa – Pagluluto sa kumukulong mantika, gamit ang kawali at syanse. 

Paghurno – Pagluluto gamit ang pugon 

Pagpiprito – Pagluluto sa sapat na dami ng mantika, gamit ang kawali at syanse. 

Pag-iihaw – Pagluluto sa baga , gamit ang uling,panipit, parilya at ihawan. 

Pagpapakulo – Pagluluto sa pamamagitan ng kumukulong tubig, gamit ang kaserla. 

 Ang resipi ay nagsasaad ng tamang paraan ngng pagluluto. ito ay malaking tulong 
upang matutunan ang tamang paraan ng pagluluto ng ibat-ibang putahe. Nakatala dito ang 
tamang dami, timbang, uri at ang pagkakasunod –sunod ng mga hakbang sa pagluluto 
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Gawain:  Pag-aayos ng hapag - kainan 
 
Paksang Aralin : wastong paraan ng pag-aayos ng Hapag-kainan 
 
Inaasahang Pagkatuto: -Natutukoy ang ibat – ibang kagamitan sa pagkain. 
                                   -Nalalaman ang wastong paraan ng pag-aayos ng hapag kainan. 
                                   -Naipakikita ang wastong pamamaraan ng pag-aayos ng ng isang  
                                    cover. 
                                    
Pangunahing Konsepto: 

Ang mag-anak ay nagkakatipon-tipon tuwing oras ng pagkain. Ginaganahang kumain lalung-
lalo na kung maayos ang paghahanda ng hapag-kainan. 

Pamamaraan ng pag-aayos ng hapag-kainan. 
1. Lagyan ng mantel ang mesa. 
2. Ilagay ang plato sa mesa, isang pulgada mula sa gilid. 
3. Ilagay ang kutsilyo sa kanan ng plato. iharap ang matalas na parte sa plato. 
4. ang kutsara o kutsarita sa tabi ng kutsilyo. 
5.Ang tinidor sa kaliwang bahagi ng plato. 
6. Ang serbilyeta, maayos na nakatiklop sa kaliwang bahagi ng plato. 
7. Ilagat ang baso sa tapat ng kutsilyo. 
8. Maglagay ng centrepiece o palamuti sa gitna upang maging maganda ang kainan. 
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Gawain:  Pagtukoy sa ibat- ibang paraan ng pagdudulot ng pagkain. 
 
Paksang Aralin : ibat –ibang paraan ng Pagdudulot ng pagkain 
 
Inaasahang Pagkatuto: -Natutukoy ang ibat-ibang paraan ng pagdudulot ngpagkain 
                                   -Nalalaman saang angkop ang bawat uri ng pagdudulot ng 
                                    pagkain. 
                                   -Naipakikita ang wastong paraang ng pagdudulot ng pagkain. 
                                    
 
Pangunahing Konsepto: 

 Ang paraan ng pagdudulot ng pagkain ay batay sa okasyon, dami ng taong kakain, 
uri at dami ng putahe at kasangkapang kailangan para maidulot ang pagkain. narito ang ilan 
sa halimbawa ng pagdudulot ng pagkain: 

Family Style – Ito ang istilo na ating pang-araw-araw na ginagawa sa ating tahanan. 

Russian Style – Ito ay pormal na uri ng pagdudulot ng pagkain na kung saan ang waiter       
ang nag-aabot ng pagkain. 

Blue plate – Ito ay mainam kung maliit ang espasyo ng tahanan. Ang pagkain sa ganitong 
istilo ay nakahanda at nakabalot na. at iniaabot na lamang sa mga bisita. karaniwang itong 
ginagamit sa “Childrens Party” at mga fast food chain. 

Buffet Style – Ito ang uri ng pagdudulot ng pagkain na kung saan ang mga pagkain ay 
nakahanda at nakalagay sa isang mahabang lamesa. ang mga bisita ay pipili at kukuha ng 
naisin niyang pagkain. 
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Gawain: Pagsagot sa Unang Maikling Pagsusulit 
 
Paksang Aralin : Pagpaplano at pagluluto ng sapat at masustansyang pagkain ng mag- 
                         anak. 

 
Inaasahang Pagkatuto: - Naalala ang mga nakaraang paksang pinag-aralan 

                          - Nakasasagot ng wasto sa pagsasanay 
                          - Naipakikita ang katapatan sa panahon ng pagsusulit 

                          
Pangunahing Konsepto:  
 
  Ang isang dapat isaalang- alang na paraan upang makatiyak na ang mga 
sustansyang kinakailangan ay napupunan. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng tatlong 
pangunahing pangkat ng pagkain. Ang tatlong pangkat ng pagkain na ito ay inuri batay sa 
kanilang gamit sa ating katawan. 
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Gawain:  Pagluluto ng Arroz ala Cubana 
 
Paksang Aralin : Paghahanda ng masustsyang pagkain. 
 
Inaasahang Pagkatuto: -Nakapagluluto ng Arroz ala Cubana 
                                   -Naipakikita ang mga kaalamang natutunan sa mga nakaraang  
                                    paksang pinag-aralan 
                                   -Nasusunod ang recipe sa pagluluto. 
                                    
Pangunahing Konsepto: 

 Ang klase ay hahatiin sa anim na pangkat. bawat pangkat ay naatasang magluto ng 
isang masustansyang pagkain (arroz ala cubana). Nararapat lamang na sundin ang resipi 
upang maisagawa nang wasto ang pagluluto. 

 

 

	  


