
PASIG CATHOLIC COLLEGE 
GRADE SCHOOL DEPARTMENT 
Panuruang Taon 2015-2016                 

IKALAWANG	  MARKAHAN	  
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 6 

Gawain Blg. 1 
Pangalan: _________________________________________________________ 
Pangkat : ________________________________ Petsa : __________________ 
 
Paksang Aralin : Pananahi, Kagamitan sa Pananahi 
Inaasahang Pagkatuto : Natutukoy ang kahalagahan ng may kaalaman at  
                                          kasanayan sa pananahi. 
     Nakikilala ang mga kagamitan sa pananahin, gamit at   
                                          pangangalaga nito. 
 
Sanggunian :  Maunlad  na Tahanan at Kabuhayan 6/HELE  6 
May Akda :   Leonora Babas/ Bernardino 
Pahina :   106-108 /158-163 
Konsepto: 
 Ang pananahi ay isang kapaki-pakinabang at makabuluhang gawain para sa 
sarili, pamilya at maaari ding maging mapagkakakitaan. Ito ay hindi lang para sa 
mga babae(modista) kundi lalaki rin. Marami na rin ang mga tanyag na sastre sa 
bansa maging buong mundo na maunlad ang buhay dahil sa pananahi.Sa mga 
may kasanayan sa pananahi, sila ay makapagtatahi ng sariling damit, makagawa 
ng bagong mula sa lumang damit, makasusuri ng binibiling damit, 
makapagkukumpuni ng sirang kasuotan, makabubuo ng makabuluhang bagay 
mula sa lumang damit o tela. 
 Ang mga uri ng kagamitan sa pananahi ay pantulong sa pananahi(sewing 
aids), kagamitan na panukat(measuring tools), kagamitan sa pangmarka(marking 
tools)at kagamitan na pamutol(cutting tools).    

	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PASIG CATHOLIC COLLEGE 
GRADE SCHOOL DEPARTMENT 
Panuruang Taon 2015-2016                 

IKALAWANG	  MARKAHAN	  
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 6 

 
Gawain Blg. 2 

Pangalan: _________________________________________________________ 
Pangkat : ________________________________ Petsa : __________________ 

 
Paksang Aralin : Pagsusukat ng Katawan 
Inaasahang Pagkatuto : Natutukoy ang tamang paraan ng pagsusukat ng katawan  
                                       na tatahian ng damit. 
     Naipapapakita ang tamang paraan ng pagsusukat ng  
          katawan nang maayos at may kasiyahan. 
Sanggunian :  EPP  6 
May Akda :   Balanon, Casidsid 
Pahina :   122-124 
Pangunahing Konsepto: 
 
     Ang pagkuha ng sukat ng katawan ay mahalagang gawin bago gumawa 
ng padron.Sa ganitong paraan, maiwasan ang pagkakamali sa .pagbuo ng damit. 
A bng bahagi ng susukatang katawan ay ayon sa uri ng kasuotan na gagawin. 
            Ang mga bahagi ng katawan na sinusukatan ay balikat, dibdib, lapad ng 
dibdib, haba ng dibdib, baywang, balakang, likurang katawan, harapang katawan, 
kilikili, braso, haba ng manggas, haba ng palda/shorts/pantalon at pundya o 
pundilyo. 

	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASIG CATHOLIC COLLEGE 
GRADE SCHOOL DEPARTMENT 
Panuruang Taon 2015-2016                 

IKALAWANG	  MARKAHAN	  
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 6 

Gawain Blg. 3 
 

 
Pangalan: _________________________________________________________ 
Pangkat : ________________________________ Petsa : __________________ 

 
Paksang Aralin : Plano ng Proyekto ng Walking shorts ( de garter ) 
Inaasahang Pagkatuto : Nakabubuo ng plano ng proyekto nang tama 
     Naipamamalas ang kasiglahan sa pagsisimula ng proyekto 
                                   Nasasabi ang magandang katangian ng gagawing walking  
                                    shorts. 
 
Sanggunian :  EPP  6 
May Akda :   Cristobal, De Guzman 
Pahina :   205-207 
Pangunahing Konsepto: 
 

 Ang paggawa ng plano ng proyekto ay kailangan sa paggawa ng proyekto 
upang na nasa wastong direksyon ang paggawa nang sa ganon maiiwasan ang 
pagkakamali. 
  Ang padron ay ang gabay sa pagtatabas ng tela upang maging maganda 
ang lapat ng damit na tatahiin. 

  
Paggawa ng Padron  
 

                    HARAP                   LIKOD 
 
A-A1   =  baywang 

 
A-A1   =  baywang 

 
A-B     =  haba ng shorts 

 
A-B     =  haba ng shorts 

 
A-C     =  haba ng pundilyo 

 
A-C     =  haba ng pundilyo 

 
C-D     =  lapad ng balakang 

 
C-D     =  lapad ng balakang 

 
D-E     =  +  1 ½ pulgada 

 
D-E     =  2  1 ½ pulgada 

 
B-F   =   ½ hita 

 
B-F   =   ½ hita 

  



B-B1   =   1 pulgada pababa B-B1   =   1 pulgada pababa 
 C. Paglalapat ng Padron sa Tela 
 
1. Ilapat ang tela sa mesa o sahig na nakatupi at nakalabas ang karayagan. 
2. Ilapat ang ginupit na padron sa ibabaw ng tela. Lagyan ng aspile upang hindi    
          maalis sa tela ang papel. 
3. Bakatin ang padron sa tela gamit ang tailor’s chalk. 
4. Matapos bakatin ( trace ) lahat ng gilid, Lagyan ng pataan ang mga  
          sumusunod na linya: 
    
    1. Baywang   – 3 pulgada  
   2. Tiro (pundilyo )   - isang linya na ¼ at isang linya na ½ pulgada 
   3. E – B2    - isang linya na ¼ at isang linya na ½ pulgada 
 
5. Bakatin ( trace ) ang mga linya gamit ang tracing wheel at carbon paper. Ang  
           carbon paper ay nakatupi. Kailangan ang linya ay isa lamang. 
 
 
D. Pagtatabas ng  Tela 
 1. Ilapat ang tela at padron sa mesa o sahig. Gupitin ang tela ayon sa linya 
ng    
                pataan. 
  * Paalala: 1. Huwag hilahin ang tela habang ginugupit.Hayaang nakalapat  

sa sahig habang ginugupit. 
                    2. Huwag alisin ang aspile  sa tela habang ginugupit .  

    3. Ang padron ay ipapasa sa patrol lider. 
      4. Ang pinaggupitan ng papel ay itupi lamang at ilagay nang  
                                maayos sa lalagyan ng papel.  
      5. Ang pinaggupitan ng tela ay itupi nang maayos at ilagay sa  
                                lalagyan. 

 2. Itupi ng ginupit na tela ng walking shorts na may aspile. 
                   Ilagay sa envelop.     
  E. Pagtatahi ng Walking Shorts 

1.  Tahiin ang gilid ng tiro ( pundilyo) na magkalapat ang tela at nakalabas 
                ang karayagan. ( tahing balensyana ) 
 2.  Baliktarin ang pinagdugtong na tela. 
                (Ang nakalabas na ay kabaliktaran ng tela.) 
 3. Tahiin muli ang tela sa kabaliktaran. Baliktarin muli. 
 4. Tahiin naman ang gilid ng hita.( E- B2 ). Ang tahi ay katulad din ng 
ginawa  sa tiro. ( tahing balensyana ) 
 5. Itupi ang 2  laylayan ng shorts. ( simpleng tupi ) 
 6. Itupi at tahiin ang gilid ng tela sa baywang. ( lalagyan ng garter ) 
 7. Ilagay ang garter . Pagdugtungin.  

 



 
PASIG CATHOLIC COLLEGE 

GRADE SCHOOL DEPARTMENT 
Panuruang Taon 2015-2016                 

IKALAWANG	  MARKAHAN	  
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 6 
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 6 

Gawain Blg. 4 
 

 
Pangalan: _________________________________________________________ 
Pangkat : ________________________________ Petsa : __________________ 
 
Paksang Aralin : Pagpili at Paghahanda ng Tela 
Inaasahang Pagkatuto : Natutukoy ang mga paraan ng pagpili at paghahanda ng  
                                   tela 
                                   Naihahanda ang tela bago gupitin 
                                   Naipapamalas ang kasiyahan sa paggawa ng proyekto 
Sanggunian :  Maunlad na Kabuhayan at Tahanan  6 
May Akda :     Babas   
Pahina :         109  
Pangunahing Konsepto: 
 Ang angkop at uri ng telang tatahiin ay mahalaga sa paggawa ng kasuotan. 
May mga salik na dapat tandaan:  

1. Uri ng tela ayon sa paggagamitan (koton, pranela, paplin, perlin, seda), 
2. Kulay na nababagay sa magsusuot ng damit, 
3. Disenyo kung printed, plain,kung bagay sa taas at laki ng magsusuot ng      
     damit,  
4. Guhit ng mga sinulid ay maayos,  
5. Okasyon na paggagamitan ng damit,  
6. Edad na ayon sa kulay at yari, 
7. Pagkatao ng isang indibidwal dahil nakikita ito sa kanyang pananamit, 
8. Hanapbuhay dahil ang damit ay nagpapakilala ng hanapbuhay ng isang    
            tao. 
         Bago tabasin ang tela dapat ihanda muna ito upang matiyak na hindi  
            Ito umurong at hindi magbabago ang sukat at nayo ng tinahing  
         kasuotan  matapos labhan. 
 
Paghahanda ng Tela 
1. Itiklop nang maayos ang tela at ibabad nang 3-4 na oras. 
2. Isampay at patuyuin nang hindi pinipiga o pinipilipit. 
3. Banatin at plantasin pagkatuyo. 
 
 



 
PASIG CATHOLIC COLLEGE 

GRADE SCHOOL DEPARTMENT 
Panuruang Taon 2015-2016                 

IKALAWANG	  MARKAHAN	  
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 6 

Gawain Blg. 5-6 
 

 
Pangalan: _________________________________________________________ 
Pangkat : ________________________________ Petsa : __________________ 
 
Paksang Aralin : Paggawa ng Padron ng Walking Shorts 
Inaasahang Pagkatuto : Nakagagawa ng padron ng walking shorts nang tama 
                                   Naipapakita ang pagiging matiyaga at may kasiyahan  
                                        habang gumagawa. 
     Napapahalagahan ang paglalapat na may tamang sukat. 
Sanggunian :  EPP  6 
May Akda :   Balanon, Casidsid 
Pahina :   122-124 
Pangunahing Konsepto: 
           Ang padron ay ang gabay sa pagtatabas ng tela upang maging maganda 
ang lapat ng damit na tatahiin. 
Sukat para sa walking shorts 

Bahagi ng 
katawan 

Pantuos sa 
paglalapat 

SMALL MEDIUM LARGE EXTRA 
LARGE 

1. baywang         / 1/4      
2. balakang        / 1/4      
3. pundilyo   Dating sukat     
4. hita        / ½     
5.haba ng shorts Dating sukat     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASIG CATHOLIC COLLEGE 
GRADE SCHOOL DEPARTMENT 
Panuruang Taon 2015-2016                 

IKALAWANG	  MARKAHAN	  
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 6 

Gawain Blg. 7-8 
 

 
Pangalan: _________________________________________________________ 
Pangkat : ________________________________ Petsa : __________________ 
 
Paksang Aralin : Paglalapat ng Padron sa  Tela 
Inaasahang Pagkatuto : Nailalapat ang padron ng walking shorts sa tela 
                                   Napapahalagahan ang paggamit ng kagamitan nang tama 
                                   Naipapamalas ang kasiyahan at maayos sa paggawa ng 
proyekto 
Sanggunian : Patuloy na Kaunlaran  6 
May Akda :    Alviar, Reyes   
Pahina :         183    
Pangunahing Konsepto: 
 
        Ang tamang sukat sa paglalagay ng pataan ay mahalaga upang tama ang 
sukat ng damit sa magsusuot ng damit. Ang pataan ay palugit na inilalaan para sa 
pagtutupi ng tela. 
 
         Pataan : 
  Baywang ----1 ½ pulgada 
  Tiro   -----------3/4 pulgada 
  Hita     -----------3/4 pulgada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASIG CATHOLIC COLLEGE 
GRADE SCHOOL DEPARTMENT 
Panuruang Taon 2015-2016                 

IKALAWANG	  MARKAHAN	  
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 6 

Gawain Blg. 9 
 

 
Pangalan: _________________________________________________________ 
Pangkat : ________________________________ Petsa : __________________ 
 
Paksang Aralin : Pagtatabas ng Tela 
Inaasahang Pagkatuto : Natutukoy ang tamang pagtatabas ng tela 
                                   Napapahalagahan ang paggamit ng kagamitan nang tama 
     Natatapos ang pagtatabas sa takdang araw                                 
Sanggunian : MTK  6, EPP 6 
May Akda :    Babas, Balanon  
Pahina :         114, 130  
 
Pangunahing Konsepto: 
 
 Ang pagtatabas ng tela ay maselang gawain, kaya ang pagsunod sa tamang 
linya habang ginugupit ay mahalaga upang hindi magkamali. 
 
 Mga paalala sa pagtatabas ng tela: 
1. Gumamit ng matalim na gunting. 
2. Ilatag ang tela kasama ang padron sa isang pantay na mesa. 
3. Diinan ng kamay ang tela na  malapit sa bahaging ginugupitan upang hindi  
             gumalaw ang tela. 
4. Sundan mabuti ang mga guhit  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PASIG CATHOLIC COLLEGE 

GRADE SCHOOL DEPARTMENT 
Panuruang Taon 2015-2016                 

IKALAWANG	  MARKAHAN	  
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 6 

Gawain Blg. 10 
 

 
Pangalan: _________________________________________________________ 
Pangkat : ________________________________ Petsa : __________________ 
 
Paksang Aralin :  Uri ng Tupi/ Dugtong / Pagtatahi ng Walking Shorts   
Inaasahang Pagkatuto : Natutukoy ang tamang pagtatabas ng tela 
                                   Napapahalagahan ang paggamit ng kagamitan nang tama 
                                   Naisasagawa ang pangkaligtasan at pangkalusugang gawi 
     sa pananahi 
Sanggunian :  MTK 6 / Sa Isip at Gawa 5 
May Akda :     Babas / Alviar 
Pahina :     115 /190-191   
Pangunahing Konsepto: 
    Ang pagiging handa sa gagawin at mga kagamitan ay mahalaga bago 
magsimula ng pagtatahi upang makatipid sa lakas, oras at materyales.Mahalaga 
rin na taglayin ang pangkaligtasan at pangkalusugang gawi habang gumagawa. 
    Matapos ang pagtatahi, ang pagtatabi ng mga kagamitan at kalinisan ng 
lugar ay dapat ding ayusin. 
            Ang tupi ay ang panapos sa mga gilid at laylayan ng ng tinatahi.Binubuo 
ito ng isa at unang makitid na tiklop at ang ikalawang tiklop ay ay iba-ibang lapad 
ayon sa kinakailangan.Maaari itong tapusin sa makina o lilip sa kamay.  
   Uri ng Dugtong: 
1. Payak na Dugtong- ang pinakamadali at sa kabaligtaran ng tela ito 
ginagawa.Pagtaklubin ang dalawang karayagan, aspilihan, hilbanahin at tahiin sa 
makina.Hindi ito gaanong matibay. 
2. Dugtong Balensyana- binubuo ito ng dalawang payak na dugtong.Una sa 
karayagangagawan ng dugtong, gupitin ang gilid malapit sa tahi.Ibaligtad, tahiin 
uli sa kabaligtaran. 

 
 

 
 
 
 
 
 



PASIG CATHOLIC COLLEGE 
GRADE SCHOOL DEPARTMENT 
Panuruang Taon 2015-2016                 

IKALAWANG	  MARKAHAN	  
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 6 

Gawain Blg. 11 
 
Pangalan: _________________________________________________________ 
Pangkat : ________________________________ Petsa : __________________ 
 
Paksang Aralin :  Pagtatahi ng Walking Shorts ( Laylayan ) 
Layunin : Nakapagtutupi ng laylayan ng walking shorts nang maayos 
       Naipapamalas ang pagiging matiyaga sa paggawa 
Sanggunian :  Maunlad  na Tahanan at Kabuhayan 6/ Sa Isip at Gawa 5 
May Akda :   Leonora Babas/ Alviar 
Pahina :   115 /190-191 
 
Pangunahing Konsepto: 
              Ang tupi ay ang panapos sa mga gilid at laylayan ng ng tinatahi.Binubuo 
ito ng isa at unang makitid na tiklop at ang ikalawang tiklop ay ay iba-ibang lapad 
ayon sa kinakailangan.Maaari itong tapusin sa makina o lilip sa kamay.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASIG CATHOLIC COLLEGE 
GRADE SCHOOL DEPARTMENT 
Panuruang Taon 2015-2016                 

IKALAWANG	  MARKAHAN	  
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 6 

Gawain Blg. 12 
 

Pangalan: _________________________________________________________ 
Pangkat : ________________________________ Petsa : __________________ 
 
Paksang Aralin :  Pagtatahi ng Walking Shorts ( Laylayan ) 
Layunin : Nakapagtutupi ng laylayan ng walking shorts nang maayos 
       Naipapamalas ang pagiging matiyaga sa paggawa 
Sanggunian :  Maunlad  na Tahanan at Kabuhayan 6/ Sa Isip at Gawa 5 
May Akda :   Leonora Babas/ Alviar 
Pahina :   115 /190-191 
 
Pangunahing Konsepto: 
              Ang tupi ay ang panapos sa mga gilid at laylayan ng ng tinatahi.Binubuo 
ito ng isa at unang makitid na tiklop at ang ikalawang tiklop ay ay iba-ibang lapad 
ayon sa kinakailangan.Maaari itong tapusin sa makina o lilip sa kamay.  
 

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 6 
Gawain Blg. 13 

Pangalan: _________________________________________________________ 
Pangkat : ________________________________ Petsa : __________________ 
 
Paksang Aralin :  Pagpapatakbo ng Makina 
   Simpleng Pag-aayos ng Bahagi ng Makina 
Layunin :                     Nakapagpapatakbo ng makinang panahian nang tama 
    Napapahalagahan ang tamang pag-upo habang nananahi 
Sanggunian :  Masayang Paggawa Maunlad na Pamumuhay 6 
May Akda :   Golloso 
Pahina :   35-36 
 
Pangunahing Konsepto: 
 Ang pananahi ay maaring maantala kung ang makina ay may sira.Alamin 
ang karaniwang sira ng makina at paano aayusin. 
Kapag napatid ang sinulid sa itaas -Ayusin ang higpit ng tension regulator 

-Tingnan kung may bali o baluktot ang 
karayom 
-I tsek ang pagkakalagay ng karayom 

Kapag napatid ang pang-ilalim na 
sinulid 

-Ayusin ang sinulid sa bobina 
-Tiyaking pantay ang pagka-ikid ng 



sinulid sa bobina 
Kapag nabali ang karayom -Palitan ang karayom 

-Iwasang hilahin ang tela habang 
tinatahi 
-Gumamit ng pinong karayom sa 
makapal na tela 
-I tsek kung maluwang ang pagkakabit 
ng presser foot 

Kapag lumalaktaw ang tahi -Ayusin ang pagkakabit ng karayom 
-Iangkop ang laki ng butas ng karayom 
sa laki ng karayom 
-I tsek kung mapurol o baluktot ang 
karayom 

Kapag kumukulubot ang tahi -Luwagan ang higpit ng sinulid 
-I- tsek ang presser foot 

 
 
 

   
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


