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I.Paksang Aralin : Maayos at Mabikas na Paggayak  
Sanggunian : EPP 6  
May Akda :    Cristobal 
Pahina :    2-7 
Pangunahing Konsepto : 
 Ang panahon ng pagdadalaga at pagbibinata ay isang yugto ng buhay na 
maraming pagbabagong pisikal, intelektwal,emosyonal, sosyal at ispiritwal. Ang 
pagpapanatili ng kalinisan ay mahalaga upang maiwasan ang hindi kaaya-aya at sakit 
sa katawan na nakaaapekto sa iba pang aspeto ng ating pagkatao.Kaya, mahalaga na 
bata pa lamang ay ugaliin na ang pangkalusugan at pangkalinisan. 
 Pangkalusugan – hal. Pag-eehersisyo 
 Pangkalinisan   - hal. Paliligo    
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II.Paksang Aralin :  Pangangalaga ng Sanggol 
Sanggunian : Maunlad na Tahanan at Kabuhayan 6  
May Akda :    Babas 
Pahina :    9-14 
Pangunahing Konsepto : 
 Ang mga sanggol ay magkakaiba ng katangiang pisikal, intelektuwal at 
emosyonal .Maaaring mula sa kanyang mga  magulang ang buhok, kulay, 
pangangatawan, katalinuhan .Sa kapaligiran, ito ay binubuo ng mga tao at bagay na 
nakapaligid sa sanggol na nakaiimpluwensya sa kanya-pagkain, kalinisan, ginhawa at 
pagmamahal na ibinibigay ng pamilya at iba pa.  
 
Gawain Blg.  1  

       Basahin sa aklat (Maunlad na Tahanan at Kabuhayan 6 ),pahina 9-13. 
       Isulat ang katangiang pisikal ng sanggol. 

EDAD KATANGIAN 
 
 
 
1-2 buwan 
 

-laging natutulog 
-kumakain tuwing ikalawa hanggang ikatlong oras 
-sinusundan ng mata ang mga tao at bagay na 
gumagalaw  

 
3-4 buwan 
 
 
 

-may panlasa at amoy sa kinakain 
-naiaangat na ang dibdib kapag nakadapa 
-ngumingiti kapag nilalaro 



 
 
 
5-6 buwan 
 

-naigagapang nag buong katawan 
-nakauupo nang may tulong 
-nakahahawak ang kamay sa maaabot 

 
 
 
7-8 buwan 
 
9-10 buwan 
 

-nalalaro at naigagalaw ang bagay na hinahawakan 
-nagagamit na ang dalawang kamay 
-nakauupo nang walang tulong 
-nakagagawa ng ingay 
 
-gumagapang gamit ang kamay 
-nakakikilala na ng tao 
 
 
 

 
11-12 buwan 

 
-marunong tumayo 
-nagsisimulang humakbang nang may suporta 

 
13-15 buwan 

 
-nakalalakad ng may alalay 
-nakabibigkas na ng maikling salita 
-nakagagaya na ng kilos ng iba 
-maaari nang sanayin sa pagsubo ng pagkain gamit 
ang kutsara 
 

 
16-18 buwan 

 
-nakalalakad nang mag-isa 
-nakakakain gamit ang kutsara at tinidor 
-higit na malinaw at naaiintindihan ang pagbigkas ng 
salita 
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III.Paksang Aralin :  Pangangalaga ng Tahanan  
    a. Paglilinis 
    b. Pag-aayos ng kagamitan 
Sanggunian : Maunlad na Tahanan at Kabuhayan 6  
May Akda :    Babas 
Pahina :    38-42 
Pangunahing Konsepto : 
  Ang malinis, maganda at maayos na silid ay may kakayahang 
makapagbigay ng kapahingahan, naaayong pag-upo at pakikipag-usap at makagalaw 
nang matiwasay.Gawing kaakit-akit at kapaki-pakinabang ang ayos ng mga 
kasangkapan sa iba’t ibang silid ng tahanan. 
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IV.Paksang Aralin :  Talatakdaan 
Sanggunian : Maunlad na Tahanan at Kabuhayan 6  
May Akda :    Babas 
Pahina :    4 
Pangunahing Konsepto : 
  Ang talatakdaan ay lista ng mga gawain ng bawat miyembro ng pamilya o 
napagkasunduanng gawain.Ito ay nakatutulong sa madaling pagtapos ng mga 
gawaing bahay na isinasagawa ng mga kasama ng mag-anak. Ang mga 
pinagsasamahanng gawain ng isang pamilya ay nakatutulong sa mabuting relasyon at 
pag-uunawaang maaaring magpatibay ng pagmamahalan ng mag-anak. 
  Ang mga salik na dapat tandaan ng paghahanda ng talatakdaan ay 
gulang, kakayahan at karanasan, lakas at oras. Mahalaga din ang may sariling 
pagkukusa ng bawat isa upang ang mga gawain ay maging  magaan at mapadali.  
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V.Paksang Aralin :  Pagbabadyet ng Pera 
Sanggunian : Maunlad na Tahanan at Kabuhayan 6/ MPMP 6 
May Akda :    Babas / Golloso 
Pangunahing Konsepto : 
  Ang pinakamabisang paraan upang magamit nang makabuluhan ang pera 
ay sa pamamagitan ng badyet.Ito ay hindi lamang isang palno ng pagtitipid kundi 
plano ng paggastos.Bawat isa sa pamilya ay kailangang malaman ang 
pangangailangan at kagustuhan depende sa pinagkukunan ng pamilya. 
  Uri ng paggastos: 
1. Paggastos para sa mga pangunahing pangangailagan- 
                pagkain,damit,transportasyon 
2. Paggastos para sa komportableng pamumuhay-personal na badyet                  
                 (cellphone,damit,lahas,libro) 
3. Paggastos para sa pagtitipid- ito ay ang pagdedeeposito ng pera nang regular 
4. Paggastos ng labis- para sa sariling kasiyahan sa panahon ng mga okasyon 
  Bahagdan ng Badyet ng Pamilya 
 1. Pagkain----30%    5. Transportasyon-10% 
 2. Damit------  5%    6. Allowance-------12.5% 
 3. Bahay----- 20%    7. Iba pang kagastusan ---10% 
          5. Transportasyon-10% 
 4. Utilities ---7.5%                                8. Kalusugan ------5% 
  Tubig 
  Kuryente 
  Telepono 
                        _____________ 
                              100% 
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VI.Paksang Aralin :  Pangangalaga ng Tahanan  
    a. Paglilinis 
    b. Pag-aayos ng kagamitan 
Sanggunian : Maunlad na Tahanan at Kabuhayan 6  
May Akda :    Babas 
Pahina :    38-42 
Pangunahing Konsepto : 
  Ang malinis, maganda at maayos na silid ay may kakayahang 
makapagbigay ng kapahingahan, naaayong pag-upo at pakikipag-usap at makagalaw 
nang matiwasay.Gawing kaakit-akit at kapaki-pakinabang ang ayos ng mga 
kasangkapan sa iba’t ibang silid ng tahanan. 
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VII.Paksang Aralin :  Pagpili at Pag-aayos ng Kurtina 
Sanggunian : Maunlad na Tahanan at Kabuhayan 6  
May Akda :    Babas 
Pahina :    44-46 
Pangunahing Konsepto : 
  Ang kurtina ay bahagi ng mga gamit sa tahanan. Ito ay nagbibigay ng 
ganda, ayos at proteksyon sa bahay.Ang mga istilo ng kurtina ay draperies,valance, 
glass curtain, café curtain at ruffled curtain. 
 Valance- ay isang piraso ng kurtina na may isang piye ( foot) ang haba. 
 Draperies- nakasabit mula sa itaas hanggang ibaba 
 Glass curtain- karaniwang magaan ang tela , malinaw at medyo maluwang ang 
pagkakahibla nito. 
 Café curtain- ay dalawang pirasong tela, isa sa itaas at ang isa ay sa gitna ng 
bintana. 
 Ruffled curtain- bagay sa silid ng babae, malambot at magaan ang tela. 
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VIII.Paksang Aralin :  Pag-aayos ng Bulaklak 
Sanggunian : Maunlad na Tahanan at Kabuhayan 6  
May Akda :    Babas 
Pahina :    50-52 
Pangunahing Konsepto : 
 
  Ang bulaklak ay isa sa mga nagbibigay ng ganda at sigla sa bahay ito man 
ay sariwa o artipisyal. 



  Uri ng ayos ng bulaklak: 
1. Single arrangement- pinakasimpleng ayos ng bulaklak 
2. Line arrangement ( Ikebana )-binubuo ng 3 bulaklak na may simbolon ng langit,  
               tao at mundo. 
3. Mass arrangement- binubuo ng 5 o higit pang bilang ng bulaklak 
4.Floating arrangement – ang bulaklak ay nakalutang sa tubig 
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IX.Paksang Aralin :  Paggawa ng Extension Cord 
Sanggunian : Maunlad na Tahanan at Kabuhayan 6  
May Akda :    Babas 
Pahina :    59-60 
Pangunahing Konsepto : 
  Ang kaligtasan sa bahay ay masisigurado kung ang mga kasangkapan ay 
maayos o hindi sira. Ang pagkukumpuni ay dapat gawin kaagad upang hindi lumala 
ang pagkasira ng anumang bahagi at magdulot pa ito ng aksidente. 
  Ang paggawa ng extension cord ay makatutulong upang malaman kung 
paano magdugtong ng kawad sa plug at saksakan upang sag anon kung ang plug ng 
kasangkapan ay sira, maaari itong palitan ng bagong plug. 
 
 
 
                                                   COMPUTER  6 
 
X.TOPIC – Excel Windows 
 
Excel – is a  computerized worksheet. 
Worksheet – is an on-screen spreadsheet that contains various cells in columns and 
rows. 
Workbook – contains one or more worksheets which are automatically named in the 
sheet tabs. 
 
EXCEL SCREEN ELEMENTS 
1. Menu bar-is located at the top of the workbook. 
2. Standard toolbar- displays the frequently used tasks (file, edit, view etc .) 
3. Formatting toolbar- displays the frequently used formatting tasks ( new,open etc.) 
4. Formula toolbar – displays the name box and cell reference for the active cell 
5. Cell – is the rectangular area where column and row intersect. 
6. Active cell – a cell that is selected. 
7. Range – a group of selected cells. 
8. Workbook- a files that contains one or more worksheets. 
9. Sheet tabs- located at the bottom of the worksheet. 
10. Drawing toolbars- contains the tools to draw shapes, lines etc. 
11. Task bar – shows the start button, name of open program,files 
12. Scroll bars- used to easily go to the top or bottom. 
13. Resizing buttons- to minimize and maximize 
14. Close- closes the open MS Excel program 



15. Close window – closes the open file while leaving the MS Excel program active 
 
STANDARD TOOLBAR COMMANDS 
 
1. New- creates a new worksheet 
2. Open- open an existing worksheet 
3. Save- saves the current file made 
4. E-mail – sends a file to reviewers online 
5. Print – print your worksheet 
6. Print Preview – views or looks over the pages to make adjustments before printing 
7. Spelling- checks the spelling 
8. Research – inserts definitions and other online research 
9. Cut – removes data from and to another location 
10. Copy – copies data that needs to be placed to another location 
11. Paste- places the data cut and copied 
12. Undo – displays the previous actions made 
13. Redo – returns to actions made after using the undo commands 
14. AutoSum – computes total values in a row or column 
15. Chart Wizard- inserts a chart needed for the worksheet. 
 
MENU BAR 
 
Toolbar Commands 
 
 
1. File               - Save , Save As, Open, Close 
2. Insert            - Picture, Clip Art , Screen shot, Photo Album, Chart 
3. Design           - Themes, Portrait, Landscape, Page Set Up 
4. Animation       - None, Appear, Fly in, Float n, Animation Pane 
5. Home            - New Slide, Lay out, Reset, Section  
6. Transition       - None, Cut, Fade, Push, Wipe, Split, Reveal 
7. Slide Show     - From Beginning, From Current Side, Broadcast Slide Show 
                     Set up Slide Show, Rehearse Timing 
8. View-             - Normal, Slide Sorter, Zoom, Fit to Window 
9. Review           - Spelling, Research, Translate, Language  


