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Paunang Salita 

 

 Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa 

ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t-ibang 

bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang 

mga kasanayang itinakda ng kurikulum. 

 Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/ Tagapagpadaloy na 

naglalaman ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga magulang 

o kung sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral sa kani-kanilang tahanan. 

 Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng 

mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung 

kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding 

pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutunan. 

May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat 

gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa 

paggamit nito. 

 Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang 

magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang 

anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa 

pagsasanay. 

 Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro 

kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng 

SLM na ito.  

 Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, 

umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan. 
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Alamin 

 

 Sa modyul na ito matututuhan ang wastong pamamaraan sa 

paggawa ng basic sketching, shading at outlining (Pagdidisenyo ng 

proyekto) at mga kagamitan nito. Mahalaga ang pagdidisenyo sa 

paggawa ng isang proyekto upang maipakita ang larawan o ayos 

at iba pang ispesipikasyon : 

• Natutukoy ang pamamaraan  ng basic sketching, 

shading, at outlining 

• Naiisa-isa ang mga kagamitan sa basic sketching,  

shading, outlining at ang wastong paggamit ng mga ito. 
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 Suriin ang halimbawa ng isang disenyo o krokis. Ano ang 

nauunawaan mo rito? 

            a. Ibigay ang pangalan ng disenyo. 

            b. Iguhit ang bahaging top view ng disenyo. 

            c. Iguhit ang bahaging front view ng disenyo. 

            d. Iguhit ang bahaging side view ng disenyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Subukin 

Image Source: www.coursehero.com 
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Aralin 

4 

Industrial Arts: WASTONG 
PAMAMARAAN NG BASIC 
SKETCHING, SHADING AND 
OUTLINING (PAGDIDISENYO NG 
PROYEKTO) 

 

 

Balikan 

 

 Sabihin kung ang mga sumusunod na hanapbuhay ay 

gumagamit ng shading, basic sketching at outlining. 

 a. Artista 

b. arkitekto 

c. pintor 

d. computer encoder/programmer mag - aaral 

 

 

Tuklasin 

 

 Maraming paraan kung paano ilalarawan ang disenyo. Ang 

ilan ay ang sumusunod: 

 

Ortographic – ito ay nagpapakita ng iba’t ibang tanawin o  

views ng proyekto. ipinakikita nito ang tatlong tanawin o views 

sa disenyo. 

• Tanawing pang – itaas ( top view) – ipinakikita rito ang 

tanawing pang – itaas ng proyekto. 
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• Tanawing pangharap (front view) – ipinakikita rito ang 

harap na bahagi ng proyekto. 

• Tanawing pantagiliran (side view) – ipinakikita rito ang 

gilid na bahagi ng proyekto. 

                   

 May itinakdang batayang sukat sa sistemang metiko na 

sinusunod ngayon sa buong larawan kapag inilarawan ang 

ortographic na disenyo. 

 

Pag aralan ang disenyong ortographic. 

                                   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Source: draftingteacher.blogspot.com 

Image Source: draftingteacher.blogspot.com 
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a. Isometric – ito ay nagpapakita ng tatlong tanawin ng 

 proyekto sa iisang drowing na nakahilig ng 30 ( 30 degrees) 

 ang bawat tagiliran. Maari din itong gawin sa pamamagitan 

 ng malayang pagkokrokis upang maipakita ang kabuuang 

 hugis ng proyektong gagawin. 

 

     Disenyong Isometric  

 

 

b. Perspective – Isa itong krokis na nahahawig sa isometric. 

Ang hugis nito ay malaki sa unahan at papaliit hanggang dulo 

tulad ng pagtingin sa riles ng tren. May dalawa o higit pang 

tuldok na gabay sa pagguhit ng bawat bahagi ng bagay na nais 

ilarawan. Madali itong gamitin sa mga pangkaraniwang 

pagkokrokis ngunit sa mga arkitekto ay lagi itong ginagawa sa 

paglalarawan ng mga bahay at gusaling nais ipakita ang 

magiging kabuuan ng ginagawang plano. 

 

 

 

 

 

 

Image Source: clipartmag.com, 3d-isometric-drawing-15.png  
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Halimbawa ng disenyong perspective 

 

 

 

 Ang mga sumusunod ay ang mga kasangkapan at kagamitan 

na karaniwang gingamit sa paggawa ng mga krokis at drowing na 

mekanikal.  

 

1.Tabla o mesang pinaguguhitan – Ito ay yari 

sa kahoy na karaniwang may sukat na 16 x 22 

pulgada o 18 x 24 pulgada. Kailangang makinis 

ang ibabaw nito at diretso ang mga gilid na 

gumagawa o working edge. 

 

2.Iskwala o L – square – ito ay yari sa kahoy o 

plastik at binubuong dalawang bahaging 

nakadugtong sa 90°anggulo ang ulo at talim o 

blade. Ginagamit ito sa paggawa ng mga linyang 

pahiga at gabay sa ibang kagamitan tulad ng 

trianggulo. 

Image Source: getdrawings.com, house-perspective-drawing-64.jpg 
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 3.Trianggulo – ginagamit ito sa pagggawa ng 

mga patayo at palihis na linya. Dalawang uri ng 

trianggulo ang karaniwang gingamit: Una, ang 

45°na trianggulong may isang 90° anggulo at   

dalawang 45°; at ang pangalawa ay ang 

30°x60°trianggulong may tig – iisang 30, 60, at 

90 digring anggulo. 

 

4.Protractor – ginagamit ito sa pagkuha ng 

anggulong hindi masusukat mula kanan 

pakaliwa. Ang panlabas na gilid ay nagsisimula 

sa 0°sa kanan at nagtatapos ito sa 180°sa 

kaliwa. Sa dakong loob ng gilid ng iskala, mula 

kaliwa pakanan naman ang pagbabasa ng 0 

hanggang 180 digri. 

 

5.Compass – ginagamit ang compass sa 

paggawa ng mga bilog at arko. Kailangang 

laging matulis ang dulong may lapis ng 

compass. 

6. Divider – ginagamit sa paghahati – hati ng 
linya at sa paglilipat ng mga sukat. Hindi 
katulad ng compass na may lapis ang isang 
dulo, tila karayom ang tulis ng magkabilang 
dulo ng divider. 
 
7.Lapis – iba’t iba ang uri ng lapis ang 

ginagamit sa pagguhit. Ang HB ang karaniwang 

gingamit sa pagguhit at pagleletra. Nauuri pa 

rin ang mga lapis sa 6B,5B, 3B, 2B, HB,H,1H, 

2H, 3H,4H,5H,6H,7H,8H at 9H. 

 

8.French Curve – gingamit sa pagbuo ng mga 

komplikadong kurba. 
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9.Iba pang gamit – kabilang dito ang 

pambura, papel, masking tape, at pantasa 

ng lapis. 

 

 

  

Suriin 

 
.    Ibigay ang iyong ideya sa mga sumusunod. 

     1.  Anong disenyo ang nagpapakita ng tatlong magkakahiwalay 

na tanawin o views? Gumuhit ng halimbawa ng Orthograpic na 

disenyo. 

 

 

 

 

2. Ano ang ipinakikita ng disenyong isometric? 

 

 

 

 

 

3.Ilarawan ang disenyong perspective. 
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II. Kilalanin ang mga kasangkapang nakalarawan sa loob ng  

kahon at ibigay ang pangalan ng bawat isa. 

 

 

 

 

 

 1._________________      2. ____________________    3. ___________________ 

 

 

 

 

  

 4. __________________             5. _______________________ 

 

 

 

 

A. Sagutin ang sumusunod. Isulat ang titik ng tamang sagot sa 

kwaderno. 

1. Bakit dapat magkaroon ng disenyo ang alinmang proyekto? 

a. Upang maging gabay sa gumagawa. 

b. dahil ito ay utos ng guro. 

c. para matibay tingnan 

d. Para mukhang mamahalin ang proyekto 

 

 
 

 
Pagyamanin 



 

10 
CO_EPP-IA4_Modyul4 

2. Aling krokis ang may hugis na malaki sa unahan at paliit 

   sa dulo tulad ng pagtingin sa riles ng tren. 

a. Isometric 

b. Ortographic 

c. Perspective 

d. Oblique 

3. Ano ang nagpapakita ng tatlong tanawin o views sa iisang   

drowing? 

a. Ortographic 

b. Isometric 

c. Iskwala 

d. Lahat ng mga ito 

4. Napakahalaga sa disenyo ang ipakita ang tatlong tanawin o 

views ng proyekto na may kaniya- kaniyang sukat. Sa 

anong paraan ito magagawa? 

a. Oblique 

b. Isometric 

c. Ortographic 

d. Metrik 

5. Alin ang hindi kasama sa pangkat? 

a. Top View 

b. Front View 

c. Side View 

d. Bottom View 
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B. Kulayan ng dilaw ang mga pangalan ng kagamitan o    

kasangkapan sa pagbuo ng disenyo na mabubuo sa puzzle na 

ito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q c o m p a s a 

f t w v r x y z 

r r d f o g h b 

e i k l t t s i 

n a d d r a g s 

c n i f a b j k 

h g v j k l k w 

c g i t t a o a 

u u d y o d w l 

r l e u r g v a 

v o r o f s b q 

e w n l a p i s 
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Ang disenyo ng proyekto ay nagpapakita ng mga detalye, 

kaanyuan, sukat, at nagsisilbing gabay sa pagbuo ng isang 

gawain. Maaaring gawin ito sa tatlong pamamaraan. 

a. Orthographic 

b. Isometric 

c. Perspective 

 

Sa pagguhit ng krokis nangangailangan ng iba’t ibang 

kagamitan at kasangkapan upang ito ay maging maayos at wasto 

at hindi maantala ang mga gawain. 

 

 

 

Isagawa 

I. Iguhit ang halimbawa ng disenyo ng sumusunod sa inyong 

kwaderno: 

a. Orthographic 

b. Isometric 

c. Perspective 

 

II. Tukuyin kung ano ang isinasaad sa mga sumusunod na 

pangungusap. Buuin ang mga pinaghalong titik sa loob ng 

panaklong para makuha ang tamang sagot. 

 
 Isaisip 
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__________1. Ginagamit ito sa paggawa ng mga patayo at     

palihis na linya.( ggtriunloa)  

__________2. Ito ay yari sa kahoy o plastic at binubuo ng   

dalawang bahagi nakadugtong sa 90° anggulo 

ang ulo at talim o blade.(sarequ – T)   

__________3. Kailangang makinis ang ibabaw nito at diretso 

ang_______mga gilid na gumagawa o working 

edge. ( ablat) 

__________4. Ginagamit ito sa pagkuha ng anggulong hindi 

masusukat mula kana pakaliwa. ( tracortorp) 

__________5. Ginagamit sa pagdodrowing ng gagawing 

proyekto. (elpap) 

__________6. Ginagamit sa paghahati – hati ng linya at sa            

paglilipat ng mga sukat. ( dervidi) 

__________7. Ginagamit ito sa pagleletra. (ipsal) 

__________8.Ginagamit sa pagbuo ng komplikadong kurba.  

 ( chefrn evruc) 

 

 

Tayahin 

I.  Iguhit ang masayang mukha  ☺ sa patlang kung sang – ayon    

   ka sa  isinasalaysay at malungkot na mukha kapag hindi. 

 

_________1. Ang tanawing pantagiliran (side view) ay  
  ipinapakita ang gilid na bahagi ng proyekto. 

_________2. Ang perspective ay isang krokis na nahahawig sa    
                  isometric. 
_________3. Ang isometric ay nagpapakita ng tatlong tanawin 

ng proyekto sa iisang drowing na nakahilig ng 50° 
(50°degrees ang bawat tagiliran. 

_________4. Tanawing pang itaas (top view) ay ipinapakita rito  
                  ang itaas na bahagi ng proyekto. 
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_________5. Mahalaga ang pagdidisenyo sa paggawa ng isang  
  proyekto upang maipakita ang larawan o ayos at  
  iba pang ispesipikasyon ng gagawing proyekto. 
 

 
II. Pagtambalin ang mga kagamitan na nasa Hanay B ayon sa    

gamit nito na nasa Hanay A. 

                Hanay A                                      Hanay B 
 

1. Ginagamit sa pagkuha ng mga                    a. t - square 
anggulong hindi masusukat ng 
alinmang trianggulo 

2. ginagamit sa paghahati – hati ng                 b. lapis 
linya at sa paglilipat ng mga sukat. 

3. ginagamit sa paggawa ng mga linyang         c. trianggulo 
pahiga 

4. ginagamit sa paggawa ng mga bilog             d. divider 
at arko  

5. ginagamit sa paggawa ng mga patayo          e. protractor 
 at pahilis na linya                                       f. compass 

 

 
 

 

Karagdagang Gawain 

A.  Gumuhit ng isang halimbwa ng pagdidisenyo ng proyekto 

sa isang malinis na papel. 

B. Magsaliksik ng iba pang kagamitan na maaring makita sa 
inyong bahay o pamayanan na makakatulong din sa pagbuo 
ng krokis o disenyo ng proyekto. Maaring mag – interbyu ng 
mga propesyonal o mag- aaral na may kaugnayan sa 
pagdidisenyo.  
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Susi sa Pagwawasto 

 

BALIKAN 

 A. ARKITEKTO 

B. PINTOR 

C. COMPUTER ENCODER/PROGRAMMER 

 

PAGYAMANIN 

 A. 

 1.A  
 2.C 
 3.B 
 4.C 
 5.D 

B. 

q C o m p a s a 

f T w v r x y z 

r R d f o g h b 

e I k l t t s i 

n A d d r a g s 

c N i f a b j k 

h G v j k l k w 

c G i t t a o a 

u U d y o d w l 

r L e u r g v a 

v 
 

O r o f s b q 

e W n l a p i s 
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ISAISIP 

 II. 

1. TRIANGGULO 

2. T – SQUARE 

3. TABLA 

4. PROTRACTOR 

5. PAPEL 

6. DIVIDER 

7. FRENCH CURVE 

 

PAGTATAYA 

 I.  

 1. ☺ 

 2. ☺ 

 3.  

 4. ☺ 

 5. ☺ 

II. 

1. e 

2. d 

3. a 

4. f 

5. c 
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