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Edukasyon sa 
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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/Tagapagdaloy na 

naglalaman ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga 

magulang o kung sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-

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 natutuhan.  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 mga 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 

 

Ano ang inaasahang maipamamalas mo?  

          Ano ang mga gawain na kaya mong ipagmalaki?   

 

  Ang etiko sa paggawa ay isang puhunan sa pag-angat sa buhay.  Sa lahat ng 

iyong mga gawain sa anumang produkto o serbisyo, kailangan isagawa natin ang 

mga ito nang may tiyaga, pagkamalikhain, pagmamahal, disiplina sa sarili, at higit 

sa lahat may hangaring makasunod sa mga panuto o pamantayan sa pag-angat 

sa kalidad ng produkto o serbisyo. Sa ganitong paraan maaari mong maipagmalaki 

kahit kanino ang anumang natapos na gawain na naaayon sa mataas na kalidad. 

 

  Ang lahat na mga gawain, serbisyo, o produkto ay maaari mong 

maipagmalaki kahit kanino. Upang lubos na maipagmalaki ang mga ito 

napakarami mong dapat maunawaan tungkol dito. 

a. Sa modyul na ito, inaasahang maipagmamalaki ang anumang natapos na 

gawain na nakasusunod sa pamantayan at kalidad. (EsP6-PPP-IIIg-38) 

 

 

Subukin 

 

Bilang panimula ay subukin mo ang iyong sarili sa mga konseptong iyong 

matutunan sa araling ito. Mahalaga ang bahaging ito upang mataya ang iyong 

kaalaman at kasanayan sa konseptong pag-aaralan. 

  

Panuto: Suriin ang mga pangungusap, tukuyin kung ang bawat pahayag ay 

nagpapakita ng pagsunod sa etiko sa paggawa. Lagyan ng tsek (/) kung ito ay 

nagpapakita ng pagsunod at ekis (x) naman kung hindi. 

_____1. Pagpasa ng proyekto sa guro sa takdang oras. 

 

_____2. Pagpapabuti ng ginagawa upang maipagmalaki ito.  

 

_____3. Ang sapat na paggugol ng oras sa paggawa ng proyekto  

            upang maging maganda at maayos ito.  

 

_____4. Pagsunod sa pamantayan sa paggawa upang lumabas ang kalidad 

            ng ginagawa. 
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_____5. Pagtatanong sa mga nakaaalam sa halip na pagpapabilis nang 

            paggawa kahit wala itong kalidad.  

 

_____6. Buong husay na pagpapakita ng kakayahan kung may  

              ipinagagawa sa iyo. 

 

_____7. Ibigay ng may paggalang ang pagpasa ng proyekto sa guro. 

 

_____8. Pagpapakita na hindi ka seryoso sa mga bagay na ipinagagawa sa iyo. 

 

_____9. Pagwawalang bahala sa mga gawain habang may oras pa. 

 

_____10. Palaging pagpapasalamat sa mga produkto o serbisyo natapos. 

 

      Gamit ang susi sa pagwawasto na matatagpuan sa talaan ng nilalaman, alamin 

kung tama ang iyong mga naging sagot. Nasiyahan ka ba sa iyong naging iskor? 

Ipagpatuloy mo ang susunod na mga gawain.  

Iskor: ________ 

 

 

Aralin 

1 
Kalidad ng Aking Gawain, Kaya 

Kong Ipagmalaki 

 
 
 

 

 

 

Balikan 

 

Ano-ano ang mga paraan o dapat gawin upang mapangalagaan ang ating mga 

likas na yaman?  Magbigay ng tatlong gawain na nagpapakita ng pagpapahalaga sa 

ating mga likas na yaman. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

 

1. ______________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________ 

 
3. ______________________________________________________________ 
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Tuklasin 
 

 

Tingnan ang mga kagamitan sa inyong bahay. Alin sa mga ito ang tumagal 

at nagagamit pa rin ninyo hanggang ngayon? Bukod sa maingat na paggamit, ang 

mga produktong iyong natukoy ay maituturing na ginawa ng may mataas na 

kalidad. 

  

 

A. Kumusta ang pamantayan mo sa paggawa?  

Panuto: Subuking sagutin ang sumusunod. Kung sang-ayon ka sa sinasabi ng 

pangungusap, isulat ang T sa iyong kuwaderno at M naman kung hindi. 

 

_____ 1. Ipasa ang iyong proyekto sa guro kahit mayroon pang kulang dito para  

           hindi mahuli. 

 

_____ 2. Dapat pagbutihin ang ginagawa upang maipagmalaki ito. 

 

_____ 3. Okey lang na maubos ang oras sa paggawa ng proyekto basta maging  

            maganda at maayos ito. 

 

_____ 4. Dapat sumunod sa pamantayan ng paggawa upang lumabas na de-   

         kalidad ang ginawa. 

 

_____ 5. Mas mabuting magtanong sa mga nakaaalam, kaysa bilisan ang    

         paggawa, subalit wala naman itong kalidad. 

 

 

B. Panuto: Basahin ang kuwento. Alamin at suriin nang mabuti kung nagpapakita 

ba ng de-kalidad na pagganap sa bawat gawain ang pangunahing tauhan sa 

kuwento. 

 

Si Mang Boy 

 

(Nilda T. Gordevilla) 

 

Isang mahusay na karpentero ng mga upuan si Mang Boy. Ito ang kaniyang 

pinagkakakitaan para sa ikabubuhay ng kaniyang pamilya at sa pag-aaral ng 

kaniyang limang anak. Sa bawat oras na ginugugol niya sa paggawa ng upuan 

para ibenta, lagi niyang pinagbubuti ang kaniyang paggawa.  Tinitiyak din ni Mang 

Boy na sang-ayon sa mga pamantayan sa paggawa at mataas ang kalidad ng 

kaniyang produkto upang lalo itong magustuhan ng mamimili. Ayon sa kaniya, 

ano man ang iyong ginagawa, dapat na tiyaking sumusunod ito sa mga 
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pamantayan ng de-kalidad na gawa, 

mahusay ang pagkakagawa at 

maipagmamalaki.  

      Marami ang nagpapagawa sa kaniya 

dahil maliban sa mahusay siyang gumawa, 

tinatapos niya ito sa takdang oras. Nakilala si 

Mang Boy sa mga katangiang ito. Isang araw, 

lubos ang kaniyang pagpapasalamat na ang 

Alkalde ng Lungsod ay bumisita sa kanilang 

tahanan upang magpagawa sa kaniya ng 

isang libong upuan na ipamimigay sa iba’t 

ibang paaralan. Tuwang-tuwa si Mang Boy. 

Nagbunga ang lahat ng kaniyang pagsisikap 

at katapatan sa paggawa. Ang malaking 

proyektong ito ang nagbukas ng mas marami 

pang pagkakataon para mapaunlad ang kaniyang negosyo.  

 Ngayon ay tanyag na ang mga upuan ni Mang Boy na kilala sa brand na 

“Tatag”. Dahil sa kaniyang kasipagan, umunlad ang buong pamayanan. Sa paglaki 

ng kaniyang negosyo ay marami siyang nabigyan ng hanap-buhay sa kanilang 

pamayanan. Naitaguyod at napagtapos niya sa pag-aaral ang lahat ng kaniyang 

mga anak. Tunay ngang may hatid na tagumpay ang dedikasyon, tiyaga, at 

katapatan. Anoman ang iyong ginagawa, isipin mong ito ay salamin ng iyong 

dangal o pagkatao. Hindi mo kailangang ipamanhik o ipakilala ang iyong produkto. 

Ang kalidad nito ay siyang mangungusap sa mga bumili nito.  

      Kaya kung tayo ay inatasan na gumawa ng isang proyekto o maglingkod, gawin 

natin ito nang buong puso.  Pagbuhusan natin ito ng talino at panahon.  

Disiplinahin natin ang ating sarili upang matapos ito sa takdang panahon.  Kapag 

sinunod natin ito, tiyak na mainam at mahusay ang ating magagawa.  

 May kagalingan ang pagkakayari ng isang produkto o gawain kapag ito ay 

bunga ng pagmamahal at ginawa nang buong husay. 

Suriin at tukuyin ang mga paraang nagpapakita ng etiko sa paggawa sa 

pamamagitan ng pagsunod sa pamantayan at kalidad ng gawain.                                                                                 

 1. Ano ang pamagat ng kuwento?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________     

                                                                                                   



 

5 
CO_Q3_EsP 6_ Modyul 4 

2. Ano – ano ang mga pamantayan ni Mang Boy na maari niyang maipagmalaki sa 

paggawa ng upuan?  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________  

 

3. Bakit naging matagumpay at de-kalidad ang produktong upuan ni Mang Boy?  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________  

 

  

 4. Ipagpalagay mo na ikaw si Mang Boy, dapat mo bang tularan ang kaniyang 

ginawa? Bakit?  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

5. Sa pagbibigay ng anomang serbisyo o paglilingkod, ano-ano ang mga dapat gawin 

o ipakita para matiyak na mataas ang kalidad nito at maipagmamalaki?  

  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Suriin 

 

Ang quality control ay ipinatutupad upang masiguro ang kalidad ng isang 

gawain o produkto. Sa pamamagitan nito, nasisiguro ang mataas na antas na 

kalidad ng paggawa o produkto.  

 

Ang etika sa paggawa ay ang tamang pagtingin sa paggawa at pagkakaroon 

ng mabubuting katangian at kakayahan. Ang tamang pananaw sa paggawa ay may 
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kakayahang himukin ang sinuman na gawin nang buong husay at galing at bawat 

gawain. Mahalaga ang pagpapatupad ng etika sa paggawa upang mapalakas ang 

manggawa at mapataas ang kalidad ng kanilang paggawa.  Ang pagsunod sa 

pamantayan sa pagganap ay magbubunga ng de-kalikad na gawain at produkto. 

Maiiwasan din ang mga maling gawi sa paggawa. Narito ang ilan sa katangian na 

makakatulong upang maitaas ang kalidad ng isang gawain at produkto:   

 

1. Maging natatangi. Bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng iba’t ibang 

kahusayan o katangian na katangi-tangi. Paghusayan lamang ang iyong 

ginagawa at paunlarin ang iyong kakayahan.  

 

2. Maging maagap. Ang kahusayan sa paggawa ay maari ring ipakita sa pagiging  

    maagap. Maging una sa pagtapos ng isang gawain o produkto na hindi  

    isinasantabi ang kalidad nito.  

 

3. Maging magaling. Sumunod sa etika o pamantayan sa paggawa at bigyang  

    husay ang paggawa. Laging isaisip na nagiging maganda, de-kalidad, at  

    katangi-tangi ang isang produkto kung ito ay pinaghuhusayan,  

    pinagbubutihan, pinagbubuhusan ng kakayahan. Subukin ang sarili sa  

    pamamagitan ng pagtatalaga ng sariling pamantayan at pagsikapang abutin  

    ito o lampasan. 

 

4. Maging orihinal ka.  Sikaping maging orihinal sa paggawa ng isang produkto  

    dahil ito ay nagpapakita ng pagiging malikhain. Higit na mahusay ang isang  

    orihinal na gawa kaysa sa ipinapasang walang ipinagkaiba sa nagawa na. 

 

Ang pamantayan ang nagisilbing gabay upang makapagbigay o makabuo ng de-

kalidad na produkto o serbisyo.  Narito ang ilang pamantayan upang maiangat ang 

kalidad ng produkto o serbisyo: 

 

1. Panahon 

 Isaalang-alang ang haba ng panahon na gugugulin sa pagbuo ng produkto o 

pagbibigay ng serbisyo. Maging mabilis ngunit maingat sa paggawa ng produkto o 

pagbibigay ng serbisyo.  

 

2. Takdang Oras 

 Palagiang magtakda sa sarili ng oras sa pagbuo ng produkto o serbisyo at 

tumupad sa itinakdang oras ng pagbibigay ng produkto o serbisyo.  

 

3. Kumpleto 

 Tiyakin na kumpleto ang produkto o serbisyong ibibigay. Iwasan ang 

pagbibigay ng kulang na produkto o serbisyo.  

 

4. Hindi Pabago-bago 

 Magkaroon ng isang salita sa pagbibigay ng produkto o serbisyo. Iwasan ang 

pabago-bagong pagtatakda ng pagbibigay serbisyo o produkto.  
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5. Tiyak 

 Laging isaalang-alang na wasto o hindi mali ang produkto o serbisyong 

ibibigay. Kung nakakasiguro sa serbisyo tiyak ang kalidad nito.  

 

6. May Kakayahang Tumugon 

 Magkaroon ng bukas na isip upang ang hindi inaasahang problema ay agad 

mabigyan ng solusyon. Panatilihing maging handa sa pagbibigay ng kinakailangang 

tulong.  

 

7. Nakasusunod sa Tamang Instruksiyon 

 Basahin at unawain ang mga pamantayan at alituntunin sa paggawa upang 

makasunod dito. Sa pag-unawa sa mga instruksiyon maiiwasan ang paulit-ulit na 

paggawa. 

 

9. Nalilikha o Nagagawa ang Inaasahan 

 Laging isaisip na dapat sumunod sa pamantayan upang maging de-kalidad 

ang serbisyo o produkto. Kung nasusunod ang pamantayan maari pang mas 

mahigitan ang inaasahang resulta ng produkto o serbisyo.  

 

10. Pagiging Mapagpasalamat 

 Ang pagiging mapagpasalamat sa mga taong tumulong sa pagbuo ng mga 

produkto o serbisyo. Sa ganoon ay hindi sila magsasawang tulungan ka sa mga 

pagkakataong kailangan mo sila.  

Basahin ang ilan sa mga Pilipino na nagbigay ng karangalan sa bansa at naging 

matagumpay sa buhay dahil sa pagsunod sa mga pamantayan ng de-kalidad na 

gawain. 

1. Si Brillante “Dante” Mendoza  

         Si Brillante “Dante” Mendoza ang kauna-unahang Pilipino na nagkamit 

ng parangal sa Pilipinas bilang tanyag at mahusay na Pilipinong direktor ng 

Indie Film.  Kabilang dito ang kaniyang full length na pelikulang “Kinatay” 

kung saan siya ay nanalo ng Best Direktor Award sa 62nd Cannes International 

Film Festival. 

2. Michael Cinco 

          Si Michael Cinco ay kilala sa larangan ng paggawa ng kasuotan ng mga 

modelo.  Isinilang sa Catbalogan, Samar at nag-aral sa UP at naging Dubai-

based designer dahil sa kaniyang kakayahan at kaalaman sa fashion.  Sina 

Marian Rivera, Lady Gaga at iba pa ang ilan sa mga nagmomodelo ng kaniyang 

ginawa. 

3. Carlos (Botong) V. Francisco 

Isa siya sa mga modernalistang pintor sa Pilipinas. Siya ay kakaiba kay 

Amorsolo dahil sa angkin niyang paglikha sa sariwang imahen, sagisag, at 
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idyoma sa pagpipinta. Marami rin siyang nilikha na mural na ginawa sa ibat-

ibang bahagi ng bansa. Tinanghal siya na pambansang alagad noong 1973 

dahil sa kangyang tiyaga at pagsisikap. 

 

 

 

Pagyamanin 

Gawain 1 

Panuto: Basahin ang sitwasyon. Piliin ang tamang sagot sa tanong.  Isulat ang sagot 

sa sagutang papel. 

1. Si Maria ay nag-aaral sa ika-anim na baitang. Hinahangaan siya ng kaniyang    

    mga kaklase dahil sa kaniyang kasipagan sa mga gawain sa loob ng silid- 

    aralan tulad ng pagpunas ng mesa. Ano ang tama niyang gagawin? 

 

A. Maghanap nang dahilan para hindi mautusan. 

B. Ipagawa na lang ito sa iba kasi pagod pa. 

C. Tapusin ang paglinis sa mabilisang pamamaraan. 

D. Gawin nang mahusay ang pagpupunas ng mesa. 

 

2. Bagamat mahirap, nakapagtapos ng abogasya si Ben sa pamamagitan ng  

    sariling pagsisikap. Bakit kaya naaabot ni Ben ang tugatog ng tagumpay? 

 

A. Pinagbutihan niya ang kaniyang pag-aaral. 

B. May malaking suwerte si Ben. 

C. Mahal siya ng kaniyang mga kaklase. 

D. Maraming pera si Ben. 

 

3. Dahil sa pagtitipid, sipag, tiyaga, at dedikasyon, si Ricardo ay naging may-ari  

    ng malaking mall sa lungsod. Ang magandang katangian ni Ricardo ay _____.  

 

A. Dapat tularan 

B. Di ko kayang tularan 

C. Mahirap tularan 

D. Hindi dapat tularan 
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4. Ano ang matalinong hakbang upang matapos ang mga gawain sa loob ng  

    itinakdang oras?  

 

A. Gawin lamang ito kung gusto mo  

B. Unahin ang pinakamadaling gawain para matapos agad 

C. Iskedyul ang gawain, galingan, at husayan ang paggawa. 

D. Huwag gawin ang mga gawain. 

 

 5. Inatasan ni Bb. Flores ang mga mag-aaral sa ika-anim na baitang na tapusin  

     ang proyekto bago sumapit ang takdang oras ng pagpapasa nito. Alin sa mga  

     sumusunod ang dapat gawin ng mga mag-aaral upang matiyak na de-kalidad  

     at maipagmamalaki ang kanilang proyekto? 

 

 A. Pag-aralan at planuhing mabuti ang mga paraan sa pagbuo ng       

      proyekto. 

 B. Kopyahin ang disenyo ng proyekto ng iba. 

 C. Madaliin ang paggawa upang maipasa ang proyekto nang maaga. 

 D. Gawing ang proyekto na kasalungat sa panuto at tagubilin ng guro. 

 

 

Gawain 2 

 
Magkalap ng mga patunay o ebidensiya mula sa aklat, pahayagagan, o magasin 

tungkol sa kahusayan ng mga Pilipino sa paggawa. Isulat ang buod ng iyong 

nakalap na patunay sa iyong kuwaderno. Ilagay din ang pinagbatayan ng patunay. 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Isaisip 

 

Tingnan ang concept map. 

Isulat sa bawat kahon ang mga dapat sundin o gabay upang makabuo ng de-kalidad 

na produkto o serbisyo. Gawin ito sa sagutang papel. 

 

 

 

 

 

 

 

Mga pamantayan na 
nagsilbing gabay upang 

makabuo ng may 
kalidad na produkto o 

serbisyo
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Bilang gabay sa pagbuo ng kaisipan narito ang mga sumusunod na tanong: 

1. Ano ang kailangang layunin sa pagbibigay ng anomang de-kalidad na 

produkto o serbisyo? 

2. Ano ang maidudulot ng paggawa na naaayon sa pamantayan upang 

maiangat ang kalidad ng produkto o serbisyo? 

 

 

 

 

 

 

Isagawa 

 

Panuto: Pumili ng sampung (10) gawain sa mga nakasulat sa ibaba at itala sa 

iyong kuwaderno gamit ang tsart. Isulat sa unang kolum ang mga bagay na palagian 

mong ginagawa o iniuutos sa iyo. Sa ikalawang kolum, lagyan ng tsek (√) kung 

nakasusunod ka sa pamantayan o hindi. Sa ikatlong kolum, lagyan ng ( ) kung 

mataas ang uri ng kalidad at ( ) kung mababa ang uri ng kalidad.  

 

1. magwalis ng bahay  

2. mag-alaga ng nakababatang kapatid  

3. kumanta sa simbahan  

4. magbasa ng tula  

5. mag-ulat sa harap ng klase  

6. maghugas ng pinggan  

7. magtalumpati sa isang pagtitipon  

8. magbasa ng balita sa diyaryo  

9. tumulong sa pagpipintura ng bakod sa bahay  

10.  maglinis ng silid aralan  

11.  tumulong magkumpuni ng mga sirang gamit sa bahay  

12.  magbigay ng mga lumang gamit sa mga nasunugan  

13.  gumalang sa nakatatanda  

14.  tumulong sa paggawa ng takdang-aralin ng iyong kapatid 

15.  tumulong mamili sa palengke.  

 
 
 
 

Sa pagbibigay ng anomang serbisyo, ito ay kinakailangang pumasa sa 

pamantayan para masabi na de-kalidad ang gawa o serbisyo. 

Ang paggawa na naaayon sa pamantayan sa kalidad ng produkto at serbisyo 

ay mahalaga upang matiyak na de-kalidad ang mga ito at maari nating 

maipagmamalaki. 
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Mga Gawain 

(Kolum 1) 

 

Nakasusunod sa 

Pamantayan  

(Kolum 2) 

Uri ng Kalidad 

(Kolum 3) 

OO Hindi Mababa Mataas 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10     

  

 

Katumbas na Iskor: 

ISKOR PAMANTAYAN KALIDAD 

10 Pinakamahusay Pinakamagaling 

7-9 Mahusay, sapat, at tumugon sa 

inaasahan 

 Magaling 

4-6 May kakulangan sa kahusayan Pagbutihin pa 

1-3 Hindi pa nakamit ang inaasahan. 

Pagbutihin. 

Hindi pa nakamit ang 

inaasahan.  
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Tayahin 

Panuto: Basahin ang sitwasyon. Suriin at tukuyin ang mga gawain na nagpapakita 

ng etiko sa paggawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pamantayan at kalidad 

ng gawain. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Anong pamantayan ang nakatulong kay Isabel sa kaniyang pagkapanalo sa  

    paligsahan sa pagpipinta? 

 

        A. paghanda sa patimpalak 

        B. pabago-bago na pagpinta 

        C. lakas ng loob at de-kalidad na pagpinta 

        D. paggaya na gawa ng iba 

 

2. Ano ang maaring maipagmamalaki ni Isabel kaya siya nanalo? 

 

        A. pagsunod sa tamang pamantayan 

        B. sariling kakayanan lamang 

        C. hindi naabot ang inaasahan 

        D. bilis ng kamay sa pagpinta 

 

3. Ano ang dapat mong gawin kung gusto mong manalo sa paligsahan? 

 

        A.  Manggaya sa iba lalo na sa may marami nang napalunan. 

        B.  Pag-isipan ang tamang paggawa sa oras ng patimpalak. 

            C. Gamitin ang kakayahan na makapagpinta batay sa tamang  

                   pamantayan. 

       D. Humingi ng tulong sa upang mapabilis ang paggawa. 

 

 

Si Isabel ang pinakamagaling magpinta sa kanilang klase. Nang inanunsyo 
ng punongguro na magkakaroon ng paligsahan sa pagpipinta sa buong paaralan 
ay hindi siya nag-atubiling magdesisyong sumali. Araw-araw siyang nag-eensayo 

upang paghandaan ang patimpalak. 
 
   Dumating ang araw ng paligsahan at labis ang nadarama niyang kaba dahil 
magagaling din ang kaniyang mga katunggali. Hindi siya nagpadaig sa 
nararamdaman; bagkus ay buong husay niyang ipinamalas ang kaniyang angking 
galing sa pagpipinta. Humanga ang lahat pati na ang mga hurado sa kaniyang 
ginawa. Itinanghal siyang kampiyon ng mga hurado dahil sa mataas na kalidad ng 
kaniyang ginawa. 
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4. Ang mga sumusunod ay mga kasanayan upang mapahusay ang paggawa  

    maliban sa ________.  

 

   A. Magpokus at ituon ang pansin sa gawain. 

   B. Kapag nagkamali ay agad gumawa ng paraan para maitama ito. 

   C. Humanap ng shortcut kapag hindi pa alam ang gagawin. 

     D. Humingi ng mungkahi upang mas mapahusay ang paggawa. 

  

5. Ang etika sa paggawa ay ang tamang pagtingin sa paggawa at pagkakaroon ng  

    mabubuting katangian at kakayahan. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin  

    ni Isabel upang maisabuhay ang etika sa paggawa? 

 

A. Pagpapanatili ng de-kalidad na trabaho 

B. Pagpapaliban sa pagtapos ng gawain 

C. Pagsuko kapag nahihirapan sa gawain 

D. Pagkopya sa gawa ng iba 

 

6. Alin sa mga gawain ang nagpapakita ng de-kalidad na pagganap? 

 

          A. Gawin kaagad ang mga bagay na ipinagawa sa iyo at ipasa sa  

                 takdang oras. 

            B. Sumunod sa tamang pamantayan sa paggawa. 

    C. Pagbutihin ang ginagawa upang maipagmalaki ito. 

    D. Tama ang lahat ng sagot. 

  

7. Sino sa kanila ang sumusunod sa pamantayan sa paggawa at malamang na  

    maging matagumpay balang araw? 

 

   A. Si Leo na masipag maglaro sa araw at gabi. 

   B. Si Pedro na gumagawa kung nakatingin ang amo. 

   C. Si Jose na tinatapos ang trabaho sa tamang oras. 

   D. Si Juan na gumagawa nang dahil sa sahod. 

 

8. Kahit nahihirapan si Ana, pinag – aaralan niya nang mabuti ang pananahi,  

    gamit ang makina. Pagdating ng tamang panahon, hindi na siya mahihirapang  

    humanap ng trabaho.  Ano ang masasabi mo sa kaniyang ginawa? 

 

A. Pinalawak at pinabuti niya ang kaniyang kakayahan bilang paghahanda. 

B. Siya’y nagkulang ng tiwala sa kaniyang sarili. 

C. Si Ana ay hindi makapaghintay ng tamang panahon. 

D. Nawala ang dati niyang gana sa pananahi. 
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9. Sino ang dapat tularan? 

   

         A. Si Rojohn na gumagawa ng lumang basahan sa maghapon. 

         B. Si Allen na hindi maayos ang mga gawa pero marami at  

 mabilis. 

C. Si Joffrie na pinipili ang mga tela at kulay na gagamitin upang  

 gumanda at de-kalidad ang maging yari ng basahan. 

D. Si Rey na ipinasa ang proyektong basahan kahit hindi pa tapos. 

 

10. Kailan dapat tapusin ang isang gawain na iniatas sa iyo? 

 

        A.  sa itinakdang oras o sa susunod na araw 

    B.  kahit kailan mo ito gustong tapusin  

    C.  sa itinakdang oras o mas maaga pa 

     D.  kapag paulit-ulit nang ipinapapasa ang gawain 

 
 

 

 

 

Karagdagang Gawain 

 

Kumpletuhin ang mga pangungusap na ito. Isulat ang sagot sa iyong 

kuwaderno. 

Sa kasalukuyan, mayroon akong proyekto sa paaralan tulad ng 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________.  

Paghuhusayin kong gawin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pamantayan 

upang maiangat ang kalidad ng aking gawa tulad ng mga sumusunod: 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 
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Susi sa Pagwawasto 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tayahin 
                                      

1.C 
2.A 
3.C 
4.C 
5.A 
6.D 
7.C 
8.A 
9.C 
10.C 

 

Pagyamanin 

Gawain 1 

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

5.A 

 

Tuklasin 

1.M 
2.T 
3.T 
4.T 
5.T 
 

Subukin 
 

1./ 
2./ 
3./ 
4./ 
5./ 
6./ 
7./ 
8.X 
9.X 
10./ 

Isaisip 
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