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Arts 
Ikaapat na Markahan – Modyul 7:  

Takang Papel o Papier Mache



 
 

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 

 
Ang paper mache ay nagmula sa China, na nakaimbento rin sa paggawa ng 

papel. Ang mga Tsino sa panahon ng Dinastiyang Han ang lumilitaw na ang unang 

gumamit ng papier-mâché noong 200 AD, hindi nagtagal pagkatapos nilang 

malaman kung paano gumawa ng papel. Ginamit nila ang paraang ito upang 

gumawa ng mga item tulad ng mga proteksyon ng mga mandirigma sa ulo at mga 

seremonyal na maskara. Nakuha ng mga taga Gitnang Silangan ang sikreto ng 

paggawa ng papel mula sa mga bihag ng Tsino. Ito ay nakatulong sa paggawa ng 

mga papier mâché ng mga taga Gitnang Silangan at Africa bilang dekorasyon sa 

palasyo at mga ataul ng mga yumao nilang mahal sa buhay. Ang sining na ito ay 

kalaunang ginamit na rin ng iba’t-ibang bansa sa mga karatig-kontenyente ng Asia 

kung saan ito nanggaling.  

Sa bayan ng Paete nagsimula ang industriya ng pagtataka. Tunay na 

kahanga-hanga ang pamamaraan ng mga magtataka. Gumagamit sila ng ibat-ibang 

teknik upang maging pantay at makinis ang pang-ibabaw na papel. Karaniwang 

brown paper ang ginagamit nila upang hindi magkaroon ng bakat ang taka bago 

pintahan. 

Ang pagtataka o papier mâché ay salitang Pranses na ang ibig sabihin ay 

nginuyang papel na gawa mula sa piraso ng mga papel o durog na papel na binuo 

sa pamamagitan ng glue, starch o pandikit.  

Sa modyul na ito, tayo ay makapagpapakita sa ating kasanayan sa paggawa 

ng garapong gawa sa papier-mache (A5PR-IVg) at inaasahang makamit ang 

sumusunod na layunin:  

 

a. Nakakasunod-sunod ng mga hakbang sa paggawa ng garapong gawa sa 

papier mâché.  

b. Naipapakita ang mga kasanayan sa paggawa ng garapong gawa sa papier 

mâché. 

c. Naipagmamalaki ang nabuong sining mula sa mga recycled na papel.  
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Subukin 

 

I. Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat ang titik ng iyong 

sagot sa patlang bago ang bilang. 

 

______1. Alin sa mga sumusunod na materyales ang hindi kailangan sa pagbuo 

ng papier mâché? 

       a. tubig  b. harina  c.plastik  d. newspaper 

 

______2. Ang mga sumusunod ay mga kagamitan sa paggawa ng papier mâché 

maliban sa isa. 

      a. Papel o magasin    b. barbeque stick     c. harina      d. brush 

 

______3. Ang magasin, harina, tubig at brush ay mga kagamitan na gagamitin sa 

paggawa ng ________.  

a. Paper beads     b. palayok       c. paper mache       d. painting 

 

______4. Ano ang karaniwang ginagamit sa pagtataka upang hindi magkaroon ng 

bakat bago pintahan? 

a. brown paper     b. art paper    c. bond paper    d. construction paper 

  

______5. Saan nagsimula ang industriya ng pagtataka? 

a. Paete       b.  Negros        c. Makati                d.  Bulakan  

 

 

II. Panuto: Pagsunod-sunurin ang mga pangungusap ayon sa kasaysayan sa 

paggawa ng papier mâché. Lagyan ng 1-5 ang patlang ayon sa pagkasunog-sunod 

nito. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. 

 

_______1. Ito ang panahon na napatunayang ang mga Tsino ay gumagamit na ng 

mga papier mâché.  

_______2. Mahalaga ang dahilan na ito kung bakit napalaganap ang paggawa ng 

papel sa Gitnang Silangan at Africa. 

_______3. Kilala ang probinsya na ito sa paggawa ng papier mâché o taka. 

_______4. Ito ang pangunahing kagamitan na ginagamit sa paggawa ng taka upang 

maiwasang bumakat ang mga bakat bago ito pintahan. 

_______5. Ang salitang ito ay hango sa banyagang salita ng Pranses na ang ibig 

sabihin ay nginuyang papel. 
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Aralin 

1  Takang Papel 

. 

Ang pagtataka o papier mâché ay salitang Pranses na ang ibig sabihin 

ay nginuyang papel na gawa mula sa piraso ng mga papel o durog na papel 

na binuo sa pamamagitan ng glue, starch o pandikit. 

 

 

 

Balikan 

 

1. Ano-ano ang mga kagamitan o materyales na maaari nating gamitin 

sa paggawa ng paper beads? Itala sa ibaba ang iyong mga sagot. 

Isulat sa nakalaang patlang. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Sa palagay mo, magagamit din ba sa paggawa ng papier mâché ang 

mga nakatalang materyales? Bakit mo nasasabi ito? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Tuklasin 

 

Bilugan ang mga salita sa puzzle na sa iyong palagay ay may kaugnayan sa 

paggawa ng takang papel o papier mâché. 

 

T A K A N G P A P E L R 

U S D C G A U G Y D S P 

B P S O M R P N U A I A 

I A R N A A A A H Q P P 

G G P E G P O Y E I H E 

D T D E A O M O Y T N L 

A A S R S N V O G S E G 

K T C S I A X B R U S H 

O A D A N R S G Z A O Y 

G K U T S A R A J S F I 

P A P I E R M A C H E A 

S H A R I N A M A O T K 
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Suriin 

 

Nasubukan niyo na bang gumawa ng takang papel o papier mache? 

 

May dalawang paraan ang pagtataka o papier mâché. 

 

 Una, ang paggamit ng dinurog na papel matapos ibabad sa tubig. Duruging 

mabuti ng kamay hangang ito ay maging “pulp”. Gumamit ng telang bahasan at 

pigain ang tubig mula sa dinurog na papel. Ilagay sa isang lalagyan at haluan ng 

glue. Masahin itong mabuti hangang ito ay maging katulad ng isang clay.  

 

 Ikalawang paraan ay ang paggamit ng pinilas na mga papel at ididikit sa isang 

molde. At matapos mabuo ang dibuho mula sa molde ay tatanggalin mula sa molde 

at ididikit upang makabuo ng isang proyektong may katulad na hugis sa moldeng 

ginamit.  

 

Mga Paraan sa Paggawa ng Papier Mache o Taka: 

1. Ihanda ang mga kagamitan na gagamitin bago magsimula ang pagtataka. 

Mga kagamitan: 

    - molde 

    - mga lumang papel o magasin 

    - pandikit (glue o harina) 

    - tubig 

    - gunting at cutter 

    - lalagyan nga pandikit na may halong tubig 

2. Pumili ng gagamiting molde. 

3. Ihanda ang pandikit na gagamitin. Ito ay maaring pinaghalohalo na glue at 

tubig o kaya harina na hinalo sa tubig at pinakuluan hanggang sa lumapot. 

Palamigin muna ang malapot na hinalong harina at tubig bago ito gagamitin. 

4. Ihanda ang mga pirapirasong papel na gagamitin. Maaring gagamitin ang 

paper strips o pwede naming mga papel na dinurog at piniga pagkatapos 

ibinabad sa tubig.  

5. Simulan ang pagdikit sa mga papel sa molde hanggang magkaroon ng 8-10 

patong ito at makuha ang hugis ng moldeng hulmahan. 

6. Patuyuin sa sikat ng araw ang taka at kapag tuyong tuyo na, hatiin ito sa 

dalawa gamit ang cutter (humingi ng tulong mula sa mga magulang o 

nakakatanda) at tanggalin sa molde. 

7. Pagdikitin ang ugpungan sa pamamagitan ng pagdikit muli ng mga pirasong 

papel. 

8. Patuyin ito at kapag tuyo na ay pakikinisin sa pamamagitan ng liha.  

9. Dikitan ng brown paper bilang pang pinal na hakbang. 
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 Sa paggawa ng papier mâché o taka mahalaga na maayos ang pagkakaluto ng 

pandikit at kailangan pantay ang pagdirikit ng mga papel. Iiwasan na magkaroon ng 

bukol bukol at dapat na maging maayos ang pag-isis o pagkikinis. 

 

 Ang tamang teknik, pamamaraan at kasanayan ay kailangan upang maging 

maganda ang resulta ng isang proyekto. Sa pagtataka, malilinang ang mga ito sa 

pamamagitan ng pagsasagawa ng bawat kasanayan. Kasabay nito ang pag-iingat, 

ligtas, at tamang paghawak ng mga kagamitan lalo na ang matatalas na bagay. 

 

Ang mga kasanayan sa pagtataka ng banga ay kinakailangan upang 

matagumpay na maabot ng isang mag-aaral ang pagkatuto sa aralin. Mula sa 

tamang paraan ng paglalagay ng pandikit hanggang sa paglalapat ng brown paper 

upang magsilbing balat bago pintahan ay mahalagang matutunan ng mga mag-

aaral. Ang mga teknik na ginagamit ay dapat isaalang-alang upang magkaroon ng 

magandang resulta. 

 

 

 

Pagyamanin 

 

Gawain 1   

Panuto: Pagsunudsunurin ang mga hakbang sa paggawa ng papier mâché 

jar. Isulat ang bilang 1-6 sa patlang na nakalaan.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

a._______ d._______ 

b._______ e._______ 
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                (Arayan, n.d.) 

 

Gawain 2  

Panuto: Ipapakita ang mga kasanayan sa paggawa ng garapong gawa sa papier 

mâché sa pamamagitan ng pagsunod sa mga larawan na makikita sa Gawain 1. 

 

 
Gawain 3.  

Panuto: Bilang isang mag-aaral, paano mo maipagmamalaki ang nabuong sining 

mula sa mga recycled na papel? Isulat ang sagot sa patlang. 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
 

 

c._______ f._______ 
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Isaisip 

 

Ang natutunan ko sa modyul na ito ay ___________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________. 

 

 

 

 

Isagawa 

 
Panuto: Gumawa ng sarili mong disenyo ng garapong yari sa papier mâché alinsunod 

sa iyong natutunan. 

Suriin ang sariling gawa na papier mache at lapatan ng kaakibat na puntos gamit 

ang rubrik na makikita sa susi ng pagwawasto.  
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Tayahin 

 

I. Panuto: Sa loob ng kahon ay ang jumbled na hakbang sa paggawa ng papier 

mâché. Pagsunod-sunurin ang mga ito. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

 

 

 

II. Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat ang salitag “TAMA” 

kung ang pangungusap ay tama at isulat ang salitang “MALI” kung ang 

pangungusap ay mali at salungguhitan ang salitang nagpamali sa pangungusap. 

______1. Ang tubig ay isa sa mga materyales na kailangan sa pagbuo ng garapong 

gawa sa papier mâché.        

______2. Plastik ang pangunahing materyal sa paggawa nga papier mâché.  

______3. Ang papel ay inimbento ng mga South Africans.  

______4. Ang pagdikit ng brown paper ay ang huling hakbang sa paggawa ng 

papier mâché. 

______5. Ang pagpili ng gagamiting molde ay ang ikalawang hakbang sa paggawa 

ng papier mâché.   

 

 Ihanda ang mga pirapirasong papel na gagamitin. Maaring gagamitin ang 

paper strips o pwede naming mga papel na dinurog at piniga pagkatapos 

ibinabad sa tubig.  

 Pagdikitin ang ugpungan sa pamamagitan ng pagdikit muli ng mga 

pirasong papel. 

 Ihanda ang mga kagamitan na gagamitin bago magsimula ang pagtataka. 

 Ihanda ang pandikit na gagamitin. Ito ay maaring pinaghalohalo na glue 

at tubig o kaya harina na hinalo sa tubig at pinakuluan hanggang sa 

lumapot. Palamigin muna ang malapot na hinalong harina at tubig bago 

ito gagamitin. 

 Pumili ng gagamiting molde. 

 Simulan ang pagdikit sa mga papel sa molde hanggang magkaroon ng 8-

10 patong ito at makuha ang hugis ng moldeng hulmahan. 

 Patuyin ito at kapag tuyo na ay pakikinisin sa pamamagitan ng liha.  

 Dikitan ng brown paper bilang pang pinal na hakbang. 

 Patuyuin sa sikat ng araw ang taka at kapag tuyong tuyo na, hatiin ito sa 

dalawa gamit ang cutter (humingi ng tulong mula sa mga magulang o 

nakakatanda) at tanggalin sa molde. 
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Karagdagang Gawain 

 

Panuto: Gumawa ng marami pang disenyo ng papier mâché. Maaring 

videohan/kunan ng larawan ang proseso ng paggawa at pagkatapos ay bumuo ng 

isang maikling video clip na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga o pagmamalaki sa 

obrang ito at mahikayat ang kapwa mong mag-aaral o mga kaibigan na gawin din 

ang nasabing sining. Bigyang diin ang mga recycled na mga papel bilang 

pangunahing materyales. 

Rubric sa Pagmamarka ng nalikhang Takang Papel 

PAMANTAYAN 

Nakasunod sa 

pamantayan 

nang higit sa 

inaasahan (3) 

Nakasunod sa 

pamantayan 

subalit may ilang 

pagkukulang (2) 

Hindi 

nakasunod sa 

pamantayan 

(1) 

1. Sapat ang kagamitan 

para sa kasanayan. 

   

2. Naipakita ng buong 

husay ang kasanayan. 

   

3. Naipagmalaki ang 

natapos na kasanayan. 
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SUBUKIN 

I.     

1.C     

2.B     

3.C     

4.A     

5.A     

II.6,7,2,5,1,9,4,8,3 

 

BALIKAN 

Makulay na papel o lumang magasin 

Gunting, pandikit at barbeque stick, varnish 

Kutsara, harina, pintura, baso, liha at 

protective mask 

 

TUKLASIN 

1. Takang papel        6. Paete                    

2. tubig                      7. Pagtataka  

3. magasin                8. Papier Mache  

4. garapon                 9. Harina       

5. brush                     10. Papel  

 

PAGYAMANIN 

Gawain 1   

1.  3 

5, 2 

4, 6 

 

Gawain 2 

Depende sa output ng mag-aaral 

 

Gawain 3 

Depende sa tugon ng mag-aaral 

 

ISAISIP 

Depende sa tugon ng mag-aaral 

      

TAYAHIN  

I. 

1.Ihanda ang mga kagamitan na 

gagamitin bago magsimula ang 

pagtataka. 

2.Pumili ng gagamiting molde. 

3.Ihanda ang pandikit na gagamitin. Ito 

ay maaring pinaghalohalo na glue at 

tubig o kaya harina na hinalo sa tubig 

at pinakuluan hanggang sa lumapot. 

Palamigin muna ang malapot na 

hinalong harina at tubig bago ito 

gagamitin. 

4.Ihanda ang mga pirapirasong papel na 

gagamitin. Maaring gagamitin ang 

paper strips o pwede naming mga papel 

na dinurog at piniga pagkatapos 

ibinabad sa tubig.  

5.Simulan ang pagdikit sa mga papel sa 

molde hanggang magkaroon ng 8-10 

patong ito at makuha ang hugis ng 

moldeng hulmahan. 

6.Patuyuin sa sikat ng araw ang taka at 

kapag tuyong tuyo na, hatiin ito sa 

dalawa gamit ang cutter (humingi ng 

tulong mula sa mga magulang o 

nakakatanda) at tanggalin sa molde. 

7.Pagdikitin ang ugpungan sa 

pamamagitan ng pagdikit muli ng mga 

pirasong papel. 

8.Patuyin ito at kapag tuyo na ay 

pakikinisin sa pamamagitan ng liha.  

9.Dikitan ng brown paper bilang pang 

pinal na hakbang. 

 

 

 

II. Tama o Mali  

 

1.Tama  

2.Mali – Papel / Paper  

3.Mali – Chino  

4.Tama  

5.Tama  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Susi sa Pagwawasto 
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