
 

 CO_ Q4_EsP 4_ Modyul  5 

 

Edukasyon sa 
Pagpapakatao 

Ikaapat na Markahan – Modyul 5:  

Hal a man at mga Panani m kung 

Kakali ngain, Buhay ng Tao’ y 

Pagpapal ain 
 

 

 

4 



 

 

Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikaapat na Baitang 
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Ikaapat na Markahan – Modyul 5: Hal aman at mga Panani m kung Kakali ngai n, 
Buhay ng Tao’ y  Pagpapal ai n 
Unang Edisyon, 2020 

 
 Isi nasaad sa Batas Republi ka 8293, Seksi yon 176 na: Hi ndi  maaari ng 
magkaroon ng karapatang-si pi sa ano mang akda ang Pamahalaan ng Pili pi nas. 
Gayonpa man, kail angan muna ang pahint ul ot ng ahensi ya o tanggapan ng 
pa mahal aan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabil ang sa mga 
maaari ng gawi n ng nasabi ng ahensi ya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukul ang 
bayad.  

 
Ang mga akda ( kuwento, sel eksi yon, tul a, awi t, l arawan, ngal an ng produkt o 

o brand na me, tatak o trade mark, pal abas sa tel ebi si yon, peli kul a, at bp.) na gi na mi t 
sa modyul na ito ay nagtatagl ay ng karapatang-ari ng mga i yon. Pi nagsumi kapang 
mat unton ang mga ito upang makuha ang pahi nt ul ot sa paggami t ng materyal es. 
Hi ndi i naangki n ng mga tagapagl at hal a at mga may-akda ang karapatang-ari ng i yon. 
Ang ano mang gami t mali ban sa modyul na ito ay ki nakail angan ng pahi nt ul ot mul a 
sa mga ori hi nal na may-akda ng mga ito.  
 

Wal ang ano mang parte ng materyal es na ito ang maaari ng kopyahin o ili mbag 
sa ano mang paraan nang wal ang pahi nt ul ot sa Kagawaran.  
 
I nil athal a ng Kagawaran ng Edukasyon 
Kali hi m: Leonor Magtolis Bri ones 
Pangal awang Kali hi m:  Di osdado M. San Antoni o 
 

 
 
I nili mbag sa Pili pi nas ng  ________________________  

 
Depart ment of Education – Regi on V 

 
Of fi ce Addr ess:  Regi onal  Cent er Si t e, Rawi s, Legazpi  Ci t y 4500 

Cont act: 0917- 178- 1288 
E- mai l Addr ess:  regi on5 @deped. gov. ph 

Bu muo sa Pagsusul at ng Modyul  

Mga Manunul at: Josephi ne Brusel as- Mien   Agnes Dej uras- Nocos 
 Lea B. Perez     Jessi ca Abanto-Pura 

Tagasuri:  Mary Jean B. Bri zuel a  Sheil a C. Bul awan  
   Dolli e G. Franche   Irene F. Yazon 

Tagaguhit:   Jed T. Adra 
Tagal apat:   Jeffrey B. Sape   John Cl aude R. Caunca  

Vergel Juni or C. Eusebi o 

 

Tagapa mahal a:  Gil bert T. Sadsad   Franci sco B. Bul al acao,  

Grace U. Rabel as   Lail ani e R. Lori co,  

Jil y I. Roces    Merlita B. Ca mu 
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Paunang Salita 

Ang Self-Learni ng Modul e o SLM na ito ay mai ngat na 

i ni handa para sa ati ng mag-aaral sa kanil ang pag-aaral sa 

tahanan. Bi nubuo ito ng i ba’ t i bang bahagi na gagabay sa kanil a 

upang maunawaan ang bawat arali n at mali nang ang mga  

kasanayang iti nakda ng kuri kul um.   

Ang modyul na ito ay may i nil aang Gabay sa 

Guro/Tagapagdaloy na nagl al aman ng mga paal al a, pant ul ong o 

estratehi yang magaga mi t ng mga magul ang o kung si numang 

gagabay at tut ulong sa pag-aaral  ng mga mag-aaral sa kani -

kanil ang tahanan.  

Ito ay may kal aki p na paunang pagsusulit upang masukat 

ang nal al aman ng mag-aaral na may ki nal aman sa i ni handang 

arali n. Ito ang magsasabi kung kail angan ni ya ng ibayong t ul ong 

mul a sa tagapagdal oy o sa guro. Mayroon di ng pagsusulit sa bawat 

pagtatapos ng arali n upang masukat na man ang natut uhan.  May 

susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mal i ang mga 

sagot sa bawat gawai n at pagsusulit. I naasahan na mi n na 

magi gi ng matapat ang bawat i sa sa  pagga mi t nito.  

Pi napaal al ahanan di n ang mga mag-aaral na i ngatan ang 

SL M na ito upang maga mi t pa ng ibang mangangailangan. Huwag 

susul atan o mamar kahan ang anumang bahagi  ng modyul. 

Guma mi t l amang ng hi wal ay na papel sa pagsagot sa mga 

pagsasanay.  

Hi ni hi kayat ang mga mag-aaral na maki pag- ugnayan agad 

sa kanil ang guro kung sil a ay makararanas ng sulirani n sa pag-

unawa sa mga arali n at pagga mi t ng SLM na ito. 

Sa pa ma magitan ng modyul na ito at sa tul ong ng ati ng mga 

tagapagdal oy, umaasa ka mi na mat ut uto ang ati ng mag-aaral 

kahit wal a sil a sa paaral an.  
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Al ami n 

Ang pagpapanatili ng magandang kapali giran ay patunay ng 

pag ma mahal sa Inang Kali kasan. Lahat tayo ay nilikha ng Di yos 

upang magi ng tagapangal aga ng Kani yang mga ni li kha t ul ad ng 

mga hal aman.  Pi nangangal agaan mo ba ang mga hal aman sa 

pali gi d mo? Bil ang mag-aaral, maipaki kita mo ang pagpapahal aga 

sa hal aman sa pama magitan ng tamang pangangal aga rito.  

Sa pagtatapos ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay 

i naasahang napahahal agahan ang l ahat ng mga likha na may 

buhay: hal aman;  

 pangangal aga sa mga hal aman gaya ng pag-aayos ng mga 

nabuwal na hal aman, pagl al agay ng mga l upa sa paso, at 

pagbubungkal ng tani m na hal aman sa pali gi d 
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Subuki n 

 

Basahi n ang sumusunod na nakatal ang gawai n.  Isul at sa 

patl ang ang titik P kung nagpapakita ng pagpapahal aga sa 

hal aman at HP kung hi ndi nagpapakita ng pagpapahal aga.      

Isul at ang sagot sa sagutang papel.   

  

____1. Pi ni pitas ang mga dahon at bul akl ak ng hal aman.  

 

____2. Tumut ul ong sa pagtatani m ng mga puno sa barangay.  

 

____3. Ti natanggal ang da mo na nakapali gi d sa hal aman.  

 

____4. Di ni dili g ang hal aman mi nsan sa i sang li nggo.  

 

____5. Pi napalitan ang mga nabuwal na puno.  

 

____6. Hi nahayaang matapakan ang tani m na hal aman.  

 

____7. Pi napabayaan at hi ndi pi napansi n ang nat umbang   

      hal aman.  

 

____8. Gi nagawang l aruan ang i ba’ t i bang uri ng bul akl ak na 

       makita. 

 

____9. Pi nuputol at i naali s ang mga nat uyong dahon, bul akl ak, 

      at sanga ng hal aman.  

 

____10. Sumusunod sa mga paal ala sa mga parke at hardi n sa 

        tamang pag-ii ngat ng mga hala man.  
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Teka muna! Bago mo t ul uyang tukl asi n ang araling ito, 
iyong bali kan ang nat ut unan mo sa nakaraang aralin.  

Arali n 

1 
Hal a man at mga Panani m, 

Kung Kakali ngai n, Buhay ng 

Tao’ y Pagpapal ai n 
 

Wal ang taong nabubuhay kung walang hal aman sa kani yang 

kapali giran. Ang mga hal amang ito ang tumut ugon sa ati ng mga 

pangangail angan tul ad ng sari wang hangi n, pagkai n, at mga 

kaga mi tan na nagpapagaan ng ating pa mumuhay.  

Ibabahagi sa i yo ng modyul na ito ang mga kaala man sa 

pagpapahal aga sa mga hal aman. Ano nga ba ang kahal agahan ng 

hal aman sa tao at mga hayop? Ano ang i yong ga mpani n kaugnay 

ni to? Al ami n sa arali ng ito nang l ubos mong maunawaan.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bali kan 

 

Ano-anong mga ligaw na hayop at endangered ani mal s ang 

nakil al a mo sa nakaraang modyul ? Magbi gay ng tatl ong 

hali mbawa. Gawi n ito sa i yong sagut ang papel. 

1.  __________________________ 
2.  __________________________ 
3.  __________________________ 
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Bil ugan ang titi k na nagsasaad ng tamang pangangal aga at 

pagprotekta sa mga li gaw na hayop at endangered ani mal s. 

A.  Paglili ni s sa tirahan ng mga hayop.  
B.  Paghuli sa mga i bon upang mai benta sa mal aki ng hal aga.  
C.  Pagbabahagi ng kaal aman sa wastong pangangal aga ng 

mga hayop.  
D.  Pagsusuporta sa pangangaso ng mga li gaw na hayop.  
E.  Pagbi bi gay-al am sa awtori dad ng mga taong nagbebenta  

ng mga endangered ani mal s. 
 

 

 

Tukl asi n 

 

Ti ngnan ang mga larawan.  
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Saguti n ang mga tanong.  

1.  Ano-ano ang gi nagawa ng mga bata sa l arawan? 

 

2.  Nagtatani m at nag-aal aga ka ri n ba ng mga hal aman? 
 

 

3.  Ano-ano ang mabuti ng dul ot ng pagtatanim at 

pangangal aga sa mga hal aman? 

 

4.  Ano ang maaari mong gawi n upang mapangal agaan ang 

mga hal aman sa pali gi d? 

 

 

 

Surii n 

 

Ang paghahal aman ay i sang si ni ng ng pag-aayos at 

pagtatani m ng mga hal aman tul ad ng ornament al, gul ay, at 
punongkahoy. Ang hal aman ay isa sa mga li kas na ya man na 
nili kha ng Di yos na t umut ul ong sa tao at hayop upang mabuhay. 
Bukod sa nakawi wili at nakalili bang ang pagtatani m, ito ay 
nakapagbi bi gay ng kail angan ng katawan t ul ad ng bitami na at 

mi neral. Ang punongkahoy ay nagbi bi gay ng oxygen na kail angan 
ng tao. Nakat ut ulong di n ang pagtatani m upang magkaroon ng 
panustos sa pang-araw-araw na pangangail angan ng pa mil ya sa 
mga taong ito ang hanapbuhay. Nagpapaganda ri n ng 
kapali giran at nakakat ul ong sa pagsugpo ng pol usyon ang mga 
hal aman.  

Il an sa mga paraan upang pangalagaan ang hal aman ay ang 
sumusunod: ( 1) Pagbubungkal ng l upa. Ito ay gawai n upang 
mai handa ang lupang tatani man. Gayundi n upang makahi nga 
ang ugat ng hala man at l umabas ng husto ang sustansi ya na 
kail angan nito. Unang banggiti n ang tungkol dito at saka ang 
pagbubunot ng da mo. ( 2) Pagdidili g. Ang mga hal aman ay 
kail angang dili gi n araw-araw. Dili gin ang mga hal aman sa hapon 
o sa umagang-umaga. I ngatan ang pagdi dili g upang hi ndi 
mapi nsal a ang hal amang di di ligan. I wasang mal unod ang 
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hal aman, l al o na yaong mga bagong li pat na punl a; (3) Pagl al agay 
ng abono. Nakadaragdag sa sustansi ya ng l upa ang pagl al agay ng 
abono. Isa ito sa mga paraan ng pagpapataba ng mga hal aman; ( 4) 
Pag-aayos ng nabuwal na hal aman. Naaagapang hi ndi ma mat ay 
ang hal aman at muli ng manunumbali k ang pagl aki nito; ( 5) 
Pagl al agay ng l upa sa mga paso. Maaari ng magtanim ng hal aman 
o gul ay sa paso at bungkali n pa mi nsan- mi nsan.  
 

Kail angan i saal ang-al ang ang wastong pag-aal aga ng mga 

hal aman dahil kung pababayaan ng tao na maubos ang mga 

hal aman at i ba pang mga panani m, hi ndi l ang mga tao ang 

ma wawal an kundi pati mga hayop. Mawawalan tayo ng 

pagkukunan ng pagkai n at i ba pang pangangail angan.  

                        

Upang mai wasan ito, i pi nasa ang Republi c Act 10176 o Arbor 

Day Act of 2012 na nagsasaad na ang mga Pili pi nong edad 12 

pataas ay dapat na magtani m ng kahit isang puno kada taon. 

Mul i ng bi nuhay nito ang pagtatani m ng puno bil ang i sang 

taunang akti bi dad para sa mga l okal na pa mahal aan. Dahil sa RA 

10176 ay nail unsad ang Nati onal Greeni ng Program na nagtatakda 

sa pagtatani m ng nasa 1. 5 bil yong puno sa 250- mil yong ektaryang 

pa mpubli kong l upai n.  

 

Ang Arbor Day sa Pili pi nas ay i pi nagdi ri wang t uwi ng Hunyo 

25 ng bawat taon. Hi ni hi mok nito ang mga ma mamayan at mga 

ko muni dad na magtani m ng mga tree sapli ngs o mga maliliit pang 

puno at hal amang orna ment al, namu mul akl ak o hindi, hal amang 

bagi ng, pal umpon o hal amang medi si nal, at kil al ani n ang 

kahal agahan ng mga ito. Sa pagsasagawa ng mga ito, nagkakal oob 

ng lili m ang mga puno, nagbi bi gay ng tahanan para sa mga hayop 

Gumagawa ri n ang mga puno ng pagkai n para sa mga tao at sa 

mga li gaw na hayop, si ni si psip at i nii mbak ang ul an, at 

pi napani bago ang suppl y ng tubig, bukod pa sa nakapi pi gil sa 

baha, nakat ut ul ong di n ang mga puno upang mabawasan ang 

ali nsangan kapag tag-i nit. 
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Ang pagtatani m nati n ay i sang kapaki paki nabang na gawai n 

para sa l ahat ng tao at hayop na nangangail angan nito. Isabuhay 

nati n ang pagtatani m upang l al ong magkaroon tayo ng bi yaya ng 

kali kasan at nang mai pakita natin ang pag ma mahal sa li kas na 

ya mang i pi nagkaloob sa ati n ng Di yos.  

 

 

 

Pagyamani n 

Gawai n 1 

Ang mga hal aman ay nagbi bi gay buhay at kul ay sa ati ng 

kapali giran. Magandang pag masdan ang mal ago,  mal usog, at 

l unti ang kapali giran. Upang mapanatili ito, ano ang dapat mong 

gawi n? 

Mul a sa pagpi pilian sa baba, i guhit ang bul akl ak sa sagut ang 

papel at kul ayan ang pet al na tumut ugon sa pangangal aga ng mga 

ito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Magl agay ng pataba o abono sa panani m na gul ay.  

2-   Pitasi n ang mga hal aman upang ito ay i yong mapaglaruan.  

Pag-aal aga sa 

Hal aman 
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3- I ngatan ang pagdi dilig upang hi ndi  mapi nsal a ang hal amang 

di dili gan.  

4-     Bi gyan ng sapat na li wanag mul a sa araw ang mga hal aman.  

5-  Magt ani m   ng   mga   butong   gulay   sa   paso kung wal ang   

        bakanteng lote. 

Gawai n 2 

 

 

Ano kaya ang resulta o bunga kapag gi nagawa ang 

pagpapahal aga sa mga hal aman at pagpapanatili ng l unti ang 

kapali giran? 

Iguhit ang punongkahoy sa sagutang papel. Isul at sa bawat 

bunga ang bil ang ng napili mong sagot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Teka! Pag-i si pan nati n ito. 

.it o! 
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Bi l ang mag-aaral ano ang i yong gagawi n upang mai pakita 
ang pagpapahal aga sa mga hal aman? Isul at ang sagot sa l oob ng 
kahon.  

 

 

 

Isaisi p 

Nagbi bi gay ng 

pagkai n sa mga 
tao. 

Nagsi sil bi ng 

panangga sa 

i nit mul a sa 

araw 

 Nagkakaroon ng 

mapagl al aruan  
ang mga bata. 

9 8 7 

Naii wasan ang 
pagbaha.  

Nauubos ang 

tubi g sa 
pagdi dilig nito. 

Magkakaroon ng 

tirahan ang i ba’ t 

i bang uri ng 

hayop 

6 5 4 

Nagpapaganda 
ng kapali giran.  

Nagbi bi gay ng 

sari wang 
hangi n. 

Dumara mi  ang  

i nsekto sa 
pali gi d. 

1 2 3 
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Isagawa 

 

 

 

Ano ang i yong gagawi n sa sumusunod na sit wasyon. Isul at 

sa speech ball oon. 

 

1.  Naki ta mong 

na mumul akl ak na ang 

mga hal amang tani m ng 

nanay mo sa bakuran 

ngunit makakapal na ang 

da mo sa pali gi d ni to. Ano 

ang nararapat mong 

gagawi n? 

 

 

 

 

2.  Nakita mong ti natapakan 

at pi ni pitas ng i yong mga 

kal aro ang mga hal aman 

sa hardi n. Ano ang i yong 

gagawi n? 

 

 

Gagawi n ko ang mga ito! 
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Tayahi n 

 

A.  Iguhit ang punongkahoy  kung ang pangungusap ay 

nagpapakita ng pagpapahal aga at pangangal aga sa ati ng mga 

hal aman at ekis (x) kung hi ndi. Isul at ang sagot sa i yong 

kuwaderno.  

 

1.  Pagsul ong sa proyektong “Tree Pl anti ng” sa i nyong barangay.  

 

2.  Pagtatani m ng mga hal aman sa bakanteng l ote. 

 
 

3.  Pagl al agay ng abono sa mga panani m na gul ay.  

 

4.  Pagbubunot ng mga da mo sa pali gid ng hal aman.  

 
 

5.  Pagsasawal ang-bahal a sa mga panani m na unti-unti ng 

nal al anta. 

 

 

 

3.  Ni yaya ka ng i yong kapit-

bahay na magtani m ng 

mga butong-gul ay.  Ano 

ang i yong gagawi n? 
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B.  Pilii n ang titi k ng tamang sagot. 
 

1.  Gusto mong mag-al aga ng hal aman ngunit wal a kang l upang 
mapagtatani man nito, ang mga sumusunod ay maaari ng 
mong gawi n maliban sa i sa. 
 

A.  Mag-ii pon ng pera upang i pambili ng paso.  

B.  Magt atani m sa l upa ng kapi tbahay kahit hi ndi 

nagpapaal am.  

C.  Tut ul ong sa pagtatani m sa kai bi gang may bakanteng 

lote sa kanil ang bakuran.  

D.  Gaga mi t ng mga supot o pl astic na l al agyan na 

puwedeng gami ting paso.  

 

2.  Ano ang nakapaloob sa Republi c Act 10176 o Arbor Day Act 

of 2012? 

 

A.  Pagkupkop ng mga li gaw na hayop 

B.  Pa ma mahagi ng panani m ng gobyerno 

C.  Pagtatani m ng kahi t isang puno kada taon 

D.  Pagbi bi gay ng donasyon sa mga bikti ma ng kal ami dad 

 

3.  Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng pagpapahal aga sa 

mga hal aman at panani m maliban sa i sa.  

 

A.  Pagbubungkal ng tani m na hal aman sa pali gi d 

B.  Pagbabad ng hal aman sa mai nit na l ugar 

C.  Pag-aayos ng mga nabuwal na hala man 

D.  Pag-ali s sa peste na nasa hal aman 

 

4.  Hi ni hi kayat ka ng kai bi gan mo na l umahok sa “ Clean and 

Gr een Program” dahil ito ang programang i pi napatupad sa 

i nyong barangay. Ano ang gagawi n mo? 

 

A.  Sasali kapag may kapalit na bayad 

B.  Magdahil an na marami ng gi nagawa 

C.  Huwag pansi ni n at i pagwal ang bahal a ito 

D.  Lal ahok para makat ul ong sa barangay 
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5.  Dahil sa pagpuputol ng mga tao ng mga hal aman at puno sa 

kagubatan nakakal bo na ang ating kabundukan.  Ito ang 

nagi gi ng dahil an ng pagbaha at l andsli de. Ano ang maaari 

mong gawi n bil ang i sang mag-aaral upang makatul ong sa 

mga programang i nil ul unsad upang mai wasan ito? 

 

A.  Magsasawal ang ki bo na l amang pagkat marami  

na mang sasali. 

B.  Tumanggi sa paglahok sa programa pagkat wal a akong 

kayang gawi n.  

C.  Uumpi sahan ang pagtatani m sa sarili ng tahanan sa 

bakanteng l ote na maaari ng pagtani man.  

D.  Maki kil ahok sa mga nagpuputol para may mai benta ri n 

na mga pi nutol na kahoy.  
 

 

Karagdagang Gawai n 

 

Sa i nyong kuwaderno, isul at sa l oob ng pari haba na hawak 

ng pot ang i yong gagawi n sa mga sumusunod na pariral a. 

 

1.  sa nat ut uyong halaman  
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2.  sa bakanteng l ote 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

3.  sa mga l umang paso 
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Mat apos mong pag-aral an at sagutan ang modyul na 

ito, handa ka nang gawi n ali nman sa sumusunod na 

gawai n:  

 Pag-aayos ng mga nabuwal na hala man 
 Pagl al agay ng mga l upa sa paso 
 Pagbubungkal ng tani m na hal aman sa pali gi d 

at 
 Pagtatani m  

 
Bi nabati kita! 
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Susi sa Pagwawasto 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Subukin 
1.HP  

2.P 
3.P  
4.HP 

5.P 
6.HP 

7.HP 
8.HP 
9.P 

10.P 
 

Bali kan 

1- 3. pil andok, baboy-

ramo, buwaya, 

tamaraw, Phili ppi ne 

eagl e, tarsi er, pond-

turtl e, agil a, spotted 

deer at i ba pa. 

 Tuklasin 
                                      

1.Inaayos ang 
nabuwal na 
halaman 

Naglalagay ng 
lupa sa paso 

Nagtatanim ng 
gulay 

2.Opo 

3-4. Maaaring iba-iba 

ang sagot ng mga 

mag-aaral 

Pagyamanin 

Gawain 1 

 
Gawain 2 

 

Isaisip 
Maaaring iba-iba 

ang sagot ng mga 
mag-aaral. 
 

Isagawa 
Maaaring iba-iba 

ang sagot ng mga 

mag-aaral 

Karagdagang 
Gawain 

Maaaring 
magkakaiba-iba 
ang sagot ng mga 

mag-aaral. 
 

Tayahin 
A.  

1. 

2. 

3. 

4. 
5.X 

B.  

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