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GRADE LEVEL:  Grade 4 
SUBJECT:  EPP 
QUARTER: 1-4 
  

QUARTER CONTENT STANDARDS PERFORMANCE STANDARDS MOST ESSENTIAL LEARNING 
COMPETENCIES 

DURATION K-12 CG Code 

ENTREP/ICT Ang mag-aaral ay… 
 
naipamamalas  ang pang-unawa sa 
konsepto ng “entrepreneurship”     

Ang mag-aaral ay… 
 

naipaliliwanag ang mga 
batayang konsepto ng 
pagnenegosyo 

1.1 naipaliliwanag ang kahulugan at 
kahalagahan ng “entrepreneurship” 
1.2 natatalakay ang mga katangian 
ng isang entrepreneur 
1.3 natatalakay ang iba’t-ibang uri 
ng negosyo 
 

 2 WEEKS EPP4IE-0a-1 
 
EPP4IE-0a-2 
 
EPP4IE-0b-4 

 naipamamalas ang kaalaman at 
kakayahan sa paggamit ng 
computer, Internet, at email sa 
ligtas at responsableng 
pamamaraan 

nakagagamit ng computer, 
Internet, at email sa ligtas at 
responsableng pamamaraan 

1.1 naipaliliwanag ang mga 
panuntunan sa paggamit ng 
computer, Internet, at email 
1.2 natatalakay ang mga panganib na 
dulot ng mga di-kanais-nais na mga 
software (virus at malware), mga 
nilalaman, at mga pag-asal sa Internet 
1.3 nagagamit ang computer, Internet, 
at email sa ligtas at responsableng 
pamamaraan 
1.4 naipaliliwanag ang kaalaman sa 
paggamit ng computer at Internet 
bilang mapagkukunan ng iba’t ibang 
uri ng impormasyon 

 

3 WEEKS EPP4IE -0c-5 
EPP4IE -0c-6 
EPP4IE-0d- 7 
 
 
EPP4IE-0d-8 

 naipamamalas ang kaalaman at 
kasanayan sa computer at Internet 
sa pangangalap at pagsasaayos ng 
impormasyon  

nakagagamit ng computer at 
Internet sa pangangalap at 
pagsasaayos ng 
impormasyon  

1.1 nagagamit ang computer file 
system 
1.2 nagagamit ang web browser at 
ang basic features ng isang search 
engine sa pangangalap ng 
impormasyon 
1.3 nakagagawa ng table at tsart 
gamit ang word processing 
1.4 nakagagawa ng table at tsart 

2 WEEKS EPP4IE-0e-9 
 
EPP4IE-0e-10 
 
EPP4IE-0g-13 
 
EPP4IE -0h-15 
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gamit ang electronic spreadsheet 
tool 
1.5 nakakapag-sort at filter ng 
impormasyon gamit ang electronic 
spreadsheet tool 

 naipakikita ang kaalaman at 
kasanayan sa paggamit ng  

 

nakagagamit ng email   1.1 nakasasagot sa email ng iba 
1.2 nakapagpapadala ng email na may 
kalakip na dokumento o iba pang 
media file 
1.3 nakaguguhit gamit ang drawing 
tool o graphics software 
1.4 nakakapag-edit ng photo gamit 
ang basic photo editing tool 
1.5 nakagagawa ng dokumento na 
may picture gamit ang word 
processing toolodesktop publishing 
tool 
1.5nakagagawa ng maikling report na 
may kasamang mga table, tsart, at 
photo o drawing gamit ang iba’t 
ibang tools na nakasanayan 
 

1 WEEK EPP4IE -0h-17 
EPP4IE -0i-18 
EPP4IE -0i-19 
EPP4IE -0j-21 
EPP4IE -0j-22 

AGRICULTURE  
naipamamalas ang pang-unawa sa   
kaalaman at kasanayan sa 
pagtatanim ng halamang 
ornamental bilang isang gawaing 
pagkakakitaan 

 
naisasagawa ang pagtatanim, 
pag-aani, at pagsasapamilihan 
ng halamang ornamental sa 
masistemang pamamaraan 

1.1 naisasagawa ang mga kasanayan 
at kaalaman sa pagtatanim ng 
halamang ornamental bilang 
isang pagkakakitaang gawain 

1.2 natatalakay ang pakinabang sa 
pagtatanim ng halamang 
ornamental, para sa pamilya at 
sa pamayanan 

 

2 WEEKS  
EPP4AG-0a-1 
 
 
 
EPP4AG-0a-2 

   L.O. 1 naipakikita ang wastong 
pamamaraan sa pagpapatubo/ 
pagtatanim ng halamang ornamental 

3 WEEKS EPP4AG-0d-6 
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1.4.1 pagpili ng itatanim. 
1.4.2 paggawa/ paghahanda ng 

taniman. 
1.4.3 paghahanda ng mga 

itatanim o patutubuin at 
itatanim 

      1.4.8     pagtatanim ayon sa wastong 
pamamaraan 

   1.8 naisasagawa ang masistemang 
pangangalaga ng tanim 
     1.8.1      pagdidilig, pagbubungkal ng 
lupa, paglalagay ng abono, paggawa ng 
abonong organiko atbp 
2.1 naisasagawa ang wastong pag-
aani/ pagsasapamilihan ng m ga 
halamang ornamental 
 

3 WEEKS EPP4AG-0e-8 
 
 
 
EPP4AG-0f-10 

  
naipamamalas ang pang-unawa sa 
panimulang kaalaman at kasanayan 
sa pag-aalaga ng hayop sa tahanan 
at ang maitutulong nito sa pag-unlad 
ng pamumuhay 

 
naisasagawa ng ma kawilihan 
ang pag-aalaga sa hayop sa 
tahanan bilang 
mapagkakakitaang gawain 

 

L.O. 1 natatalakay ang kabutihang dulot 
ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan 
1.1 natutukoy ang mga hayop na 
maaaring alagaan sa tahanan. 
 
L.O. 2 naiisa-isa ang wastong 
pamamaraan sa   pag - aalaga ng hayop 

2.1.1 pagsasagawa nang maayos 
na pag-aalaga ng hayop 

2.1.2 pagbibigay ng wastong 
lugar o tirahan 

2.1.3 pagpapakain at paglilinis ng 
tirahan 

 

1 WEEK EPP4AG-0h-15 
EPP4AG-0h-16 

 
EPP4AG-0h-17 

 

HOME 
ECONOMICS 

  
 
naipamamalas ang pang-unawa sa 
batayang konsepto ng “gawaing 

 
 
naisasagawa ng may kasanayan 
ang mga gawaing pantahanan 
na makatutulong sa 

1.1. napangangalagaan ang sariling 
kasuotan. 

1.2. naiisa-isa ang mga paraan ng 
pagpapanatiling malinis ng 
kasuotan 

3 WEEKS EPP4HE-0b-3 
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pantahanan” at ang maitutulong nito 
sa pag-unlad   ng sarili at tahanan 

pangangalaga ng pansarili at ng 
sariling tahanan 

1.2.1. nasasabi ang gamit ng mga 
kagamitan sa pananahi sa 
kamay 

1.2.2. naisasaayos ang payak na 
sira ng kasuotan sa  
pamamagitan ng pananahi 
sa kamay (hal. pagkabit ng 
butones) 

 
   1.1 naisasagawa ang wastong paraan 

ng paglilinis ng bahay at bakuran 
1.2 naisasagawa ang wastong 

paghihiwalay  ng basura sa bahay 

 

2 WEEKS EPP4HE-0f-9 
 
EPP4HE-0g-10 
 

   1.1 nakatutulong sa paghahanda ng 
masustansiyang pagkain. 

1.2 naipakikita ang wastong paraan ng 
paggamit ng kubyertos 

1.3 naisasagawa nang may sistema ang 
pagliligpit at paghuhugas ng 
pinagkainan 

3 WEEKS EPP4HE-0i-14 

INDUSTRIAL 
ARTS 

naipapamalas ang pang-unawa sa 
batayang kaalaman at kasanayan sa 
pagsususkat sa pagbuo ng mga 
kapakipakinabang na gawaing pang-
industriya at ang maitutulong nito sa 
pag-unlad ng isang pamayanan 

 

naisasagawa nang may 
kasanayan sa pagsusukat at 
pagpapahalaga sa mga batayang 
gawain sa sining pang-industriya 
na makapagpapaunlad sa 
kabuhayan ng sariling 
pamayanan 
 

1.1 Natatalakay ang mga kaalaman 
at kasanayan sa pagsusukat 

1.1.1 nakikilala ang mga 
kagamitan sa pagsusukat 

1.1.2 nagagamit ang dalawang 
sistemang panukat (English 
at metric) 

1.2 naisasagawa ang pagleletra, pagbuo 
ng linya at pagguhit. 
1.3 natatalakay ang kahalagahan ng 
kaalaman at kasanayan sa "basic 
sketching" shading at outlining 

3 WEEKS EPP4IA-0a-1 
 
 
 
 
 
EPP4IA-0b-2 
 
EPP4IA-0c-3 
 
EPP4IA-0d-4 
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1.4 naisasagawa ang wastong 
pamamaraan ng basicsketching, 
shading at outlining 
 

   2.1 nakagagawa ng sariling disenyo sa 
pagbuo o pagbabago ng 
produktong gawa sa kahoy, 
ceramics, karton, o lata (o   mga 
materyales na nakukuha sa 
pamayanan) 

 

6 WEEKS EPP4IA-0f-6 

 
GRADE LEVEL:  Grade 5 
SUBJECT:  EPP 
QUARTER: 1-4 
 

QUARTER CONTENT STANDARDS PERFORMANCE STANDARDS MOST ESSENTIAL LEARNING COMPETENCIES DURATION K-12 CG 
Code 

ENTREP/ICT  
naipamamalas ang kaalaman 
at kasanayan upang maging 
matagumpay na 
entrepreneur 

 

 
mapahusay ang isang produkto 
upang maging iba sa iba 
 
 

1.1 naipaliliwanag ang kahulugan at pagkakaiba 
ng produkto at serbisyo 
1.2 natutukoy ang mga taong nangangailangan 
ng angkop na produkto at serbisyo 
 
1.3 nakapagbebenta ng natatanging paninda 
 

 
 
 
5 WEEKS 

 
 

 
 
 
 
2 WEEKS 

EPP5IE-
0a-2 
 
EPP5IE -
0a-3 
 
EPP5IE-
0b-5 

  
naipamamalas ang kaalaman 
at kasanayan ng ligtas at 
responsible sa: 
 

1. pamamahagi ng mga 
dokumento at media 
file  
 

 
1. nakapamamahagi ng mga 

dokumento at media file sa 
ligtas at responsableng 
pamamaraan 

 
2. nakasasali sa discussion group 

at chat sa ligtas at 
responsableng pamamaraan 
 

1.1 naipaliliwanag ang mga panuntunan sa 
pagsali sa discussion forum at chat 
1.2 nakasasali sa discussion forum at chat sa 
ligtas at responsableng pamamaraan 
 

 
 
 
EPP5IE-
0c-8 
 
EPP5IE-
0c-9 


