
SESSION PLAN 

Day 1 – Mathematics 

  

SINO: 

         Ang mga kalahok ay may edad 16-26 taon. Nagmula sila sa iba’t ibang lugar. Ang iba ay 

malapit lamang ang tirahan at ang iba naman ay may kalayuan din sa Marikina kung saan sila 

kumukuha ng Alternative Learning System (ALS) program na napapailalim sa Life and 

Livelihood Assistance Foundation, Inc. (LALAF). 

 

Ang LALAF ay isang non-government organization (NGO) na ang layunin ay 

makapagtatag ng “learning center” na magiging modelo ng bawat komunidad sa epektibo at 

“holistic approach” nang pag-asikaso sa mga “out-of-school” na kabataan at mga matatanda 

upang sila’y magkaroon ng mabuting asal at maging responsable at produktibong mamamayan 

para sa karangalan ng Diyos. Ilan sa kanilang mga programa ay may kinalaman sa “skills 

training” at “livelihood development” at isa sa kanilang mga programa ang ALS. 

(http://www.pcmn.org/about-us/partners/lalaf) 

 

Sa kabilang banda, ang mga tagapagpadaloy naman ng sesyon ay sina Margarett 

Shelsa Banghulot, Clarice Nicolai Mallari, Shenna Kate Torres, Igo Trazo, Vincent Villacorta 

(mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Edukasyon) at Ruzette Manabat (mag-aaral ng Kolehiyo ng 

Agham Panlipunan at Pilosopiya). Silang lahat ay mula sa Unibersidad ng Pilipinas - Diliman at 

kasalukuyang kumukuha ng klaseng EDUC 101 - Alternative Learning Systems. 

  

BAKIT: 

         Nais ng mga mag-aaral na matuto ng wastong pagkwenta ng percentage, rate at base 

na maaari nilang gamitin sa pang-araw-araw nilang buhay lalo na sa paghingi ng diskwento sa 

pamilihan (senior citizen at student discount). Dagdag na rin dito ay ang sapat na kaalaman 

kung paano magkwenta ng Value Added Tax (VAT) sa kanilang mga binibili at interes sa utang 

(5:6, bangko, atbp.). 

  

KAILAN: 

         Ang pag-aaral tungkol sa mga praktikal na gamit ng Matematika ay gaganapin sa isang 

sesyon. Ang mga tagapagpadaloy ay pupunta sa ALS Center sa ika 20 ng Abril. Ang klase ay 

gaganapin sa loob ng tatlong oras, mula 1:00PM hanggang 4:00PM. 

  

SAAN: 

        Ang sesyon ay gaganapin sa  No. 25-26 Upper Magat Salamat St. SSS Village, 

Marikina, sa isang pasilidad na may whiteboard, sapat na upuan (monoblock chairs) at mesa. 

May kalakihan din ang nasabing pasilidad na kayang magpagawa ng mga pisikal na aktibidad 

kung ilalagay sa gilid ang mga upuan at mesa. Ang mga bintana at nakabukas na pintuan ay 

nakakapagbigay din ng sapat na bentilasyon. 

 

  

http://www.pcmn.org/about-us/partners/lalaf


ANO 

(Content/Topic) 

PARA SAAN 

Sa katapusan ng sesyon, ang mga kalahok 

ay inaasahang: 

Tore Game 

(Anchor) 

- Makapili ng pinaka-angkop at kapaki-

pakinabang na kagamitan sa kanilang 

gawain. 

- Makalikha ng isang matibay at 

mataas na tore sa pinakamurang 

halaga. 

Wastong pagkwenta ng percentage, rate 

at base 

(Add) 

- Malaman ang kaibahan ng 

percentage, rate at base. 

- Matukoy ang percentage, rate o base 

sa ibinigay na mga problema. 

Wastong paggamit sa pera 

(Add) 

- Maging maalam sa tamang pagba-

badyet at paggamit ng pera sa tulong 

na rin ng pagtukoy ng percentage, 

rate at base. 

Pagsasadula ng Pang-araw-araw na gamit 

ng Percentage, Rate at Base 

(Apply) 

- Magamit ang mga natutunan at 

nalaman sa pang-araw araw na 

buhay. 

- Maipakita kung ano ang naging 

bunga at epekto ng aralin sa kanilang 

buhay. 

“A Day in the Market” 

(Away) 

- Mapagbulay-bulayan ang isang 

pangyayari sa kanilang buhay kung 

saan nagamit nila mismo ang 

percentage, rate at base. 

- Mapagsama ang kanilang natutunan 

sa percentage, rate at base, at ang 

kanilang nalalaman sa pagsulat ng 

sanaysay. 

  

Mga kakailanganing kagamitan: 

-          tape 

-          play money 

-          folder holder 

-          popsicle sticks 

-          drinking straw 

-          straw (pantali) 

-          barbecue sticks 



-          newspaper 

-          marshmallow 

-          rubber band 

-          glue 

-          clay 

  

PAANO: 

Unang gawain: Tore game 

Bilang panimula ay maglalaro ang mga mag-aaral ng Tore Game. 

Mga alituntunin sa Tore Game: 

1. Bubuo ang mga mag-aaral ng apat (4) na grupo na may tig-limang miyembro. 

2. Kailangan nilang bumuo ng isang tore gamit ang iba’t ibang gamit na maaari nilang 

bilhin mula sa isang kunwaring tindahan. 

3. Bibigyan ng limang (5) minuto ang bawat grupo upang magplano. 

4. Bubuksan na ang tindahan at meron silang limang (5) minuto para makabili ng kanilang 

materyales sa paggawa ng tore. 

5. Magsisimula ang oras nila para bumuo ng isang tore. Hindi na sila maaring bumili 

habang binubuo nila ang kanilang tore. 

6. Pagkalipas ng ilang minuto, bubuksan muli ang tindahan. Sa oras na ito ay maaari na 

silang bumili at gumawa nang sabay. Maliban dito, tataas ang mga presyo ng mga 

pinakamabentang bilihin at bababa naman ang pinaka hindi mabenta. 

7. Pagkalipas ng 45 na minuto ay titigilan na nila ang pagbuo ng tore. Sa puntong ito ay 

susubukan ng mga tagapagpadaloy ang tibay ng kanilang mga ginawa sa 

pammamagitan ng pagpaypay. 

8. Pipiliin ng mga tagapagpadaloy ang mananalo  batay sa tibay, laki at halaga ng bilihin. 

 

Ikalawang gawain: Wastong Pagkwenta ng Percentage, Rate at Base 

1. Sisimulan ang talakayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang mga senaryo na 

nagpapakita ng diskwento sa pamilihan. Itatanong ng tagapagpadaloy kung sila ay 

pamilyar sa ganitong konsepto o kung nakaranas na sila ng ganito. 

2. Ipapaliwanag ng tagapagpadaloy ang konsepto sa likod ng pagbibigay ng diskwento at 

ang mga bagay na kaugnay nito, tulad ng percentage, rate at base. Pagkatapos ng 

pagpapaliwanag ay ipapakita kung paano ito kunin sa naunang halimbawa sa 

pamamagitan ng isang banghay.  

3. Sasanayin ang mga mag-aaral sa pagtukoy ng percentage, rate at base sa iba pang 

mga halimbawa. Pagkatapos nito ay susubukan naman nilang sumagot ng mga 

problema ukol sa talakayan, kung saan may isang “variable” na nawawala. 

 

Ikatlong gawain: Wastong Paghingi at Pagkwenta ng Diskwento (Senior Citizen Discount, 

Student Discount at sa mga Pamilihan)  

1. Ang tagapagdaloy ay magsisimula sa pagbibigay ng katanungan sa mga mag-aaral 

kung anong benepisyo ang ibinibigay sa isang senior citizen ang alam nila. Itatanong din 

ng tagapagdaloy kung ano ang mga naging karanasan nila sa paghingi ng diskwento sa 



kahit anong pangyayari o bagay. Ang tagapagdaloy ay magbabahagi rin ng kanyang 

karanasan ukol dito. 

2. Matapos ay ipapaliwanag ng tagapagdaloy kung paano nagagamit ang percentage, rate 

at base sa pagkwenta ng mga diskwento tulad sa mga nakukuha ng isang senior citizen, 

estudyante, at benepisyo kung ikaw ang nagtatrabaho at iba pa. 

3. Magbibigay rin ang tagapagdaloy ng mga paraan upang makahingi ng diskwenta sa 

mga pamilihan, paano ito i-kumpyut at paano maging mapanuri sa mga diskwentang 

ibinibigay sa mga pamilihan. 

 

Ikaapat na gawain: Wastong Pagkwenta ng Interes ng Utang (5-6) 

1. Para maidugtong sa naunang aralin, ang tagapagpadaloy sa araling ito ay muling 

pangungunahan ang diskusyon sa pabirong pagtatanong kung ano ang gagawin ng mga 

mag-aaral kung sila ay hindi nakakuha ng diskwento at kinapos ng pera. Dito ipapasok 

ng tagapagpadaloy ang usapin tungkol sa pag-utang. Tatanungin ng tagapagpadaloy 

ang mga mag-aaral kung sino-sino sa kanila ang naka-utang na o may utang sa 

kasalukuyan na “tinutubuan” o may interes (5-6).  

2. Kapag nakuha na ng tagapagpadaloy ang atensyon ng mga mag-aaral, tatalakayin na 

nito ang math sa likod ng 5-6 at iba pang “pagpapatubo” sa tulong na rin ng rate, base, 

at percentage.  

3. Ituturo din ng tagapagpadaloy ang iba’t ibang pamamaraan ng pagpapautang ng 5-6 at 

kung alin sa mga ito ang dapat nilang iwasan upang nang sa gayon ay hindi mautakan 

at mapabayad nang mas malaki. 

 

Ikalimang gawain: Wastong Pagkompyut ng Value Added Tax sa mga Bilihin 

1. Pangungunahan ng tagapagpadaloy ang talakayan ukol sa Value Added Tax o VAT sa 

pamamagitan ng pagtatanong sa mga mag-aaral kung ano nga ba ang kanilang ideya 

kung saan napupunta ang mga ibinabayad nila sa bilihin. Tatanungin rin niya ang mga 

mag-aaral kung ano sa tingin nila ang ibig sabihin ng buwis at kung ano ang 

kahalagahan ng pagpapataw nito sa ating mga bilihin 

2. Matapos ang kaunting talakayan sa kung ano ang VAT o buwis, ang tagapagagpadaloy 

ay magtatalakay na kung paano nagagamit ang konsepto ng percentage, rate, at base 

sa pagkokompyut ng VAT sa ating mga pang araw-araw na bilihin. Dito ipapakita ng 

tagapagpadaloy ang wastong pagkokompyut ng VAT sa pamamagitan ng isang formula. 

3. Magbibigay ang tagapagpadaloy ng kopya ng halimbawa ng isang resibo kung saan ang 

resibong ito ay naglalaman ng mga datos ukol sa VAT na ipinataw sa mga bilihin.  

4. Matapos malaman ng mag-aaral ang tamang pagkokompyut ng VAT, ang 

tagapagpadaloy ay magtatawag ng ilang mag-aaral sa harapan at kanya itong 

pakikitaan ng halimbawa ng bilihin. Ang mag-aaral ay magkokompyut sa harap gamit 

ang calculator para malaman kung magkano ang VAT na nakapataw sa produktong ito.  

5. Bago matapos ang talakayan, ang tagapagpadaloy ay magbibigay ng ilang paalala sa 

mga mag-aaral. Ipapaliwanag niya ang kahalagahan ng VAT na ipinapataw sa ating 

mga bilihin. Palalawakin niya ang kaalaman ng mag-aaral tungkol sa pagiging isang 

responsableng mamamayan ng Pilipinas sa pamamagitan lamang ng pagbabayad ng 

buwis na kaangkop na sa ating mga produkto. Ipapaalala ng tagapagpadaloy na ang 



12% sa produktong binibili nila ay napupunta sa ating pamahalaan at ito ang ginagamit 

na badyet para sa pagpapaunlad ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan ng bansang 

ito.  

6. Ipapaalala ng tagapagpadaloy na sa buwis na binabayad natin, ay may asensong 

kalakip. 

 

Ikaanim na gawain: Wastong Paggamit ng Pera 

1. Ang tagapagpadaloy ay magsisimula sa pagsabi kung ano nga ba talaga ang ibig 

sabihin ng pera. Ang pera ay isang garantiya ng isang gobyerno sa kanyang 

mamamayan upang makabili ng bagay na kaparehas ng halaga nito. 

2. Babanggitin ng tagapagpadaloy na may iba’t ibang tao na nasa iba’t ibang estado ng 

buhay ang nasa loob ng silid na ito, mayroong mga nakabibili ng higit pa sa 

kinakailangan at mayroon namang nakabibili lamang ng sapat para sa kanila, at ang 

pinakamalala ay hindi makabili ng makasasapat para sa kanya o kaya naman kung siya 

ay pamilyado ay hindi ito makasasapat para sa kanyang pamilya. 

3. Itatanong ng tagapagpadaloy sa mga mag-aaral kung ano nga ba ang mga maaaring 

solusyon sa problemang ito. 

4. Ilalapat na rito ang paksang wastong paggamit ng pera kung saan ang tagapagpadaloy 

ay magtatanong sa mga estudyante kung anu-ano ang mga paraan ng wastong 

paggamit ng pera. 

5. Pagkatapos ng pagtatanong ng tagapagpadaloy at pagbabahagi ng mga mag-aaral ay 

magbabanggit na ang tagapagpadaloy ng iba’t ibang paraan kung paano wastong 

gagamitin ang pera kung hindi pa ito nababanggit. Ilan sa mga ito ay ang mga ss.: 

  ALAMIN kung magkano ang perang pumapasok at lumalabas sa pamilya. 

PLANUHIN kung saan gagamitin ang pera. Ang importanteng pagtuunan ng 

pansin dito ay ang pera pambili ng pagkain, pambayad sa tubig, kuryente, 

telepono, atbp. 

MAG-IMPOK ng pera mula sa regular na sahod o anumang kita bago pa man ito 

gamitin. 

DAGDAGAN ang kaalaman tungkol sa wastong paggamit ng pera katulad na 

lamang ng panunuod ng telebisyon, pakikinig sa radyo, at pagbabasa ng mga 

libro. 

  

GENERAL:  

Maging mapanuri kung ang bibilhin ba ay pangunahing pangangailangan o kagustuhan lamang. 

 Pagplanuhan na kung saan gagamitin ang pera sa loob ng isang buwan o kaya naman 

ay hatiin ang perang nalikom at pagplanuhan itong gamitin sa loob ng dalawa o tatlong linggo. 

 Bago pa man gamitin ang perang sahod ay maghiwalay na ng perang itatago kung 

maaari upang may naiipon. Gaano man kaliit ang perang itatago kada buwan ay lalaki rin ito 

kung ipagpapatuloy lang ang ganitong hakbang. 

 

SPECIFIC: 

 Panahon ng Sale: Siguraduhing ang gamiit na bibilhhin ay matibay at maayos. Tumingin 

muna sa ibang tindahan o stalll kung may mas gaganda pa sa naunang napili. 



 Divisoria: Magtanong sa kakilala, kung mayroon man, kung saan ba maganda at murang 

bumili ng (pangalan ng gamit). Siguraduhing tama ang sukli sa perang ibinayad. Tignang mabuti 

kung ang gamit ay may sira, gasgas o kung anumang hindi sira. 

 

Ikapitong gawain: Group Activity (Skit Making) 

1. Ang mga mag-aaral ay hahatiin sa apat na grupo na mayroong tig-5 na myembro. 

2. Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng mga ilang eksena kung saan ay kanilang iaarte at 

bibigyang solusyon na rin. 

 Mga eksena: 

a. Pagkakamali sa pagbibigay ng discount para sa mga Senior Citizen sa isang fast      

food restaurant. 

 b. Matalinong pakikipagtawaran o paghingi ng diskwento sa palengke.  

 c. Pagkakamali ng singil ng pinagkakautangan. 

 d. Pagkakaroon ng pagkakamali sa buwis na binabayaran. 

3. Bibigyan ng 5 minuto ang bawat grupo upang makapag-isip at makapaghanda sa 

kanilang gagawin. 

4. Matapos ay mayroong 2-3 minuto ang bawat grupo upang i-handa sa klase ang kanilang 

naihanda. 

5. Dapat ay maipakita nang mga mag-aaral ang mga natutunan nila sa klase. 

   

Ikawalong gawain: Gawaing-bahay (Away) 

1. Bago tapusin ang klase ay ilalagom ng tagapagpadaloy ang lahat na tinalakay sa araw 

na iyon. Sisiguraduhin din na naintindihan ng klase ang aralin at kung mayroon man 

silang katanungan ukol dito ay maaring linawin. 

2. Magbibigay ang tagapagpadaloy ng isang maikling gawaing bahay kung saan kailangan 

nilang gamitin ang mga natutunan nila sa klase sa pamilihan. Ilalahad nila ito sa 

pamamagitan ng isang sulatin na ipapasa at gagamitin sa susunod na pagkikita. 
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