LA IMMACULADA CONCEPCION SCHOOL
MIDDLE SCHOOL
GRADE 5 – ARALING PANLIPUNAN

DATE COVERAGE: April 13, 2020
TOPIC: Pandaigdigang Pangyayari

Directions: Tukuyin at ipaliwanag ang mga sanhi ng mga sumusunod na pangyayari at ang
epekto nito sa kapuluan.Pagkatapos,ipaliwanag ang pangkalahatang epekto nito. Isulat
ang tamang sagot sa mga nakalaang kahon.

PANGYAYARI
COVID 19

SANHI

EPEKTO NG PANGYAYARI

Lindol

Sunog

Kawalan ng
trabaho

Krimen

DATE COVERAGE: April 14, 2020
TOPIC: Impluwensiya ng mga Dayuhan

Directions: Isulat sa tamang hanay ang mga iba’t ibang paraan ng pagluluto at paggamit ng
sangkap at pampalasa na may impluwesiyang dayuhan sa loob ng kahon.

Kaldereta

lumpia

hamburger

kakigori

halo-halo

Pancit

relyeno

eskabetse

steak

arroz caldo

Softdrink

sinangag

ketchup

torta

pagprito

ESPANYOL

AMERIKANO

TSINO

HAPONES

1. Sa kasalukuyan, patuloy na dumarami ang impluwensiya ng dayuhan sa pagluluto at
pagkain sa panlasang Pilipino. Sa iyong palagay,paano makikilalala ang tatak Pilipino sa
mga putahe o lokal na panlasa.

DATE COVERAGE: April 15, 2020
TOPIC: Kahalagahan ng mga Kababaihan
Directions: Gumawa ng poster hinggil sa sariling pang-unawa sa “ Buwan ng mga
Kababaihan”bilang pagkilala sa kanilang kadakilaan sa pamilya o lipunan.Maaring ito ay
parangal mo sa iyong ina o kahit sinong babae na mahalaga sa iyo.Siguraduhing angkop sa tema
ang iyong iguguhit at naipakikita ang kaniyang mga ambag sa araw-araw na
pamumuhay.Ipaliwanag ang mensahe nito. Gawin ito sa isang “Oslo paper”.

DATE COVERAGE: April 16, 2020
TOPIC: Pangyayaring Panlipunan
Directions: Sumulat ng isang panalangin na angkop sa kasalukuyang kinakaharap na krisis sa
bansa. Siguraduhing orihinal ang iyong ginawang panalangin.Isulat ito sa isang buong papel.

LA IMMACULADA CONCEPCION SCHOOL
MIDDLE SCHOOL
GRADE 5 – MUSIC

DATE COVERAGE: April 13-17, 2020
TOPIC: SCALES
A. Draw the ascending C Major scale.

B. Draw the descending G Major scale

C. Draw the ascending and descending Pentatonic scale

D. What is the importance of learning the C Major Scale?
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