Modyul 5 – Pag-iimpok ACTIVITY SHEET 5-3 Paghahanap ng pera

Gamitin ang listahang ito sa paglilista ng mga bagay na iyong pinagkakagastusan na madalas. Tignan kung
gaano kadalas ito sa isang buwan. Ilagay kung magkano ito nagkakahalaga sa kadalasan ( average na presyo)
Pagkatapos isipin kung magkano ang ginagastos mo sa lahat ng ito sa isang buwan.
Ito ang mga halimbawa kung saan madalas gumagastos ang mga tao:




Gaas



Pambayad para sa pambuplikong sasakyan o
paradahan
Magasin at Pahayagan



Kape



Panghihiram ng movie/ o palabas



Pagdownload ng awitin at palabas




Mga damit at pansariling gamit
Sigarilyo at alkohol
Avera

 Mensahe na gamit ay text
 Sitsiriya at pagkain sa labas
Mga bagay na madals kong bilhin

Gaano kadalas akong
bumibili nito
Ito ang mga halimbawa kung saan madalas gumagastos ang mga tao:




Gaas



Pambayad para sa pambuplikong sasakyan o
paradahan
Magasin at Pahayagan



Kape



Panghihiram ng movie/ o palabas



Kung ang
halaga ay:
Mensahe
na gamit ay text
Linguhan
 Sitsiriya at pagkain sa labas
Mga
bagay
na madalslinggo
kong bilhin
Tuwing
makalawang
Dalalwang beses isang buwan

Total
Pagdownload ng awitin at palabas

Pagkatapos
 Mga damit at pansariling gamit
Paramihin
ng 4.33 at alkohol
 Sigarilyo
Gaano kadalas akong
Paramihin ng 26 Avera
at hatiin sa 12
bumibili nito
Paramihin sa 2

Apat
namga
beses
isang taonkung saan madalas gumagastos ang
Hatiin
satao:
3
Ito ang
halimbawa
mga
Dalawang
beses isang
taon
Hatiin sa 6
 Pambayad
para
sa pambuplikong sasakyan o
 Gaas
Isang beses
sa isang taon
Hatiin sa 12
paradahan
Magasin at Pahayagan
 Kape Total
e price
Gastos sa bawat buwan
 Panghihiram ng movie/ o palabas
 Pagdownload ng awitin at palabas
Kung ang halaga ay:
Pagkatapos
 Mensahe na gamit ay text
 Mga
damit at pansariling gamit
Linguhan
Paramihin
ng 4.33
 makalawang
Sitsiriya at pagkain
 Sigarilyo
alkohol
Tuwing
linggo sa labas
Paramihin
ng 26 at at
hatiin
sa 12
Mga bagay na madals kong bilhin
Gaano kadalas akong
Avera
Dalalwang beses isang buwan
Paramihin sa 2
bumibili nito
Apat na beses isang taon
Hatiin sa 3


Dalawang beses isang taon

Hatiin sa 6

Isang beses sa isang taon

Hatiin sa 12

e price

Gastos sa bawat buwan

Total

Kung ang halaga ay:

Pagkatapos

Linguhan

Paramihin ng 4.33

Tuwing makalawang linggo
Dalalwang beses isang buwan
Apat na beses isang taon

Paramihin
ng 26 at hatiin sa 12
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Paramihin sa 2 Literacy
Hatiin sa 3

