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Mga Craft yunit 3 Kampeon

Cellphone ng 
Pananampalataya

Mga Materyales:
• Cell Template na may imahe ng fi lm 
(1 kada bata)
• Simpleng laso / pumutol ng 30 cm 
(1 kada bata)
• batong butas(1 kada bata)
• Opsyunal: mga kulay, crayola o mga 
gunting.

Ang 7 na dibuho ay nag rerepresenta ng 7 
na leksyon tungkol sa pananampalataya. 
Inirerekumenda namin na bigkasin ang 
mga titulo habang sila ay naipapasa sa 
mga dibuho sa pamamagitan ng inyong 
mga mobile na mga phone

Mga Instruksyon:

1. Gupitin ang cellphone at ang mga imahe ng 
fi lm.

2. Buoin ang template ng cellphone.

3. Itali ang laso sa butas at itali rin sa batong 
butas.

4. Siguraduin na ang fi lm ng imahe ay saswak 
sa mga pinunit punit na malapit sa cellphone. 
Kung hindi pa, gupitin ito hangga’t kumasya. 

5. Makipaglaro sa mga magaaral upang 
Makita kung anong mensahe ang kanilang 
natatanggap o naibibiggay gamit ang 
kani-kanilang mga cellphone.



Mga Instrusyon:
1. Gupitin ang mga senyales ng daan at ang 
senyales ng pinagmulang daan.
2. Tiklupin ang mga base sa putol-putol na 
mga linya.
3. Idikit ang mga senyales sa basehan.
4. Ipamahagi sila sa gilid ng daang 
“Kahinayanan”.
5. Gamitin ang mga sumusunod na mga 
tanong sa mga magaaral upang malaman 
nila kung umuusad ba sila sa 
“Daan ng Kahinayan”.

Daan ng Kahinayan

Mga Materyales: 
• Template ng Daan at ng senyales              

(1 kada magaaral)
• Opsyunal: mga krayola, mga lapis, maliit na 

sasakyang laruan, pandikit o tape.

Sariling-kuntrol 
ng ilaw trapiko
Mga materyales:
• Template ng ilaw trapiko
• 3 na mabulang bilog (pula, dilaw, at berde)
• Opsyunal: Pula, dilaw at glitter na berde, 
at pandikit, tape o kaya’y likidong silicon.

Pwede mo ring gamitin ang kantang 
“Knock out my sin” sa CD ng champions, 
upang makipaglaro sa mga mag aaral 
habang itinututuro mo ang mga kulay ng 
ilaw trapiko sa kanila.

•Nasira ng kapatid mo ang iyong pabori-
tong laruan. Magagalit ka ba sa kanya o 
magiging mahinhin ka sa ginawa nya?
•Inutusan ka ng magulang mo upang 
alagaan ang iyong nakababatang lalaking 
kapatid habang ikaw ay nakikipaglaro sa 
labas kasama ang iyong mga kaibigan. Ano 
ang gagawin mo? Magpapaiwan ka ba sa 
loob ng bahay nyo upang makipaglaro sa 
iyong kapatid, na mas dapat alagaan dahil 
sya’y mas bata sayo?
•Sa loob ng simbahan, meron ba na mas 
magaling kumanta kesa sayo? Sinasamaan 
mo ba sila ng tingin o ikinatutuwa mo ang 
angking galing nila kesa sayo?

Mga instruksyon:
1. Gupitin ang ilaw trapiko mula sa 
template.
2. Lagyan ng pandikit ang pula, dilaw at 
berdeng mabulang bilog sa dapat nilang 
pagdidikitang lugar.
3. Opsyunal: Maaari mong idikit ang 
glitter sa mga bilog upang mas lumiwanag 
ang mga ito.


