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Pangalan

Petsa

Kulayan ang
kung ang gawain ay mabuti
para sa kalusugan. Kulayan ang
kung hindi.
1. Si Nena ay kumakain ng iba’t ibang gulay
at prutas.
2. Si Pedro ay nagsisipilyo lamang kung
mabaho na ang kanyang hininga.
3. Madalas kumain ng kendi si Pat.
4. Naghuhugas ng mga kamay si Jay bago
kumain.
5. Mas gusto ni Kevin uminom ng
softdrinks kaysa tubig kapag siya ay
nauuhaw.
6. Natutulog nang maaga si Flor gabi-gabi.
7. Naglalaro si Danny sa labas kahit siya
ay may lagnat.
8. Naghuhugas ng mga kamay si Jenny
pagkatapos gumamit ng banyo.
9. Nagpupuyat si Mark dahil naglalaro siya
ng computer games.
10. Naliligo si Lino araw-araw.
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Pangalan

Petsa

Kulayan ang
kung ang gawain ay mabuti
para sa kalusugan. Kulayan ang
kung hindi.
1. Anim na oras lang ang tulog ni Edwin.
2. Ayaw pumunta ni Ned sa dentista kahit
masakit ang kanyang ngipin.
3. Si Tina ay nagbabasa kung saan
maliwanag.
4. Hindi kumakain si Rico kung hindi niya
gusto ang ulam.
5. Si Ina ay gumagamit ng shampoo para
sa kanyang mahabang buhok.
6. Pinuputol ni Cora ang kanyang mga kuko
kung ang mga ito ay mahaba na.
7. Ayaw ni Jun sumali sa mga laro. Lagi na
lang siyang nanonood ng TV.
8. Gumagamit ng floss si Marivic upang
matanggal ang dumi sa pagitan ng
kanyang mga ngipin.
9. Hindi gumagamit ng sabon si Gino sa
paghugas ng kanyang mga kamay.
10. Hindi nagsisipilyo si Jessica bago siya
matulog sa gabi.
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Pangalan

Petsa

Kulayan ang
kung ang gawain ay mabuti
para sa kalusugan. Kulayan ang
kung hindi.
1. Iniinom ni Nancy ang kanyang gamot
kahit hindi ito masarap.
2. Nagsasabi si Cris sa kanyang mga
magulang kapag may masakit sa
anumang bahagi ng kanyang katawan.
3. Walang ibang kinakain na ulam si Marco
kundi pritong manok o hotdog.
4. Ayaw matulog ni Berting kahit antok na
siya.
5. Dinadala ni Aling Belen ang kanyang anak
sa Health Center para mabigyan siya ng
libreng bakuna.
6. Tinatakpan ni Diego ang kanyang bibig
kapag siya ay umuubo.
7. Ipinahihiram ni Gary ang kanyang sipilyo
sa kanyang kapatid.
8. Nagpapahinga sa bahay si Wilma kapag
siya ay may ubo at sipon.
9. Nadapa at nasugatan si Tony habang
naglalaro. Hindi siya umuwi para linisan
ang sugat.
10. Umiinom ng maraming tubig si Jess
kapag siya ay aktibo at pinapawisan.
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