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basurero

Ako ay basurero.
Ako ay kumukuha ng mga
basura mula sa mga
bahay at gusali.
Inilalagay ko ang mga
basura sa malaking trak.
Hinihiwalay ko ang mga
basurang nabubulok at 
hindi nabubulok.



dyanitor

Ako ay dyanitor.
Ako ay naglilinis ng mga
silid at paligid ng paaralan
o opisina. 
Ako ay nagwawalis, 
nagpupunas at 
naglalampaso ng sahig.
Ako ay nagtatrabaho sa
paaralan o opisina.



kartero

Ako ay kartero.
Ako ay naghahatid ng mga
liham at pakete sa mga
tao sa kanilang tahanan o 
opisina.
Ang mga dala ko ay galing
pa sa malalayong lugar o 
mula sa ibang bansa.
Ako ay nagtatrabaho sa
tanggapan ng koreo.



trabahador

Ako ay trabahador.
Ako ay tumutulong sa
paggawa ng mga bahay, 
gusali, at iba pang 
estruktura.
Gumagamit ako ng bato, 
semento, bakal at kahoy.
Ako ay nagtatrabaho sa
mga lugar na may 
konstruksyon.



modista

Ako ay modista.
Ako ay nagtatahi ng iba’t
ibang damit tulad ng 
uniporme.
Gumagamit ako ng sari-saring
tela at makinang panahi.
Ako ay nagtatrabaho sa
bahay.
May mga modista na
nagtatrabaho sa mga pabrika.



tagapagluto

Ako ay tagapagluto.
Ako ay nagluluto ng 
masasarap na pagkain.
Ako ay nagluluto ng iba’t
ibang ulam at pastelerya.
Gumagamit ako ng   
sari-saring sangkap.
Ako ay nagtatrabaho sa
kusina.



manunulat

Ako ay manunulat.
Ako ay nagsusulat ng 
mga kuwento, balita at 
sanaysay.
Ako ay nagbibigay ng 
impormasyon at aliw sa
mga mambabasa.
Ako ay nagtatrabaho sa
bahay o opisina.



marinero

Ako ay marinero.
Ako ay tumutulong sa
pagpapalayag ng malaking
sasakyang pandagat.
Ako ay tumutulong sa
pagpapatakbo at 
pangangalaga ng barko.
Nakararating ako sa iba’t
ibang bansa.
Ako ay nagtatrabaho sa
barko.


