
1 

MTB-MLE 
Unang Markahan – Modyul 20: 
Pagbigkas at Pagkanta nang 
Paisa- isa ng may Kadalian at 

Kumpiyansa 

CO_Q1_MTB-MLE1_Module20



Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul

Manunulat:  Michelle P. Curativo

Editor:  Mark-Jhon R. Prestoza, Jun-Jun R. Ramos, Romeo A. Bugayong, Jr.,

Maria Geraldine G. Lastra-Bermudez, Bryan Tagaca 

Tagasuri:  Romeo A. Bugayong, Jr., James D. Pamittan

Tagaguhit:  Harrison B. Marcelo

Tagalapat:  Maria Geraldine G. Lastra-Bermudez 

Tagapamahala: Benjamin D. Paragas

Jessie L. Amin

Octavio V Cabansag 

Rizalino G. Caronan 

James D. Pamittan

Romel B. Costales 

Rodrigo V. Pascua 

Marietess B. Baquiran 

Maria Christina A. Acosta 

Maria Geraldine  G. Lastra-Bermudez  Maria Geraldine G. Lastra-Bermudez

MTB-MLE – Unang Baitang 
Alternative Delivery Mode 

Unang Markahan–Modyul 20: Pagbigkas at Pagkanta nang Paisa-isa ng may Kadalian 
at Kumpiyansa 

Unang Edisyon, 2020 

Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng 
karapatang-sipi sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan 
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito 
ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay 
ang pagtakda ng kaukulang bayad. 

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, 
tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay 
nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang 
makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at 
mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito ay 
kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. 

Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang 
paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. 

Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon 
Kalihim: Leonor Magtolis Briones 
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio 

Inilimbag sa Pilipinas ng 

Department of Education – Region II 

Office Address: Regional Government Center, Carig Sur, Tuguegarao City, 3500 

Telefax: (078) 304-3855; (078) 396-9728
E-mail Address: region2@deped.gov.ph
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Paunang Salita  

Ang  Self-Learning  Module  o  SLM  na  ito ay maingat  na  inihanda  para  sa  ating  

mag-aaral  sa  kanilang  pag-aaral  sa  tahanan.  Binubuo ito ng iba’t ibang 

bahagi na gagabay sa kanila upang  maunawaan ang bawat aralin at malinang 

ang mga  kasanayang  itinakda ng kurikulum.   

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy  na  naglalaman  

ng  mga  paalala,  pantulong  o  estratehiyang  magagamit  ng  mga  magulang  

o kung  sinumang    gagabay  at  tutulong   sa   pag-aaral   ng   mga   mag-aaral   sa

kani-kanilang  tahanan.

Ito ay may kalakip na  paunang pagsusulit upang masukat ang  nalalaman ng 

mag-aaral  na may kinalaman sa inihandang aralin.  Ito ang magsasabi kung 

kailangan niya ng  ibayong  tulong mula  sa  tagapagdaloy  o  sa  guro.  Mayroon  

ding  pagsusulit  sa  bawat  pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang 

natutuhan.  May  susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang 

mga  sagot  sa  bawat  gawain  at  pagsusulit.  Inaasahan  namin  na  

magiging matapat ang bawat isa sa  paggamit nito.   Pinapaalalahanan din ang 

mga mag-aaral na ingatan ang SLM na  ito  upang  magamit  pa  ng  ibang  

mangangailangan. Huwag  susulatan  o  mamarkahan  ang  anumang  bahagi  

ng  modyul.  Gumamit  lamang  ng  hiwalay  na  papel  sa  pagsagot  sa  mga  

pagsasanay.  

Hinihikayat  ang  mga  mag-aaral  na  makipag-ugnayan  agad  sa  kanilang guro 

kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa  sa mga aralin at paggamit ng 

SLM na ito.  

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga  tagapagdaloy, 

umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral  kahit wala sila sa paaralan. 
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Alamin 

Ang modyul na ito ay nakalaan para sa nasa Unang Baitang 

tulad mo upang matulungan kang mapaunlad ang iyong kakayahan sa 

MTB-MLE. Dito matutuhan mo ang  kumanta at magbasa ng tula, awit 

at mga bugtong. Tiyak         matuto ka sa  Pagbigkas at Pagkanta nang 

Paisa-isa ng may Kadalian  at Kumpiyansa. 

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw  ay 

inaasahang: 

1. Nakakabigkas ng tula, awit at mga bugtong;

2. Nakakaawit ng awiting pambata; at

3. Nakakasaulo ng tula, awit at mga bugtong.

CO_Q1_MTB-MLE1_Module20 



2 

Subukin 

Piliin ang angkop na tunog/letra upang makabuo ng  bagong salita na 

may kaugnayan sa larawan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

1. b 

ola m 

w 

2. abi l 

3. h 

aso m 

b 

4. apa s 

5. k 
abo t 

CO_Q1_MTB-MLE1_Module20 



3 

Aralin 

1 Ako at Ang Aking Pamilya 

Nilalayon ng modyul na ito na matulungan ka at  mahubog 

ang iyong kaalaman sa pagbigkas at pagsaulo ng mga tula, 

awitin, at bugtong. 

Balikan 

Ibigay ang tunog ng unang letra/tunog ng mga sumusunod na 

larawan. 

1. 

2.

3. 
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pako 

damit 

atis aso 

papaya 

4. 

5. 

Tuklasin 

Basahin ang pangungusap. Piliin ang wastong salita      na nagsasabi sa 
ngalan ng larawan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

1. Ate mo, ate ko, ate ng lahat.

2. Nagtago si Pedro, labas ang ulo.

3. Aso, aso, nasaan ang iyong buto?
May kumuha sa bahay ko.

Ano ang pamagat ng awitin? 

CO_Q1_MTB-MLE1_Module20 



5 

4. Ating pag-ingatan, ang suot na damit  nang di
marumihan, at hindi mapunit

Ano ang pamagat ng tula?

5. Leron, leron sinta
buko ng
dala-dala’y buslo

Ano ang nawawalang liriko ng awitin? 

Suriin 

Basahin at pag-aralan ang tula. Sagutin ang mga  sumusunod 

na tanong. 

TULA 

Ang Po at Opo 

 Ang po at opo  

Ang bilin sa akin ng ama’t ina ko 

Maging magalang  

Mamumupo ako 

 Sa lahat ng oras  

Sa lahat ng dako  

‘Pag kinakausap 

Ng matandang tao 

CO_Q1_MTB-MLE1_Module20 



6 

Awit 

“Tong-tong-tong” 

Tong-tong-tong  

Pakitong-kitong Alimango,  

sa dagat malaki at masarap 

mahirap mahuli 

sapagkat nangangagat. 

Bugtong 

Kay lapit-lapit sa mga mata, ‘di mo rin makita 

 Hindi prinsesa, hindi reyna. Bakit may korona? 

Mga tanong 

1. Anong mga salita ang binanggit sa tula para maging  magalang?

2. Ano ang mensahe ng tula?

3. Anong uri ng prutas ang tinutukoy sa pangalawang      bugtong.

4. Anong bahagi ng katawan ang tinutukoy sa unang     bugtong?

5. Ito ay malaki at masarap, anong yamang tubig ang  binanggit sa

awitin?
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Pagyamanin 

Gawain 1 
Bigyan ang mga bata ng kopya ng tula. Sa gawaing  ito, linangin 

ng mga bata ang pagbigkas at pag-awit. 

Ang Jeep ni Mang Juan 

 Ang jeep ni Mang Juan 

Ay may butas sa gulong (2x) 

 Ang jeep ni Mang Juan  

Ay may butas sa gulong, 

Kaya tinakpan ng bubble gum 

Isaisip 

Upang maging maayos sa pandinig ang awit at tula   dapat nasa 

wastong tono at kaaya-ayang tinig. 
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Isagawa 

Ipakita kung gaano ka kahusay umawit.  

Awit 

“Pen-Pen De Sarapen” 

Pen-pen de sarapen De 

kutsilyo de-almasen 

Haw-haw de-carabao batutin 

Sipit namimilipit ginto’t pilak 

Namumulaklak sa tabi ng dagat  

Sayang pula tatlong pera  

Sayang puti tatlong salapi 

Basahin ang sumusunod na tanong. Lagyan ng tsek  ang 
kaukulang hanay. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

Oo Hindi 

1. Nakasunod sa tamang tono.

2. Naisagawa ang pag-awit.

3. Malinaw ang pagkakaawit.

4. Nakiisa sa gawain.

5. Naipakita ang sigla at galak sa

pag-awit.
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Tayahin 

Isaulo ang awit.  

Awit 

 “Ako si Takure” 

Ako si Takure  

Pandak at mataba  

Ito ang hawakan  

At ito ang buhusan 

Ihango niyo ako at ibuhos mo 

Rubrics 

Sukatin ang iyong kakayahan sa pag-awit 

Pamantayan Iskor Puntos 

Pinakamahusay 5 

Mas mahusay 4 

Mahusay 3 

Hindi gaanong mahusay 2 

Hindi nakapagsagawa 1 
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Karagdagang Gawain 

Basahin at isaulo ang tula. 

“Itlog” 

Alagaan ang manok 

Bibigyan ka ng itlog 

Ito ay pagkaing pampalusog 
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Susi sa Pagwawasto 
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Sanggunian 

Mother Tongue Based-Multilingual Education Learner’s  Materials 

Mother Tongue Based-Multilingual Education Teacher’s  Guide 

Department of Education 2020 "K To 12 Most Essential Learning 
Competencies". Pasig City: Department of Education Central 
Office.



Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: 

Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) 

Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex 
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 

Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 

Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph 


