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Paunang Salita 
  

Ang Self-learning Module o SLM ito ay maingat na inihanda 

para sa ating mag-aaral so 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 mna may kinalaman sa inihandang 

aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan 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 mamarkahn 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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 Magandang araw sa iyo! 

Bawat komposisyong musikal ay binubuo ng iba’t-ibang note 

at rest at ng iba pang simbolong pangmusika.  Ang bawat note ay 

may katumbas na rest.  Ang note ay simbolong pangmusikal na 

ilinalagay sa staff para magkaroon ng sariling tono o tunog.  Ang 

note ay may  iba’t-ibang bahagi at ito ay ang mga sumusunod- 

head, stem, hook at beam.  Samantala, ang rest naman ay 

nangangahulugan ng katahimikan o silence.   

Sa modyul na ito ay malilinang ang iyong kaalaman sa 

pagkilala sa iba’t-ibang simbolong pangmusika- ang note at rest.  

 

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod; 

1. Natutukoy ang mga iba’-t-ibang uri ng note at rest.  
2. Nasasabi ang kaukulang kumpas ng uri ng note at rest.  
3. Natutukoy ang katawagan ng iba’t-ibang bahagi ng note. 
4. Nailalarawan ang mga iba’t-ibang uri ng note at rest. 
5. Naiguguhit nang maayos ang iba’t-ibang uri ng note at   

rest. 

Handa ka na bang malaman ang mga uri ng note at rest? 

Umpisahan mo dito. 

 

 

Subukin 

 

       Napakahalagang malaman muna ang mga bahagi ng note 

bago ka dumako sa mas malawak na kaalaman.   

Ang note ay may mga bahagi.  Ito ay ang stem, head 

(open/close), hook at beam. 

 

Alamin 
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Gawin mo ito. 

A. Tingnan nang maayos ang mga larawan.  Tukuyin ang bawat 

bahagi ng note. Gamit ang iyong sagutang papel, isulat ang 

pangalan ng bahagi na tinutukoy ng bawat bilang.                              

                                                                                                    

 

 

 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

 

B. Narito ang mga simbolo ng note at rest na ginagamit sa mga 

komposisyong pangmusika.  

 

 

simbolo                                                                                simbolo 

Kopyahin ang tsart sa iyong sagutang papel.  Iguhit ang 

simbolo ng note o rest na angkop sa katawagan. 

  

 

  

         

        

 

     

         Mas lalo mo pang matutunan ang tungkol sa note at rest sa 

mga susunod na gawain at pagsasanay.  

Mga Note Mga Rest 

 
(1) 

Whole Note (5) Whole Rest 

 
(2) 

Half Note (6) Half Rest 

 
(3) 

Quarter Note (7) Quarter Rest 

 
(4) 

Eighth Note (8) Eighth Rest 
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Balikan 

    Ang tunog ng musika ay nababasa at naisusulat sa 

pamamagitan ng mga simbolo.  Kailangang pag-aralan mo ang 

hitsura ng bawat uri ng note maging ang mga uri ng rest.   

A.   

Gamit ang mga larawan sa loob ng kahon, iguhit sa iyong sagutang 

papel ang note  na inilalarawan ng bawat bilang. 

 

 

 

1.  “Open note head” na walang “stem” 

        2.  “Open note head” na may “stem” 

        3.  “Closed note head” na may “stem” 

        4.  “Closed note  head” na may “stem” at isang  

                           “hook” 

B. 

Kopyahin nang maayos ang mga tsrart sa iyong papel. Isulat ang 

katawagan ng note o rest sa ikalawang hanay at at kaukulang 

kumpas nito sa ikatlong hanay. 

Uri ng note o rest Katawagan Kumpas 

1.    

    2,    

    3.   

    4.   

    5.   
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  Mula sa paggamit ng stick notation, maaari nating palitan ang 

mga sticks ng mga note. Ang     ay magiging       habang ang  

naman ay  .  .   

1. Tingnan ang sumusunod kung paano napalitan ang stick 
notation ng note.   
 

          

                                                                     

                     Meet me  at  the gar-den gate 

 

 

                                                     

                       If   I’m    late    don’t     wait. 

2. Bigkasin ang mga salita na naaayon sa kumpas ng mga 
notes.  Gumawa ng audio o video recording para dito at ibigay 
sa guro para maiwasto ang ginawa. 
                     Meet me at the garden gate 
                     If I’m late don’t wait. 

3. Ilang uri ng notes ang iyong makikita?  Iguhit sa iyong papel 
at ilagay ang katawagan at katumbas na kumpas nito. 

  
 

 

Suriin 

 Ang isang awitin ay isinusulat gamit ang iba’t ibang simbolo 

sa musika at ito ay tinatawag na musical score. Napakahalaga ng 

note at rest sa isang komposisyon. Pansinin mo sa musical score 

ng awiting “Magandang Araw!” kung anu-anong note at rest ang 

ginamit dito.  Kilalanin ang mga ito.  

 

Tuklasin 

(stick notation) 

 

(note) 

(note) 
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                   Source: Musika at Sining, Kagamitan ng Mag-aaral, p. 6 

 1.Ano- anong mga uri ng note at rest ang makikita sa musical   

    score.? 

 2. Iguhit ang mga simbolo ng note at rest na nakikita at isulat ang  

     mga katawagan nito. 

Sa paggawa ng iskor, gumagamit ang isang kompositor ng 

mga note at rest na isinasaayos nang mabuti sa staff .   Kapag 

naisaayos na ang mga note sa staff, ito ay nangangahulugan ng 

tono. 
 

Ang Mga Note at Rest 

Tandaan na ang bawat note ay may katumbas na rest.  Ito 

rin ay may kaukulang bilang ng kumpas.  Pag-aralan ang tsart.  

Mga Uri ng Note 

Simbolo Bilang ng 
Kumpas 

Mga Uri ng 
Rest 

Simbolo 

Whole note   Whole rest   

Half note   Half rest     

Quarter note   Quarter rest  

Eighth note   Eighth rest 
 

4 

2 

 1 

1/2 
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Ang pangalan ng isang note ay nakabatay sa kaugnayan nito 

sa whole note.  Samakatuwid, ang isang whole note  ay katumbas 

ng dalawang half.  Maaari rin itong katumbas ng apat na quarter 

note at walong eighth note. 

Ito ang saligan ng pagtitimbang-timbang ng iba’t-ibang mga 

note sa mga rhythmic patterns. 

 Tingnan ang tsart para lalong matutunan ang mga 

kaugnayan ng bawat note at rest. 

        Note 

 

 

 

 

 

 

 

       Rest 
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Para lalo ninyong matutunan ang wastong bilang ng kumpas 

ng bawat note, gamitin natin ang angkop na rhythmic syllables 

para sa bilang ng bawat note.  

a.  Pag-aralan ang mga sumusunod: 

                    =     ta     -a    -a     -a                  rhythmic syllables        

 

                            1      2      3      4                 bilang ng kumpas       

  

                    =     ta    - a                                      rhythmic syllables        

                               1        2                                      bilang ng kumpas                                       

 

                        =     ta                                                       rhythmic syllable        

                               1                                                bilang ng kumpas                              

               

         =   ti – pi                                              rhythmic syllables        

                          ½                                     bilang ng kumpas      

  

b. Ngayon naman ay subukang bigkasin ang silaba at 

ipalakpak ang kumpas ng bawat note. Maaaring i-record 

sa video and ginagawa at ipasa sa guro sa pamamagitan 

ng messenger. 

 

Nagawa  mo ba na bigkasin  ang silaba at ipalakpak ang 

kumpas ng bawat note? Kung Oo, binabati kita!  Kung hindi 

naman, maaari mong ulit-ulitin ang ginawang pagkumpas para 

matutunan ng maayos. 

 

Pagyamanin 
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Isaisip 

   

           Natandaan mo ba ang mahahalagang konsepto ng aralin?  

1. Kopyahin ang tsart sa iyong papel at isulat ang mga 
pangalan at kumpas ng bawat uri ng note o rest. 

Simbolo Pangalan Kumpas 

          Half note 2 

 Half rest 2 

           Whole note 4 

 Eighth rest 1/2 

 Eighth note 1/2 

 Whole rest 4 

           
Quarter note 1 

       

2.  Iguhit ang note na angkop mga sumusunod na rhythmic 
syllables. 
   Ta-a-a-a    _______               Ta-a  ________ 
   Ti           _______               Ta    _________ 

   
 

 

Isagawa 

Narito ang ilan pang gawain. Gumawa ng video recording para sa 

pagsasanay na ito at ipakita sa guro sa pamamagitan ng 

messenger. 

Gawin ang mga sumusunod na pagsasanay nang buong husay.   

a.  Pagpapalakpak sa unang kumpas ng bawat note. 

b.  Pagbibilang ng kumpas 

c.  Pagbigkas ng panritmong silaba 

d.  Sabay na pagpalakpak at pagbigkas ng silaba 
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    Ipalakpak lamang ang unang kumpas ng bawat note.                     

                          = 

 

                                   1       2      3     4 

                                   ta -   a -    a-    a 

 

                              = 

 

                                   1     2       3     4 

                                   Ta-  a       ta-   a 

 

                             = 

 
 

                                  1           2            3          4    

                                 ti -pi      ti -pi       ti -pi       ti -pi 

 

Nagawa mo ba nang buong husay? 

Magaling! 

 

Tayahin 

 Sa mga gawain sa pagsasanay na ito.  Lahat ng iyong 

kasagutan ay isusulat sa iyong papel. 

A.    Tukuyin ang iba’t ibang uri ng note at rest. Isulat ang 

pangalan o katawagan  sa ikalawang hanay,  at ang bilang ng 

kumpas naman sa ikatlong hanay. 
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          Simbolo         Katawagan             Kumpas  

 

1.   
  

2.    
 

3.    
 

4.    
  

5.  
 

B. Ilarawan ang mga sumusunod na uri ng note. 

1.  
2.  
3.   
4.  

 

C. Gumuhit ng dalawang kahon.  Sa unang kahon, iguhit sa 
loob ang mga iba’t-ibang uri ng note at sa ikalawang kahon 
naman ang iba’t- ibang uri ng rest. 

 
 

 

    

Ipalakpak at bigkasin ang rhythmic syllables ng bawat note. 

1.                                          4.   
2.                                          5.  

3.    
 

Humingi ng tulong sa isa sa iyong kasamahan sa bahay para sa 

video recording ng mga ginagawang kasanayan, at ibigay sa guro 

sa pamamagitan ng messenger.  

Inaasahan ko na natuto ka sa aralin natin ngayon. Binabati 

kita!  

 

 

Karagdagang Gawain 
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Susi sa Pagwawasto 

Subukin 

A.1,  hook 
2. stem 
3. close head 
4. beam 
5. open head 

      B.   

            whole note        whole rest 

           half note            half rest 

              quarter note    quarter rest 

               eighth note               eighth rest 

 

Balikan 

A.1.  

2.  

3.  

4.  
B. 

            

 

Tuklasin 

3.  Dalawa          eighth note      quarter note  
 

Suriin 

              Quarter note       half note          eighth note       Eighth rest 
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Pagyamanin 

(sariling gawain) 

Isaisip 

1.  
  

2.                
  

               
Tayahin 

A.1.            Half note     2 

 

2.            eighth rest  ½ 

3.            quarter note    1 

4.            half rest   2 

5.            whole note   4 

     B. 1.  close head na may stem 

         2.  Open  head  

        3.  close head na may stem at hook 

        4.  open head na may stem 

   C.   
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