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Awitin 



 

 

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 

Magandang Araw sa iyo! 

 
Ang Form ay ang istruktura ng musika na tumutukoy sa 

kayarian ng isang komposisyon, batay sa kaayusan at 

pagkakabuo ng mga musical phrase. 

  
Sa alinmang awitin, mas mainam na may bahaging 

naghahanda o introduction sa tagapakinig. Ito ay maaaring isang 

maikling himig o tugtuging instrumental na tinutugtog bago 

magsimula ang awitin. Bukod sa nagpapaganda nito ang awitin, 

nagbibigay ito ng tamang tono o pitch sa isang mang-aawit. 

 
Sa katapusan naman ng awitin o tugtugin, may mga 

karagdagang ideya ang kompositor upang magkaroon ng isang 

magandang pagtatapos ang isang awitin o tugtugin at tinatawag 

itong coda. 

 
Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod: 

 
1. Natutukoy sa pamamagitan  ng  pakikinig  at  pagbasa ang 

introduction at coda ( ending ) ng isang awit. 

2. Nakikilala ang coda    bilang bahagi ng isang awit o tugtugin 

na nagsisilbing panapos o pangwakas na bahagi ng 

komposisyon. 
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Subukin 

 

Awitin ang “Ohoy Alibangbang”. 

Bilugan ang introduction at ikahon ang coda. 

 

Narito ang link ng awitin ng “Ohoy Alibang” para 
mapakinggan, mapag-aralan at masuri ang bahagi ng introduction 
at coda sa awitin: 

https://www.youtube.com/watch?v=PEy2mix0FC8 
https://www.youtube.com/watch?v=YUnCQDe-oe8 

 

Salin: 

Ohoy paruparo kung ikaw ay lilipad 

Alagaan mo nang mabuti ang mga bulaklak 

Baka kung sakaling malimutan mo 

Sayang si Gumamela na malaglag sa lupa 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PEy2mix0FC8
http://www.youtube.com/watch?v=YUnCQDe-oe8
http://www.youtube.com/watch?v=YUnCQDe-oe8
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Aralin 

1 
Ang Introduction at Coda 
ng Isang Awitin 

 

 

Balikan 

 

A. Bilugan ang nagsisilbing introduction sa awitin. 

 

B. Sagutin: 

Sabihin kung  saan matatagpuan ang simbolong   at 
pagkatapos bilugan ito. 
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Tuklasin 

 

Gawain 1- Pag-aralan ang awiting “Jack and Jill.” 

Narito ang mga link ng awiting Jack and Jill para mapakinggan, mapag-

aralan at masuri ang bahagi sa awitin. 

https://www.youtube.com/watch?v=EFj0K38sPmA 

https://www.youtube.com/watch?v=4SW73WIeWJQ 

 

 

Gawain 2 

Pagsunod- sunurin ang larawan ayon sa isinasaad ng awitin. 
Isulat ang letrang A-D sa loob ng kahon. 
 

    
 

Source: Google images clipart 

http://www.youtube.com/watch?v=EFj0K38sPmA
http://www.youtube.com/watch?v=EFj0K38sPmA
http://www.youtube.com/watch?v=4SW73WIeWJQ
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Isulat mo: 

1. Ano ang unang nangyari sa awitin? 

 

2. Ano naman ang panghuli o katapusan ng awitin? 

 

 
 

 

Suriin 

Alin sa dalawang bahagi ng piyesa ang introduction at coda? 

Panuto: Isulat sa loob ng bilog ang simbolong I – Introduction 
kung ito ay ang bahagi na may maikling himig o 
tugtuging instrumental na tinutugtog bago magsimula 
ang awitin, at C – Coda kung ito ay bahagi ng awit o 

tugtugin na nagsisilbing panapos o pangwakas ng 
bahagi ng komposisyon o awitin. 

 
1. Awiting “Let it Be”, ( Parte ng awiting Let it be ) 

Narito ang link ng awiting “Let it Be” para mapakinggan, 

mapag-aralan at masuri ang bahagi sa awitin 

https://www.youtube.com/watch?v=WQ0ceB4m5zQ 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=WQ0ceB4m5zQ
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Sagutin: 

A. Ano ang pamagat ng awitin? 

__________________________________________________ 

B. Iguhit ang simbolo ng coda? 

__________________________________________________ 

 

2. Narito pa ang isang pang awitin. 

Ito ang link ng awiting “Ang Mabuhay sa Pag-ibig”” para 

mapakinggan, mapag-aralan ng bahagi ng awitin : 

https://www.youtube.com/watch?v=fyRzVGLt8dM&t=5s 
 

Source: Google Images. 

Tungkol saan ang awitin?    

Paano natin sisimulan ito?    

http://www.youtube.com/watch?v=fyRzVGLt8dM&t=5s
http://www.youtube.com/watch?v=fyRzVGLt8dM&t=5s
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Pagyamanin 

 

Isagawa ang mga sumusunod: 

 
Maaaring kunan ito ng larawan , i-record at i-video habang 

isininasagawa ang iba’t ibang gawain at pagkatapos isusumite ito 
sa susunod na linggo. 

 

1. Awitin ang Pilipinas Kong Mahal nang may damdamin. 

2. Ipalakpak habang inaawit ang Jack and Jill. 

3. Isayaw ang Ohoy Alibangbang. 
 
 
 

 

Isaisip 

Ano ang Introduction? 

 
Ito ay isang maikling himig o instrumental na tinutugtog 

bago magsimula ang awitin. Bukod sa nagpapaganda nito ang 

awitin, nagbibigay ito ng tamang tono o pitch sa isang mang-aawit. 

 
Ano ang Coda? 

 

Ang Coda ay bahagi ng awit o tugtugin na  nagsisilbing 

panapos o pangwakas ng bahagi ng isang composisyon. Ito ay 

matatagpuan sa hulihang bahagi ng komposisyon/awit gamit ang 

simbolong   . 
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Isagawa 

 
Sagutin ang mga tanong. Isulat ito sa patlang. 

 

1. Ano ang kahalagahan ng Introduction at Coda sa kaayusan 

ng isang awit o tugtugin? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________. 

 

2. Paano mo ito maihahalintulad sa iyong pang araw-araw na 

gawain? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________. 

 
 
 
 

 

Tayahin 

 
1-2- Bilugan ang introduction at ikahon ang coda ng awiting 
“Paruparong Bukid” 
 

Narito ang link ng awiting “Paruparong Bukid” para 
mapakinggan, mapag-aralan at masuri ang bahagi ng introduction 
at coda sa awitin. 

https://www.youtube.com/watch?v=aTHw84w8Sdw 
https://www.youtube.com/watch?v=hcpKNLo2yAw 

https://www.youtube.com/watch?v=aTHw84w8Sdw
http://www.youtube.com/watch?v=hcpKNLo2yAw
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Source: Musika at Sining 4, kagamitan ng mag-aaral P. 71 
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1. Paano iginuguhit ang simbolo ng coda? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________. 

 

2. Ano ang kahalagahan ng introduction sa isang awit? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________. 
 

 

3. Saan makikita ang coda? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________. 
 

 

 

 

 

Karagdagang Gawain 

 

Pumili ng tatlong (3) awit mula sa iyong mga paboritong 

awitin. Awitin ang bahagi ng introduction at coda nito. I-record o i-

video record ang iyong pag-awit. Ipasa ang iyong recording sa 

susunod na linggo. 
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Susi sa Pagwawasto 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
Tuklasin : Gawain 2: - 2, 4, 3, 1, 

 

 

 

 
Payamanin 

 
 

 

 
 

Isagawa 

 

  

 
Tayahin: 

 

 

3. 
4.Nagpapaganda nito ang awitin, 

nagbibigay ito ng tamang tono o 

pitch sa isang mang-aawit. 
5.Maaari iong matagpuan sa 

unahan, gitna, o hulihang bahagi 
ng komposisyon/awit. 
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