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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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Magandang Araw sa iyo! 

  

        Kung ang tula ay binubuo ng mga taludtod at ang rhyme o 

chant naman  ay tulad din ng awit na binubuo ng mga phrases 

,ang musika  ay may mga musical phrases na magkakaugnay at 

nakabubuo ng isang musical idea. 

 

         Ang mga Antecedent at Consequent phrases ay 

magkakaugnay. Ito ang dalawang phrases na pinagsasama upang 

makabuo ng musical idea.  

 

        Kadalasan, ang antecedent phrase ang tawag sa pariralang 

nagtatanong at kadalasan ay may papataas na himig. Sa pag-awit 

nito, karaniwan ang pakiramdam ay hindi tapos o bitin. Ang 

consequent phrase naman ay ang pariralang sumasagot sa 

antecedent phrase na kadalasan ay may pababang himig o 

pakiramdam ng pagtatapos. 

 

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:  

 

1. Natutukoy ang antecedent at consequent phrase ng isang 

awit. 

2. Naipakikita ang pag-unawa sa musical phrases, ang 

gamit at kahulugan ng mga salita sa musical form.  

 

  

 

Alamin 
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Subukin 

 

Masdan mo ang mga larawan na nasa kahon.  

Tukuyin kung alin ang nagbibigay ng mataas at mababang tono. 

 

 
 

 

Sagutin:  

1. Ano-anong mga instrumento ang may mataas na tono? 

2. Ano ano naman ang mga instrumentong may mababang 

tunog? 
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Balikan 

A. Awitin ang sol-fa syllables mula sa mababang “do” hanggang 

sa mataas na “do” at vice-versa gamit ang Kodaly Hand 

Signals. 

 

Narito ang link para mapakinggan, mapag-aralan, at masuri 

ang bahagi ng aralin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6eiHTUytFpk 

https://www.youtube.com/watch?v=B16qGA2PE9M 

  

Aralin 

1 
Ang Antecedent Phrase at 

Consequent Phrase ng Isang Awitin 
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Tuklasin 

 

Gawain 1: Narito ang awiting, “Mary Had a Little Lamb”. Isulat sa 
loob ng kahon kung ito ay Antecedent Phrase o 
Consequent Phrase.   

 

Heto ang  link ng  awitin ng “Mary Had a Little Lamb”  upang 
mapakinggan, mapag-aralan at masuri ang  mga bahagi na may 

Antecedent Phrase at Consequent Phrase  sa awitin:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=iBdNndsM1Nw 
 
   

                                                                                                         
Source: Mister A Music Place , mary.png, Free Royalty. 

https://mramusicplace.files.wordpress.com/2014/10/mary.png 

 

  

https://mramusicplace.net/
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Gawain 2: Ito ang awiting “Salidommay”. Kulayan ng pula ang 

bahagi   ng awitin na may Antecedent Phrase at kulay 

dilaw naman para sa Consequent Phrase. 

 

Narito ang  link ng  awitin ng “Salidommay” para 

mapakinggan, mapag-aralan, at masuri ang  mga bahagi na may 

Antecedent Phrase at Consequent Phrase  sa awitin: 

https://www.youtube.com/watch?v=RJR_enii2u8  

 

 

 
                        Source: Musika at Sining 4, Kagamitan ng Mag-aaral p.54 
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  Suriin 

 

Awitin ang lunsarang awit. Bigyan pansin ang Antecedent 

Phrase at Consequent Phrase. Narito ang link ng awitin ng “ Ugoy 

ng Duyan” para mapakinggan, mapag-aralan at masuri ang mga 

bahagi na may Antecedent Phrase at Consequent Phrase sa awitin:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=j6keYp0VWR8 

 

 
 Source: Musika at Sining 4, Kagamitan ng Mag-aaral p. 73 

 

 

1. Tungkol saan ang awitin?  

2. Paano natin ito aawitin, malakas ba o mahina?  Bakit? 

3. Aling  bahagi ang antecedent phrase? Isulat ang titik nito. 

4. Alin namang  bahagi ang consequent phrase? Isulat ang titik 

nito. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=j6keYp0VWR8


7 
CO_Q3_Music 4_ Module 2 

 

 

 Pagyamanin 
  

A. Pakinggan at awitin ang “Ohoy Alibangbang”. 

Narito ang  link ng  awitin ng “Ohoy Alibangbang” para 
mapakinggan, mapag-aralan at masuri ang awitin.   

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

 

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

 

Isagawa ang mga sumusunod: 

 

B. Awitin at bigkasin ang antecedent phrase  sa una, ikatlo, 

ikalima, ikapito at ikasiyam na phrase   na parang nagtatanong. 

 

C. Awitin at bigkasin naman ang consequent phrase sa ikalawa, 

ikaapat,ikaanim, at ikawalong phrase na parang nagbibigay ng 

kasagutan. 

 

“Ohoy Alibang” 

 

Unang Phrase:           La la la la la la la la la la 

Ikalawang Phrase:      La la la la la la la la la la 

Ikatlong Phrase:         Ohoy Alibangbang kon ikaw ang maglupad 

Ikaapat na Phrase:     Tatapon mo sing maayo ang tanan, 

                          Tanan nga bulak 

Ikalimang Phrase:       Basi sa maulihi kon ikaw man ang malipat 

Ikaanim na Phrase:    Pobre si tapula nga sa duta ahay mataktak 

Ikapitong Phrase:       La la la la la la la la la la 

Ikawalong Phrase:      La la la la la la la la la la 

Ikasiyam na Phrase;   Ohoy Alibangbang 

 

 

Mahalagang Gawain 

Magkaroon ng isang video compilation ng gawain at ipadala ang 

mga videos sa guro sa pamamagitan ng messenger o email. 

 

Nagawa mo ba nang maayos? 

Magaling! 
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Sagutin: 

 

1. Ilang musical phrases mayroon ang awitin? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________. 

 

2. Sa pagbigkas at pag-awit ng “Ohoy Alibangbang” nang salit-

salitan, ano ang inyong napansin? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________. 

 

3. Ano ang naramdaman mo habang inaawit ang mga 
antecedent at consequent phrases? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________. 

 

 

 

 

Isaisip 

  

Ano ang Antecedent Phrase? 

 

          Ito ang tawag sa pariralang nagtatanong at kadalasan ay 

may papataas na himig. Sa pag-awit nito, karaniwan ang 

pakiramdam ay hindi tapos o bitin.  

 

Ano ang Consequent Phrase? 

 

          Ito naman ang pariralang sumasagot sa antecedent 

phrase  na kadalasan ay may pababang himig o pakiramdam ng 

pagtatapos. 
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Isagawa 

 

Panuto: Sa titik ng awiting “Ako Mananggete,” bilugan ang 

antecedent phrase at ikahon ang consequent phrase .  

 

Narito ang  link ng  awitin para mapakinggan, mapag-aralan 

at masuri ang awitin. https://www.youtube.com/watch?v=ia-f0aL3KQs 

 
               

 
                                                 Source: Musika at Sining 4 Kagamitan ng 

Mag-aaral,  p.74 

 

Sagutin mo: 

 

1. Ano ang kahulugan ng pamagat ng awitin?  

___________________________________________________________

________________________________________. 

2. Alam mo ba kung anong puno ang tinutukoy sa awitin? 

___________________________________________________________

________________________________________. 
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3. Paano ito inaawit? 

___________________________________________________________

________________________________________. 

 

4. Saang lugar nagmula ang awiting ito? 

___________________________________________________________

________________________________________. 

 

 

 

Tayahin 

 

A. Sagutin ang mga tanong. 
 

1. Ano ang karaniwang direksiyon ng himig ng antecedent 

phrase? 

________________________________________________________

_____________________________________________________. 

2. Ano naman ang karaniwang direksiyon ng himig ng 

consequent phrase? 

________________________________________________________

_____________________________________________________. 

 
B. Isulat sa loob ng kahon kung ito ay Antecedent Phrase o 

Consequent Phrase. 
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C. Awitin mo nang maayos at naaayon sa tamang tono. 
 

 Narito ang  link ng  awitin ng “Mary Had a Little Lamb” 

para mapakinggan, mapag-aralan at masuri ang  mga bahagi na 
may Antecedent Phrase at Consequent Phrase    sa   awitin:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=iBdNndsM1Nw 
 
Mahalagang Gawain: 

Magkaroon ng isang video compilation ng awitin  at ipadala 

ito sa guro sa pamamagitan  ng messenger o email. 

 

 
                    

 

Naawit mo ba nang maayos ang awitin? 

 

1. Ano ang nararamdaman mo habang inaawit ang mga 

antecedent at consequent phrases? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________. 
 

2. Ano ang ginawa mo para gumanda ang interprestasyon mo 
sa kanta?  
___________________________________________________________

___________________________________________________________
______________________________________________. 
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Karagdagang Gawain 

   

Anu-anong mga kilos ang maaari mong gawin habang 

inaawit ang mga antecedent phrase ng “Mary Had A Little Lamb”?  

Anu-anong mga kilos naman para sa consequent phrase? I-video 

ang sarili habang ginagawa pag-awit at pagkilos. Ipadala ang video 

sa messenger o sa email. 

 

Maglista ng tatlong (3) mga kilos para sa antecedent phrase 

at tatlong (3) mga kilos para consequent phrase. 
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Susi sa Pagwawasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subukin: 1. xylophone, gitara 

                2. tuba, laud, French horn 
 
Balikan:   A. Pagsasagawa ng Kodaly hand signal pataas-pababa 
                
            

Tuklasin: 
 Gawain 1: Antecedent Phrase 
                       2. consequent Phrase   
 Gawain 2: Pagsasanay  
 

Suriin: 1. Ugoy ng Duyan 
            2. malumbay at mahina 
      Antecedent Phrase- Sana’y di magmaliw ang dati kong araw/  
                                     Nais kong maulit ang awit ni inang mahal 
      Consequent Phrase: Nang munti pang bata sa piling ni nanay 

                                      Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan 
 Pagyamanin: 
             1. (sa Pyesa )Anim/ (sa Gawain) siyam 
             2. Tila may nagtatanong at may sumasagot 

  3. 2 uri- antecedent at consequent phrase 

Isagawa: 
Gawain 1 
Bilugan ang mataas na bahagi 
Ikahon ang mababang bahagi 
Gawain 2 

1.Ako Mananggete 
2.Niyog 
3.Masigla 
4.Hilagaynon 

 

Tayahin: 
1.Pataas 
2.Pababa 
3.Antecedent Phrase 
4.Consequent phrase 

5.Masaya 
6.Sa pag-awit :Bigyan  ito ng buhay at dapat naayon sa tono 

 
Karagdagang Gawain (Mga halimbawa) 

1. Umaaakyat sa hagdan, umaakyat sa puno, tumaas 

2.Bumababa, tumatalon,magpadulas 
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