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Musika 
Ikaapat na Markahan – Modyul 1: 
Pag-awit at Pagkilos sa Tempong Largo 

at Presto 



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 mga awitin o tugtugin ay maaaring lagyan ng kilos o 

galaw ayon sa bilis o bagal ng awitin o tugtugin. Maaari ring 

ilarawan sa pamamagitan ng iba’t ibang kilos ng katawan na 

naaayon sa daloy ng awitin o tugtugin. 

Sa modyul na ito ay malilinang ang iyong kaalaman sa pag-

unawa mo sa kilos o galaw ayon sa bilis o bagal ng musika.    

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod; 

1. Nakatutugon sa tempo ng awitin sa pamamagitan ng

naaayon na  kilos o galaw.

2. Nakikilala ang mga tempong presto at largo sa isang

awitin o tugtugin.

Subukin 

1. Ano ang makikikita sa larawan?

 ________________________ 

 ________________________ 

2. Batay sa larawan, sino sa dalawa ang

mabilis nakakagawa ng kilos o galaw?

Bakit?

______________________________

 _______________________ 
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Balikan 

Napag-aralan mo sa nakaraan modyul ang tungkol sa dynamics, 

(paglakas at paghina) ng isang awitin o tugtugin. 

Pag-aralan ang awiting “Natutulog ang Bata”.  Gamitin ang link na 

ito https://www.youtube.com/watch?v=jpAFcwtLVgw upang 

marinig ang wastong tono ng awit.  

Awitin ito nang naayon sa daynamiks at titik ng awit. 

Source: Musika at Sining 4, Patnubay ng Guro

Ano ang dapat gawin sa bahagi ng awit na may simbolong “p” at 

“f”? 

Magbigay ng halimbawa ng pagkakataon o sitwasyon na kailangan 

ninyong magsalita nang mahina? 

________________________________________________________ 
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Magbigay ng halimbawa ng pagkakataon o sitwasyon na kailangan 

ninyong magsalita nang malakas? 

________________________________________________________ 

Katulad ng dynamics, ang tempo ay nagbibigay ng 

ekspresyon sa awit at nagpapahiwatig ng damdaming nais 

iparating ng isang komposisyong musikal. 

Tuklasin 

1. Tukuyin mo kung alin sa mga larawan ang nagpapakita ng
mabagal na pagkilos.  Lagyan ng tsek (/) ang larawan.  Ano 
ang dahilan at mabagal silang kumilos? 
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2. Bigkasin ang mga titik ng awiting“ Telebong” at ipalakpak
ang ritmo nito habang sinasabayan ang link na ito –
https://www.youtube.com/watch?v=gimsS_jtwEE

Telebong 
Telebong, telebong, telebong 

Si Tatay nagsabong 

Nanalo ng piso 

Sumakay pa sa awto. 

Ang awto’y pabalingbaling 

Ang tsuper pala’y duling 

Nabangga sa pader 

Nalagas ang ngipin 

Paano mo ipinalakpak ang  ritmo nito?________ 

Bakit mo isinagawa ito nang mabilis?  __________ 

3. Tukuyin ang mga hayop sa larawan.  Paano sila kumikilos kung

 may hinahabol sila? 

________________________ ` _________________________ 

________________________ _________________________ 
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________________________ _________________________ 

________________________ _________________________ 

Suriin 

    Sa musika, mahalaga na sundin ng mang-aawit at 

manunugtog ang mga mahahalagang simbolo.  Kabilang na rito 

ang iba’t-ibang simbolo na tumutuon sa bilis ng musika. 

    Kadalasang ginagamit sa mga likhang awit ay mga salitang 

nasusulat sa wikang Italya.  Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng 

ideya sa mga mang-aawit o manunugtog kung gaano kabilis o 

kabagal dapat awitin o tugtugin ang isang kanta. 

    Ang mga awitin o tugtugin ay kumikilos tulad ng mga 

pangyayari sa paligid.  May mga pagkakataon na kailangang 

kumilos nang mabilis at mabagal.  Kaugnay nito, ang musika ay 

dumadaloy sa mabilis at mabagal na paraan. 

  Ang presto ay isang halimbawa ng tempo markings na 

nagsasaad ng mabilis na tempo sa isang awitin, samantalang 

ang largo ay halimbawa ng tempo markings para sa mabagal na 

tempo. 
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1. Pag-aralan ang awit  na “Masaya kung Sama-sama”.   Awitin

nang may tempong presto. Gamitin ang youtube link  upang

maawit ito ng wasto habang sinusundan ang titik ng awit sa

piyesa.

 https://www.youtube.com/watch?v=jHF9DW7Chnw.  

a. Ano ang tempo ng awit?

______________________________________________________

b. Anong damdamin ang ipinahihiwatig nito?

______________________________________________________

c. Angkop ba ng tempong ginamit sa damdaming ipinahihiwatig

ng awit? _________________________________________________

d. Kailan ginagamit ang mabilis na tempo?

______________________________________________________

Source: Musika at Sining 4 Kagamitan ng Mag-aaral, 
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2. Pag-aralan mo ang awit na “Brahms’Lullaby”. Pakinggan ang

tono ng awit sa link: https://www.youtube.com/watch?v=Ne7W_z6O8Nw. 

Sabayan ng pag-awit gamit ang titik  sa piyesa. 

a. Anong uri ng awit ang “Lullaby”?
___________________________________________________

b. Anong damdamin ang ipinahihiwatig nito?
___________________________________________________
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c. Paano mo ito aawitin?

___________________________________________________

d. Kailan pa umaawit nang mabagal?

___________________________________________________

3. Kumuha ka ng manika at awiting muli ang Brahms’ Lullaby
sa tamang tempo. Kunan ng larawan o video ang iyong
gawain.  Ipasa ito sa guro.

Pagyamanin 

 Gawin mo ang mga sumusunod 

 A. Isulat salitang mabilis o mabagal. 

1. Paano tumatakbo ang kuneho (rabbit)? _________________

2. Paano tumatakbo ang pagong? _________________________

3. Paano umiihip ang hangin kung may bagyo? _____________

4. Paano umiihip ang hangin kung maaliwalas ang

 panahon?___________ 

5. Paano umiikot ang elesi ng electric fan? _________________

B. Narito ang ilang excerpts ng mga kilalang awitin.  Maaari 

 mong pakinggan sa youtube link na nakalagay katabi ng 

 pamagat ng awit.  

 Sagutin  mo ito: 

    Batay sa isinasaad ng mga titik ng kanta, paano dapat awitin 

    ang mga sumusunod na awit.  Iguhit ang:    

 kung mabilis at  kung mabagal. 
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1. Happy Birthday Song

(https://www.youtube.com/watch?v=7KPfOVw3JwY) 

 Happy Birthday to you, Happy birthday to you, 

 Happy Birthday, Happy Birthday, 

 Happy Birthday to you. 

2. Ili-Ili Tulog Anay  (https://www.youtube.com/watch?v=reffH9YQzXk)

 Ili-ili tulog anay,  

 Wala diri imong Nanay 

 Kadto tienda, bakal papay, 

 Ili-ili, tulog anay. 

3. Kumusta Ka          (https://www.youtube.com/watch?v=63czT0YoNok) 

Kumusta ka  

halina’t magsaya 

Ipalakpak ang kamay, 

Ituro ang paa 

Ipadyak ang kanan,  

ipadyak ang kaliwa 

Umikot ng umikot 

At humanap ng iba. 
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Isaisip 

Ang tempo ay isang elemento ng musika na tumutukoy sa 

bilis o bagal ng isang awitin o tugtugin.  

 Ang tempo ay nagbibigay ekspresyon sa awit at 

nagpapahiwatig ng damdaming nais iparating ng isang 

komposisyong musikal. 

Ang tempong mabilis ay ginagamit sa mga awit o tugtuging 

may kasiyahan o kasiglahan tulad ng kaarawan, piyesta at iba 

pang selebrasyon.  Ang presto ay isang halimbawa ng tempo 

markings na nilalagay sa isang awit o tugtugin. 

Ang mabagal na tempo ay ginagamit sa awiting 

nagpapahayag ng kalungkutan, awit na pampatulog, sa 

pagmamahal at sa pagdarasal.  Ang   largo ay isang halimbawa 

ng tempo markings na nilalagay sa isang awit o tugtugin.. 

Isagawa 

Sa musika ay mayroon ding iba’t ibang bilis o bagal. 

1. Pag-aralan mo ang awiting  “Mga Alaga Kong Hayop”.
Sabayan ang youtube link na ito 

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

Gumawa ng video recording ng iyong mga gawain at ipasa sa

guro gamit ang messenger.
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2. Awitin mong muli at sabayan ng kilos ng katawan.

3. Ano ang ipinahihiwatig ng awit?

4. Maaari bang ikilos ang bawat  sinasabi sa awit na kilos ng

ibon, pusa, aso, pagong at rabbit?

5. Iayon mo ang wastong tempo (bilis o bagal) ng musika sa

pagkilos o pag- awit mo.

Tayahin 

A.      May mga awiting inaawit na mabilis at meron naming 

mabagal,. Isulat sa sagutang papel ang angkop na tempo ng 

mga sumusunod na awitin. Gamitin  ang youtube link upang 

matukoy mo ang tempong mabilis at mabagal.    

1. Pilipinas Kong Mahal

https://www.youtube.com/watch?v=glWaHBK3j6g
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2. Supercalifragilisticexpialidocious

https://www.youtube.com/watch?v=UR4uLNFEauw

3. BINGO

https://www.youtube.com/watch?v=JvfG3y77SuI

4. Pasko ay Sumapit

https://www.youtube.com/watch?v=OVpE_YM2K3w

5. May Bukas Pa

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

6. Pen pen de sarapen

https://www.youtube.com/watch?v=NZRN9dxZCmc

7. Ili-Ili Tulog Anay

https://www.youtube.com/watch?v=reffH9YQzXk

8. It’s a small World

https://www.youtube.com/watch?v=MVpMUgKtds4

9. Leron, Leron Sinta

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

10.Si Nanay, Si Tatay 

    https://www.youtube.com/watch?v=oOQwEP3az9w  

B.     Gawin ang mga sumusunod, na kilos o galaw batay sa 

nakasaad na tempo. Gumawa ng video recording ng mga 

Gawain at ipasa sa guro gamit ang messenger. 

1. Paglakad nang mabagal tulad ng pato na nakalikya

2. Paglukso nang mabilis tulad ng kabayo.

3. Tumatakbong pusa

4. Paglakad tulad ng pagong

5. Matandang masakit ang baywang

C. Punan ng wastong sagot ang mga puwang. 

Ang ____________ ay isang halimabawa ng tempo marking na 

ginagamit sa mga awit o tugtuging may kasiyahan o kasiglahan 

tulad ng kaarawan, piyesta at iba pang selebrasyon. 

Ang ___________ ay isang halimabawa ng tempo marking na 

ginagamit sa awiting nagpapahayag ng kalungkutan, awit na 

pampatulog, sa pagmamahal at sa pagdarasal. 
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Karagdagang Gawain 

Bigkasin ang mga chants. Gawin ito nang mabagal at mabilis.  

Gumawa ng video recording ng ginagawa at ipasa sa guro gamit 
ang messenger. 

1.  “Engine, Engine, Number 9” 

Engine, engine number 9 

Going down the railroad line 

If the train goes off the trach 

Will I get my money back? 

Will I get my money back? 

Yes, No, maybe so. 

2.    “Double, Double” 

Double, double, this, this 

Double, double, that that 

Double this, double that 

Double, double this that. 

(Aksyon  ng chant na Double, double) 
Double     -  apir  sa kaparehas na nakasarado ang kamao 
This         -   apir sa kaparehas 
That      -    apir na nakatalikod ang pala 
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Susi sa Pagwawasto 

Subukin 

1.Higante
May kabagalan sa paggalaw

2.Karaniawang lalaki
Mabilis na kumilos

Balikan 

(Pwedeng magkaiba-iba ng sagot) 

Mabagal na kilos 

Tuklasin 

Sasakyan sa highway        /    mabagal ang kilos dahil sa traffic 

Pasyente sa ospital    /    mabagal ang kilos dahil may masamang   karamdaman  

Tumatawid sa matarik na tulay  /  mabagal ang kilos para hindi mahulog sa bangin

Matandang malabo ang mata /   mabagal ang kilos dahil hindi masyadong nakakakita 

     sa  dinadaanan 

2.Ibinigkas ko ang rhyme nang mabilis

Ipinalkpak ko ang ritmo na naaayon sa bilis ng vpagbigkaas ng titik ng awit

Mabilis ang pagbigkas ssapagkat ang mga titik ay nagpapahayag ng pangyayaring may

kasiyahan 

3.pusa  -  mabilis

Aso  -  mabilis

Pagong  - mabagal

Kuneho  -- mabilis
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Suriin 

1.
a.Mabiliss
b.Masigla
c.Oo
d.Ginagamit ang mabilis na tempo kapag may kasiyahn o kasiglahan

2.
a.Pampatulog
b.Slowly and sweetly
c.Mabagal
d.Ginagamit ang mabagal na tempo kapag nagpapahayag ng kalungkutan, awit na

pampatulog, sa pagmamahal at sa pagdarasal.

Payamanin 

B. 

1.   2. 3. 

Isagawa 

3.Ang awiin ay tungkol sa iba’t-ibang kilos o galaw ng mga hayop

Tayahin 

A.
1.Mabagal
2.Mabilis
3.Mabilis
4.Mabilis
5.Mabagal
6.Mabilis
7.Mabagal
8.Mabilis
9.Mabilis
10.Mabagal

B.
C.

1.Tempong mabilis
2.Mabagal na tempo
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