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Musika 
Ikaapat na Markahan – Modyul 2:

Ang Ostinato at Descant  



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! 

Maaring magbigay ng karagdangang ganda ang paggamit ng 

ostinato at descant sa mga awitin. Ito ay inaawit o tinutugtog 

kasabay ng melody. Sa pag-aaral, maririnig at matutukoy ang iba’t 

ibang uri ng pamamaraan ng paglalagay ng ostinato at descant. 

Ganun din, napagtutuunan ng pansin ang pagsasanay sa pag-awit 

ng mga awiting may ostinato at descant. 

Sa modyul na ito ay malilinang ang iyong kaalaman sa 

paggamit ng ostinato at descant sa musika.    

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod; 

1. Natutukoy ang ostinato o descant ng awitin sa

pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa.
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Subukin 

Tukuyin kung TAMA o MALI ang mga sumusunod na 

pangungusap. Ilagay ang Tama o Mali sa patlang bago ang bilang 

________1. Ang descant ay may kaugnayan sa bilis o bagal ng 

musika. 

________2. Ang rhythmic ostinato ay maaring tugtugin sa mga 

rhythmic instruments o gawin gamit ang kilos ng katawan tulad 

ng padyak at palakpak. 

________3. Ang ostinato ay hindi inuulit-ulit. 

________4. Melodic Ostinato ang tawag sa maikling melodic line o 

himig na inuulit-ulit na isinasaliw sa isang awit. 

________5. Ang descant at ostinato ay tumutukoy sa parehong 

konsepyo sa musika. 
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Balikan 

Napag-aralan mo sa nakaraan modyul ang tungkol sa kilos 

at galaw bilang tugon sa tempo. 

Piliin ang titik ng tamang sagot. 

1. Alin sa mga sumusunod ang mabilis na tempo?

a. piano b. largo c. forte d. presto

2. Lahat ng mga awitin ay may tempong presto maliban sa isa.

Piliin ang naiiba. Pwede ring hanapin sa Youtube sa

pamamagitan ng link katabi ng mga awit para gawing gabay sa 

pagsagot. 

a. “Akong Manok” https://youtu.be/Jk7OfcqU7Dw

b. “Ili-ili Tulog Anay”  https://youtu.be/reffH9YQzXk

c. “Sitsiritsit” https://youtu.be/rjkrdy2A_HI 

d. “Chua-ay”  https://youtu.be/fvdYBlJ2PKI

3. Ano ang tempo ng awiting “Sa Ugoy ng Duyan”

https://youtu.be/q_gOQVLVUJI ? 

a. mabilis na mabilis c. katamtamang bilis

b. mabilis na mabagal d. mabagal

4. Alin sa mga sumusunod ang mabagal na tempo?

a. largo b. presto c. piano d. forte

5. Alin sa mga sumusunod na element ng musika ang

naglalarawan ng bilis?

a. melody b. tempo c. rhythm d. dynamics

Source: Musika at Sining 4, Patnubay ng Guro
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Tuklasin 

Source: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/pitch-perfect-

cast-where-are-they-now/ 

Source: https://www.fandango.com/movie-news/watch-the-10-best-pitch-

perfect-cups-covers-749068 
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Pamilyar ka ba sa pelikulang “Pitch Perfect”? Napanood mo 

na ba ito? Kung, Oo, naalala mo ba ang tagpong ito sa pelikula na 

nasa ikalawang larawan? Kung hindi mo pa ito napapanood maari 

mong panoorin ang tagpong ito mula sa link. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ixi9imJZ40M 

Nagustuhan mo ba ang awitin? Ano ang ginagawa ng bidang 

babae habang umaawit? Anong napansin mo sa tinutugtog nya 

gamit ang baso? Paulit-ulit ba ito?  Ang bidang babae sa pelikula 

ay lumikha ng ostinato habang inaawit nya ang kantang “When 

I’m Gone”. Tatalakayin natin sa susunod na pahina ang ostinato 

at descant. 

Suriin 

Ang ostinato ay paulit-ulit na rhythmic pattern o himig na 

ginagamit bilang pansaliw sa mga awitin. May dalawang uri ang 

ostinato; rhythmic at melodic ostinato. Ang rhythmic ostinato ay 

binubuo ng rhythm lamang samatalang ang melodic ostinato ay 

binubuo ng rhythm at melody. Karaniwan ang rhythmic ostinato ay 

tinutugtog gamit ang mga rhythmic instruments katulad ng mga 

marakas at tambol o di kaya”y mga kilos ng katawan tulad ng pag-

padyak or pagpalakpak. 

1. Pakingan ang awiting ito na pinapagatang “We Will Rock

You? Narinig mo ba ang paulit ulit na ritmo? Maari mo bang

gayahin ito? Ano kayang uri ng ostinato ang ginamit sa

awiting ito?

https://www.youtube.com/watch?v=Wv0KwOEYKU4

2. Suriin ang musical score sa baba. Napansin mo ba ang

inuulit-ulit na ritmo sa bawat measure ng awit? Isulat ang

rhythmic pattern na inuulit sa musical score. Ito ay

halimbawa ng rhythmic ostinato na makikita sa isang musical

score.
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3. Pakinggan naman sa isang awiting ito mula sa bansang Israel

na may pamagat na “Zum Gali Gali”. Ano ang iyong napansin

sa kanta? Ilang boses ang iyong naririnig na umaawit?

Mayroon ka bang naririnig na salitang inuulit-ulit? Maari mo

bang isulat ang mga salitang inaawit ng pauulit ulit sa

kantang ito?  Ano kayang uri ng ostinato ang ginamit sa

kantang ito?

https://www.youtube.com/watch?v=8_lT-VvYiQ8 
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Ang descant naman ay isang himig na inaawit kasabay sa 

itaas ng melody, ngunit kaiba sa pangunahing melody. Ito ay 

nagdadagdag sa texture ng awitin.  

1. Pakinggan naman ang awiting ito mula sa Visayas na may

pamagat na “Ili Ili Tulog Anay”. Maririnig sa unang beses ng

pag-awit ang melody ng kanta. Pagtuuan ng pansin ang

ikalawang ulit ng pag-awit. Ano ang iyong napansin? Ilang

linya ng musika ang iyong narinig? Mas mataas ba ang

ikalawang boses sa melody? Ang awiting ito ay mayroong

descant.

https://www.youtube.com/watch?v=Cb4kdxHvNOY

2. Pagmasdan ang musical score ng “Magtanim ay ‘Di Biro”. 

Maliban sa pangunahing titik ng awitin, may napansin kabang 

karagdagang titik na iniligay sa musical score? Maari mo bang 

sipiin ang mga karagdagang titik na ito? Pansinin ang mga nota 

ng karagdagang titik, ito ba ay mas mataas or mas mababa sa 

melody? Ang tawag sa karagdagang musical line na ito ay descant. 

Sa musical score, ito ay nakikitang nakasulat sa itaas ng melody. 
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Pagyamanin 

1. Pagmasdan ang musical score na ito ng  “Ram Sam Sam”.

Sagutin ang mga sumusunod na tanong.

a. Ilang musical parts/lines ang iyong nakikita? _____

b. Maari mo bang sipiin ang paulit-ulit na salita sa

ikalawang musical line?_________

c. Anong tawag sa paulit-ulit na musical line na

ito?__________________

CO_Q4_Music 4_ Module 2
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2. Pagmasdaan ang musical score na ito na may pamagat na

“Hidden God Devoulty I Adore You”. Ang melody nito ay nasa 

ibabang bahagi. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 

a. Pareho ba ang tono ng melody at ang musical line sa taas

base sa mga nota nito?_________

b. Alin sa tingin mo ang mas mataas ang melody o ang musical

line sa taas?_________

c. Ano ang tawag sa musical line na ito na nasa taas ng

melody?_____________

3. Pakinggan mabuti ang awitin sa video na pinamagatang “Land

of the Silver Birch”. Ito ay isang katutubong awitin ng Canada. 

Matapos pakinggan, sagutin ang mga sumusunod na tanong. 

https://www.youtube.com/watch?v=X9yhMOmW6HQ  

a. Anong tawag sa instrumentong unang narinig sa

video?__________

CO_Q4_Music 4_ Module 2
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4. Pakinggan muli ang awiting “When I’m Gone” mula sa

pelikulang “Pitch Perfect”. Sagutin ang mga tanong. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ixi9imJZ40M  

a. Anong uri ng ostinato ang ginagawa ng bidang babae?______

b. Saan n’ya tinutugtog ang ostinato pattern?_________

5. Pagmasdan ang musical score sa ibaba at sagutin ang mga

sumusunod na tanong. 

a. Ilang musical parts/lines mayroon ang awitin?______

b. Sa anong music part/line matatagpuan ang melody?______

c. Mayroon bang inuulit-ulit na melody o ritmo sa musical

score?_______

d. Kung mayroon, anong tawag sa inuulit-ulit na 

melody/rhythmic pattern na ito?______________

CO_Q4_Music 4_ Module 2
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Isaisip 

Tukuyin kung ano ang ayon sa ipinaglalarawan. Buuin ang 

salita sa pamamagitan ng pagsulat sa patlang ng mga nawawalang 

titik. 

1. Ostinato na binubuo ng rhythm lamang.   R _ Y T _ M I _  

O S _ I _ A T _ 

2. Ito ay isang himig na inaawit kasabay sa    _ E S _ N _

itaas ng melody, ngunit kaiba sa

pangunahing melody.

3. Ostinato na binubuo ng rhythm at melody.   M _ _ O _ I C

O _ _ I _ A _ O 

4. Ito ay paulit-ulit na mga rhythmic o melodic pattern na

ginagamit bilang pansaliw sa mga awitin. 

  _ S _ I _ _ T _ 

5. Ito ay naidadagdag sa mga awitin kapag _ E _ _ U _ E 

gumamit nang ostinato at descant. 

Isagawa 

Awitin ang “Pamulinawen”. Lumikha ng rhythmic ostinato.  

Gumamit ng sariling likha o improvised rhythmic instrument para 

sa rhythmic ostinato. 

1. Pag-aralan mo ang awiting “Pamulinawen”. Gamitin ang
link na ito bilang gabay sa pag-aaral.
https://www.youtube.com/watch?v=XfzNP-w6U5k

CO_Q4_Music 4_ Module 2
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Huwag kang magtampo
Iyon ay biro lamang

Di na uulit
Manalig ka hirang
Kung galit ka pa

Parusahang lubusan
At iyong asahang

Hindi magdaramdam

Tunay ang aking pagibig
At hindi biro-biro lamang

Ang puso ko'y sa iyo
Huwag kang magalinlangan

At kung kulang pa rin
Ay kunin mo pa yaring buhay

'Yan ay tanda ng 
Sukdulang pagmamahal
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Tayahin 

A.  Piliin ang titik ng tamang sagot. 

1. Ano ang tawag sa paulit-ulit na melodic pattern na ginagamit

bilang pansaliw sa awitin? 

a. ostinato c. rhythmic ostinato

b. descant d. melodic ostinato

2. Aling element ng musika ang nabibigyang halaga ng ostinato?

a. rhythm c. dynamics

b. melody d. texture

3. Sa paanong paraan natutukoy ang ostinato?

a. sa pakikinig c. sa pakikinig at pagbabasa

b. sa pagbabasa d. wala sa nabanggit

4. Ano ang tawag sa paulit-ulit na rhythmic pattern na

ginagamit bilang pansaliw sa awitin?

a. ostinato c. rhythmic ostinato

b. descant d. melodic ostinato

5. Ano ang tawag sa isang himig na inaawit kasabay ng melody

na karaniwang makikita sa itaas ng melody sa musical score? 

a. ostinato c. rhythmic ostinato

b. descant d. melodic ostinato

CO_Q4_Music 4_ Module 2
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Karagdagang Gawain 

1. Pag-aralan ang awit. Pag-awit nang may ostinato.

 Gawin ang mga sumusunod: 

a. Awitin ang “Hear the Rain” i-record ito para gawing gabay

upang maisagawa ang iba pang mga gawain. 

b. Gawin mo ang ostinatong ito habang pinapatugtog ang

 na- i-record na awit ng “Hear the Rain”. i-record din ito o  

 kaya  naman hikayatin mo ang isang kasamahan sa bahay 

  para magawa mo ang gawaing ito at sa mga susunod pang 

 mga gawain. 

c. Gawin din ang melodic ostinato na ito habang

    pinapatugtog ang na-i-record na awit na “Hear the Rain” o 

    kaya record ng unang melodic ostinato.  

 melodic ostinato:     sol  la   sol   la  sol   la   sol 
la 

Pit-ter  pat-ter pit - ter pat - ter

CO_Q4_Music 4_ Module 2
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d. Pagsabay-sabayin ang lahat ng na-i-record na melodic

    ostinato kasama ang panghuling melodic ostinato. 

2. Sa awiting “Magtanim ay ‘Di Biro”, awitin ang melody at i-record

ito, pakatapos awitin naman ang descant na naaayon sa kung ano 

ang pagkalahad nito sa musical score o kaya naman hikayatin ulit 

ang kasamahan mo sa bahay para maisagawa mo ang gawaing ito. 

Gamit ang rubrics na ito kopyahin at lagyan nang tsek kung 

napakahusay, mahusay, at di-gaanong mahusay sa mga gawain. 

Gawain Napakahusay Mahusay 
Di-

gaanong 
Mahusay 

1. Naawit nang tama ang
descant ng awitin. 

2. Naipakita ang pagsunod
sa mga gawaing itinakda 

3. Naipakita ang lubos na
kasiyahan sa mga gawain 

 melodic ostinato:  mi  do 
 drip  drop 

 melodic ostinato:  do 
    splash 
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Subukin 

1. Mali  2. Tama 3. Mali 4. Tama 5. Mali 

Pagyamanin 

1. a. 2 b.Ram Sam Samc.Rhythmic Ostinato

2. a. Hindi  b.Musical line sa itaas c. descant

3. a. Drum/Tambol b.Ooc.Rhythmic Ostinato

4. a. Rhythmic Ostinato b.cup/tasa/baso

5. a. 2 b.1st/Unac.Mayroond.melodic ostinato/ostinato

Isaisip 

1.RHYTHMIC OSTINATO
2.DESCANT
3.MELODIC OSTINATO
4.OSTINATO
5.TEXTURE

Isagawa

1.Gawaing paggamit ng sariling likha o improvisation

Tayahin

1.d

2.d

3.c

4.c

5.b

Isagawa

1.Paggawa ng sariling likha o improvisation

Susi sa Pagwawasto 
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