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Lesson 1 Sound and Silence
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Pasiuna nga Mensahe
Para sa Magtutudlo:
Kumusta, malipayong paggamit niining Music 1 - Alternative
Delivery Mode (ADM) Module para sa araling Sound and Silence.
Kini nga Modyul nadesinyo, naugmad ug nasusi sa pagtinabangay
sa mga magtutudlo nga gikan sa pampublikong institusyon para sa
pagtabang kanimo nga makab-ot ang sumbanan nga gitakda sa
K to 12 Curriculum samtang ilang gibuntog ang mga babag nga
adunay kalabutan sa personal, social, ug economic nga mga
sitwasyon sa ilang pag-eskwela.

Kining kapanguhaan sa pagkat-on o learning resource gilauman
nga makapadasig sa magtutuon o bata nga mobuhat sa mga
giniyahan ug gawasnong buluhaton sa iyang kaugalingon nga
lihok ug panahon. Dugang pa, ang katuyuan usab niini mao ang
pagtabang sa magtutuon o bata nga makakuha sa mga
gikinahanglan nga kahanas niining atong panahon karon sa ika21 nga siglo samtang gitagaan usab og konsiderasyon ang ilang
mga panginahanglan og sitwasyon.

Isip magtutudlo, ikaw ang gilauman nga maghatag sa magtutuon
o bata kung unsaon paggamit niini nga Modyul. Gitahasan usab
ikaw sa pagsubay sa pag-uswag sa iyang kahibawo samtang imo
siya gitagaan og higayon nga makatuon sa iyang kaugalingon
nga pagkat-on sa kahibawo. Ug usab, gitahasan ka nga dasigon
ug tabangan ang magtutuon o bata sa iyang pagbuhat sa mga
buluhaton sulod niini nga Modyul.
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Para sa Magtutuon:
Kumusta, malipayong paggamit niining Music 1 - Alternative
Delivery Mode (ADM) Module para sa araling Sound and Silence.
Kini nga Modyul gihimo para matagaan ka sa makahuluganon nga
higayon para sa mga giniyahan ug gawasnong pagkat-on subay
sa imong kaugalingon nga lihok ug panahon. Isip aktibo nga
magtutuon, mahimo nimo ang pagproseso sa sulod niining modyul.
Kini nga Modyul adunay mga parte kapares sa mga icons:

Hibalo-i Kini
Sulayi Kini

Subli-a Kini

Kat-oni Kini

Susiha Kini

Dinhi nga bahin, mahibaloan kung unsa ang
kinahanglan nga matun-an sa modyul.
Ang katuyoan niini nga bahin sa buluhaton
mao ang pagsusi sa imong naunang
kahibalo mahitungod sa leksiyon nga imong
pagatun-an. Kung makuha nimo ang
ensakto nga mga tubag (100%), pwede na
nimo dili gamiton kini nga modyul.
Kini ang hamubo nga buluhaton o
paghisgot sa nauna nga kahibalo para
matabangan ka nga makonek ang karon
ug sa una nga leksiyon.
Dinhi nga bahin, ipaila ang bag-o nga
leksiyon sa nagkalain lain nga pamaagi
sama sa usa ka istorya, kanta, balak,
pagpresentar sa problema, sitwasyon, o
mga buluhaton.
Dinhi nga parte, tagaan ka og hamubo nga
panaghisgot sa leksiyon. Ang katuyuan niini
para matabangan ug masabtan ang bag-o
nga konsepto ug kahanas.
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Pagpauswag

Hinumdumi
Kini

Buhata Kini

Ebalwasyon

Mga
Buluhaton

Naglangkob kini sa mga buluhaton nga
giniyahan og gawasnon pagbansay para
mapalig-on ang imong pagsabot ug
kahanas leksiyon. Mahimo nimo nga tanawon kung husto ba ang imong tubag sa
mga buluhaton sa pagtan-aw sa tubag nga
nahimutang sa susi sa hustong tubag nga
anaa sa katapusan nga parte sa modyul.
Kini naglangkob sa nga pangutana o
pagbutang sa mga tubag diha sa
gibutangan og blanko nga parte sa
kapahayag para mapaproseso kung unsa
ang natun-an nimo gikan sa leksiyon.
Kini naglangkob sa mga buluhaton nga
makatabang sa imo para mabalhin ang
bag-ong kahibalo o kahanas sa tinuod nga
sitwasyon o ang kamatuoran sa kinabuhi.
Kini usa ka buluhaton nga ang katuyuan
masukod ang lebel sa kahibalo nga nakabot sa natun-an nga kompetensi.
Dinhi nga bahin, adunay ihatag nga
dugang nga mga buluhaton para
mapalambo ang imong kahibawo ug
kahanas sa natun-an nga leksiyon.

Tubag sa Mga Naglangkob kini sa ensaktong tubag sa
tanan nga mga buluhaton nga anaa sa
Pangutana
modyul
Sa katapusan ng parte ani nga modyul, makita usab ang:

Pakisayran

Kini ang listahan sa tanan nga gikuhaan
sa pagbuhat ug pag-ugmad niini nga
modyul.
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Ang mosunod mao ang importante nga pahinumdum sa
paggamit niini nga modyul:
1. Ayaw kalimti ang pagtubag sa Sulayi Kini sa dili pa mobalhin
sa laing gihatag nga buluhaton nga naa niini nga modyul.
2. Basaha ug maayo ang mga direksiyon sa dili pa buhaton nga
mga buluhaton sa pagbansay.
3. Obserbahe ang pagkamatinud-anon og ang itegridad sa
pagbuhat sa mga buluhaton ug sa pagsusi sa insakto nga
mga tubag.
4. Humana usa ang gibuhat nga buluhaton ayha moadto sa
uban pa nga mga buluhaton sa dili pa moadto sa uban pa
nga mga buluhaton.
5. Ibalik ang modyul sa imong maestro o sa facilitator kung
mahuman na ang pagtubag sa tanan nga mga buluhaton.
Kung ugaling naglisod ka sa pagtubag sa mga buluhaton, ayaw
pag duha-duha pagkonsulta sa imong maestra o facilitator.
Mahimo ka usab mangayo ug tabang sa imong nanay ug tatay,
sa imong magulang o sa bisan kinsa nga nga kauban sa balay na
mas magulang nimo. Imong huna-hunaon pirmi nga wala ka naginusara.
Maglaum kami nga pinaagi niining modyul makasinati ka sa usa
ka makahuluganon nga kahibalo ug makakuha ka sa lawom nga
pagsabot nga may kalabutan sa kompetensi nga gitun-an.
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Hibalo-i Kini
Niining modyul, imong pagatun-an ang pag-ila sa
kalainan
sa
mga
simbolo
sa
musika
nga
nagkahulogan sa tingog ug kahilum (sound and silence).
Kini importante nga pagatun-an aron imong mailhan
ang mga simbolo sa musika nga adunay tingog
ug kahilum, ug imo usab mahibaluan kung kanus-a ka
motingog ug kanus-a mohilom.

Sulayi Kini
Panuto: Basaha ug lingini ang letra sa husto nga tubag sa
mga pangutana.
1. Unsa ang kahulogan sa quarter note?
a. adunay tingog
b. walay tingog
c. duha ka tingog
2. Pila ka pakpak ang anaa sa usa ka quarter note?
a. duha

b. usa

3. Unsa ni nga simbolo sa musika?
a. Quarter Note
b. Quarter Rest
c. Eight Note
1

c. wala

Lesson

1

Sound and Silence

Learning Competency:
Identifies the difference between sound and
silence accurately.

Subli-a Kini
Ila-ilaha ug buhata.

pagpakpak

Walay tingog o hilum

2

Kat-oni Kini
PLEASE WATCH
https://www.youtube.com/watch?v=X6HWyth3lRk

Ipakita ang mga simbolo sa musika

Susiha Kini
Basaha ug tun-i.
Ang nota nga Quarter Note mudawat og usa ka
kumpas o usa ka pakpak, nagkahulogan kini nga adunay
tingog.
3

Quarter Note
Naay tingog

Usa ka pakpak para sa
usa ka kumpas (beat).

Ang Quarter Rest mudawat og usa ka kumpas, apan
walay tingog. Ibuklad ang duha ka kamot para sa kumpas
nga hilom o walay tingog. REST ang tawag sa kumpas nga
hilom o walay tingog (sound).

Quarter Rest
Walay tingog/hilom

Usa ka kumpas nga
walay tingog.

4

5

6

Pagpauswag
Ipakpak ang mga kamot kung ang simbolo nga
gipakita nagpasabot nga adunay tingog, ibuklad ang
mga kamot kung ang gipakita nga simbolo nagpasabot
nga kahilum.

7

Hinumdumi Kini

8

Buhata Kini

Ebalwasyon
1.

9

2. Unsa nga kinaiya ang magkapareho sa usa ka
quarter note og usa ka quarter rest?
a. pareho sila adunay tingog
b. pareho sila walay tingog
c. pareho sila adunay usa ka kumpas o beat.

Mga Buluhaton

2. Pila ka pakpak ang anaa sa usa ka quarter
note?
a. duha
b. usa
c. wala

10

11

Mga Buluhaton

12

Ebalwasyon
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Kat-oni Kini

1. A
2. B
3. B
4. B
5. C
Sulayi Kini

Pagpauswag

1. A
2. B
3. B

Mga Buluhaton

1. A
2. B
3. C

Tubag Sa Mga Pangutana

Pakisayran
Kto 12 Grade 1 P.E. Teachers Guide Final Edition
Kto 12 Grade 1 P.E. Curriculum Guide 2016 Edition
Music and Arts Grade 1 LM. Pdf
Music and Arts Grade 1 TG (Q1toQ4) Inside Pp.1-12-13 pdf
Music and Arts Grade 1 LM Front Matter Pages. Pdf
https://binged.it/2B3r5yP
https://binged.it/32nCVzd
https://binged.it/30ehH49
https://binged.it/391AzqZ
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