BAHASA INDONESIA



MATEMATIKA






Membilang atau
menghitung secara urut
Menyebutkan banyak
benda
Membandingkan dua
kumpulan benda melalui
istilah lebih banyak, lebih
sedikit, atau sasma banyak
Membedakan berbagai
bentuik sesuai dengan
cirinya







Membedakan berbagai bunyi/suara tertentu secara tepat.
Menirukan bunyi/suara tertentu seperti: suara burung, ombak,
kendaraan, dan lain-lain.
Mengenal bunyi bahasa.
Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah, dan tempat tinggal)
dengan kalimat sederhana
Menyebutkan nama orangtua dan saudara kandung
Menanyakan data diri dan nama orangtua serta saudara teman sekelas
Menjiplak berbagai bentuk gambat, lingkaran, dan bentuk huruf.

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Menyebutkan nama
lengkap dan nama panggilan


Menyebutkan
alamat tempat tinggal.

Tema
LINGKUNGAN
Minggu I
SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN

 Mengelompokkan berbagai jenis: bintik gari,
PENDIDIKAN JASMANI,
OLAHRAGA, DAN KESEHATAN
Menerapkan konsep arah dalam
berjalan, berlari dan melompat.
Berjalan dengan berbagai pola
langkah dan kecepatan.

PENGETAHUAN ALAM





Menyebutkan nama bagian-bagian
tubuh
Menyebutkan kegunaan bagian-bagian
tubuh
Mengelompokkan benda dengan
berbagai cara yang diketahui anak.
Menunjukkan sebanyak-banyaknya
benda yang mempunyai warna, bentuk
dan ciri t ertentu




bidang, warna dan bentuk pada benda dua
dan tiga dimensi di alam sekitar
Bergerak bebas sesuai irama musik
Menyebutkan unsur rupa di lingkungan
sekolah

Kewarganegaraan
Menyebutkan jenis kelamin anggota
keluarga.

Meyebutkan agama-agama yang ada di
Indonesia
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BAHASA INDONESIA



MATEMATIKA
Membilang atau menghitung
secara urut
Menyebutkan banyak benda
Membandingkan dua
kumpulan benda melalui
istilah lebih banyak, lebih
sedikit, atau sasma banyak
Menceritakan
pengalamannya saat pagi,
siang atau malam hari










Membedakan berbagai bunyi/suara tertentu secara tepat.
Menirukan bunyi/suara tertentu seperti: suara burung, ombak,
kendaraan, dan lain-lain.
Mengenal bunyi bahasa.
Membedakan bunyi bahasa.
Melafalkan bunyi bahasa secara tepat.
Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah, dan tempat tinggal)
dengan kalimat sederhana
Menyebutkan nama orangtua dan saudara kandung
Menanyakan data diri dan nama oratua serta saudara teman sekelas
Mengenali huru-huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata dan
kalimat sederhana.
Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf

Tema
LINGKUNGAN
Minggu II
PENDIDIKAN JASMANI,
OLAHRAGA, DAN KESEHATAN



Menerapkan konsep arah
dalam berjalan, berlari dan
melompat.
Berjalan dengan berbagai pola
langkah dan kecepatan.

PENGETAHUAN ALAM
Menyebutkan nama bagian-bagian tubuh
Menyebutkan kegunaan bagian-bagian tubuh
 Memasangkan benda sesuai dengan

pasangannya
 Menunjuk sebanyak-banyaknya benda
yang mempunyai warna, bentuk dan ciri
tertentu

ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL
Menyebutkan nama ayah,
ibu, saudara dan wali.
Menyebutkan anggota
keluarga yang tinggal dalam
satu rumah

SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN

Mengelompokkan berbagai ukuran: bintik,

garis, bidang, warna dan bentuk pada benda
dua dan tiga dimensi di alam sekitar
Menyebutkan unsur rupa di lingkungan
sekolah
Bertepuk tangan dengan pola

KEWARGANEGARAAN


Menyebutkan jenis kelamin
anggota keluarga.



Meyebutkan agama-agama yang
ada di Indonesia
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BAHASA INDONESIA



MATEMATIKA
Membaca dan menulis
lambang bilangan
Membandingkan dua
kumpulan benda melalui
istilah lebih banyak, lebih
sedikit, atau sasma banyak
Menyebutkan perbedaan
antara pagi dan malam hari
Menyebutkan hasil
pengelompokkan bangun
ruang sederhana

PENDIDIKAN JASMANI,
OLAHRAGA, DAN KESEHATAN.



Berlari dengan berbagai pola
langkah dan kecepatan.
Melompat ke berbagai arah.








Melafalkan bunyi bahasa secara tepat.
Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah, dan tempat tinggal)
dengan kalimat sederhana
Menyebutkan nama orangtua dan saudara kandung
Menanyakan data diri dan nama oratua serta saudara teman sekelas
Mengenali huru-huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata dan
kalimat sederhana.
Membaca nyaring satu paragraf dengan lafal dan intonasi yang tepat.
Membaca teks pendek dengan lafal dan intonasi yang benar
Menebalkan bebagai bentiuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf



Tema
LINGKUNGAN
Minggu III

SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN

PENGETAHUAN ALAM

berbagai cara yang diketahui anak

Menyebutkan alamat tempat
tinggal.
Menyebutkan anggota
keluarga yang tinggal dalam
satu rumah
Menghitung jumlah anggota
keluarga yang tinggal dalam
lingkungan rumahnya

 Mengelompokkan berbagai jenis: bintik gari,


Menyebutkan kegunaan bagian-bagian tubuh
Menyebutkan anggota gerak tubuh.
 Mengelompokkan benda dengan

ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL

bidang, warna dan bentuk pada benda dua
dan tiga dimensi di alam sekitar
Mengelompokkan berbagai ukuran: bintik,
garis, bidang, warna dan bentuk pada benda
dua dan tiga dimensi di alam sekitar

KEWARGANEGARAAN




Menyebutkan jenis kelamin anggota keluarga.
Meyebutkan agama-agama yang ada di
Indonesia
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MATEMATIKA
Menyatakan masalah seharihari yang terkait
penjumlahan dan
pengurangan sampai 20
Membandingkan dua
kumpulan benda melalui
istilah lebih banyak, lebih
sedikit, atau sasma banyak
Menceritakan pengalaman
sat pagi, siang atau malam
hari
Membedakan berbagai
bentuk sesuai dengan cirinya

BAHASA INDONESIA








Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah, dan tempat tinggal)
dengan kalimat sederhana
Menyebutkan nama orangtua dan saudara kandung
Menanyakan data diri dan nama oratua serta saudara teman sekelas
Mengenali huru-huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata dan
kalimat sederhana.
Membaca nyaring satu paragraf dengan lafal dan intonasi yang tepat.
Membaca teks pendek dengan lafal dan intonasi yang benar
Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf

Tema
LINGKUNGAN
Minggu IV
PENDIDIKAN JASMANI,
OLAHRAGA, DAN KESEHATAN



Berlari dengan berbagai pola
langkah dan kecepatan.
Melompat ke berbagai arah.

PENGETAHUAN ALAM
Menyebutkan nama bagian-bagian tubuh
Menyebutkan kegunaan bagian-bagian tubuh
Menyebutkan anggota gerak tubuh.
Memasangkan benda sesuai dengan pasangannya

ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL
Menyebutkan alamat tempat
tinggal.
Menyebutkan anggota
keluarga yang tinggal dalam
satu rumah
Membuat silsilah keluarga

SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN

Mengelompokkan berbagai jenis: bintik gari,

bidang, warna dan bentuk pada benda dua
dan tiga dimensi di alam sekitar
Mengelompokkan berbagai ukuran: bintik,
garis, bidang, warna dan bentuk pada benda
dua dan tiga dimensi di alam sekitar

KEWARGANEGARAAN


Menyebutkan jenis kelamin anggota
keluarga.
 Meyebutkan agama-agama yang ada
di Indonesia
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