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RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN MINGGUAN
(RPPM)

TEMA :
LINGKUNGANKU
Sub Tema :
1. Rumahku
2. Sekolahku

PUNCAK TEMA
Pameran macam-macam rumah-rumahan
dari barang bekas dan Playdough

3.2 - 4.2, 3.3 - 4.3, 3.4 - 4.4, 3.5 – 4.5, 3.6 – 4.6, 3.7 – 4.7, 3.8 – 4.8, 3.9 – 4.9, 3.10 – 4.10, 3.11 – 4.11, 3.12 – 4.12,
3.13 – 4.13, 3.14 – 4.143.15 – 4.15

KEGIATAN UNTUK MENCAPAI KD

IV. TOKO BANGUNAN
a. Mengamati macam-macam bahan bangunan,
peralatan untuk membuat rumah
b. Bermain mencari bahan bangunan yang
disembunyikan
c. Menganyam karpet
d. Mengelompokan dan menghitung kartu gambar
bahan bangunan
e. Bermain benda berpasangan (kartu gambar
pintu dan kunci, kursi dan meja dsb)
f. Bermain pasir membuat rumahku dan
menceritakan
g. Membedakan berat ringan, besar kecil, panjang
pendek, kasar halus
h. Bermain warna dengan cat minyak
i. Bercerita tentang “Toko Bangunan”

II. RUMAH DI LINGKUNGAN RUMAHKU
a. Mengamati macam-macam rumah di lingkungan
sekolah
b. Berjalan dan berlari di lingkungan sekolah
c. Tanya jawab tentang rumah yang diamati
d. Bermain puzzle ”rumah”
e. Mengerjakan maze “Rumahku“
f. Bermain kartu gambar “bagian-bagian rumah”
dan menyusun huruf
g. Mengurutkan gambar rumah dari yang kecilbesar
h. Bercerita 4 gambar seri “Rumah temanku”
i. Menganyam dinding dari bilah bambu
j. Menyanyi “Di depan Rumah“

Usia
: 5 - 6 Tahun
Semester / Minggu
: I / 9, 10, 11
Tema / Sub Tema /Sub sub Tema : Lingkunganku/Rumahku

I. TUKANG BANGUNAN
a. Bercerita tentang “Rumah baruku”
b. Bermain “Gobak sodor/bermain galah”
c. Menyebutkan macam-macam peralatan tukang
dan bahan bangunan
d. Membuat peralatan tukang dari barang bekas
e. Mengelompokkan peralatan dan perlengkapan
tukang
f. Menyebutkan konsep penambahan 1-10
g. Membuat lipatan Topi/Caping
h. Bermain peran “Tukang Bangunan”

“Lingkunganku/Rumahku”
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V. BERMAIN BALOK MEMBUAT RUMAH
a. Mengamati macam-macam gambar rumah
b. Bercakap-cakap macam – macam rumah
c. Berjalan naik turun tangga rumah
d. Membuat macam-macam rumah dari balok
e. Menimbang berat balok dengan kedua
tangan
f. Mengurutkan pola balok segitiga, segi
empat, lingkaran, segi tiga,…,….
h. Menggambar rumah sesuai dengan bentuk
bangunan yang dibuatnya
i. Menceritakan gambar yang dibuat (crayon,
pensil warna, cat air )
j. Mengelompok balok yang sejenis
k. Menyanyi “Rumah kami “

IV. MEMBUAT RUMAH
a. Mengamati macam-macam gambar
rumah
b. Tanya jawab macam-macam rumah
c. Senam fantasi bentuk meniru (menyapu,
mengepel lantai, mengelap perabot)
d. Membuat rumah-rumahan dari barang
bekas
e. Membuat maket halaman rumah dan
taman bunga dari playdough dan barang
bekas
f. Mengecat rumahku dengan cat air
g. Menyusun miniatur rumah
h. Menyanyi dengan bersenandung ma, ma

III. MENGAMATI RUMAH
a. Menceritakan tentang “Rumah dan bagianbagiannya”
b. Melompat dan meloncat dengan dua kaki,
satu kaki
c. Membuat rumahku dengan kepingan
geometri
d. Mengelompokkan besar kecil gambar
perabot rumah
e. Menghubungkan konsep bilangan dengan
lambang bilangan (kartu gambar perabot
rumah)
f. Menggunting gambar perabot rumah dari
majalah/Koran bekas
g. Meronce pola gambar meja, kursi, lemari
h. Bermain kartu kata dan mencontoh tulisan
i. Membuat sajak “Rumahku”

RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN
Tema : Lingkunganku/Rumahku
Minggu ke 9
N
o

Kegiatan Pembelajaran

Kemampuan yang berkembang

1.

TUKANG BANGUNAN
a. Bercerita tentang “Rumah baruku”
b. Bermain “Gobak sodor/bermain galah”
c. Menyebutkan macam-macam
peralatan tukang dan bahan
bangunan
d. Membuat peralatan tukang dari barang
bekas
e. Mengelompokkan peralatan dan
perlengkapan tukang
f. Menyebutkan konsep penambahan 110
g. Membuat lipatan Topi/Caping
h. Bermain peran “Tukang Bangunan”

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan Tuhan
w Menyayangi sesama makhluk
Sikap Sosial
w Mengajak teman bermain dan belajar
w Mentaati peraturan yang ada
Pengetahuan
w Mengungkapkan hasil karyanya secara sederhana
w Mengenal konsep penambahan
Ketrampilan
w Kekuatan otot kaki
w Keseimbangan berjalan
w Berlari, melompat,
w Belok kanan, belok kiri
w Menyanyi

2.

RUMAH DI LINGKUNGAN RUMAHKU
a. Mengamati macam-macam rumah di
lingkungan sekolah
b. Berjalan dan berlari di lingkungan sekolah
c. Tanya jawab tentang rumah yang diamati
d. Bermain puzzle ”rumah”
e. Mengerjakan maze “Rumahku“
f. Bermain kartu gambar “bagian-bagian
rumah” dan menyusun huruf
g. Mengurutkan gambar rumah dari yang
kecil-besar
h. Bercerita 4 gambar seri “Rumah temanku”
i. Menganyam dinding dari bilah bambu
j. Menyanyi “Di depan Rumah“

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaanTuhan
w Menyayangi sesama makhluk
Sikap Sosial
w Memahami interaksi/komunikasi dua arah
Pengetahuan
w Mengenal benda dari besar - kecil
w Memecahkan masalah sederhana
Keterampilan
w Menciptakan sesuatu dari media kertas
w Menyanyi

3.

MENGAMATI RUMAH
a. Menceritakan tentang “Rumah dan
bagian-bagiannya”
b. Melompat dan meloncat dengan dua kaki,
satu kaki
c. Membuat rumahku dengan kepingan
geometri
d. Mengelompokkan besar kecil gambar
perabot rumah
e. Menghubungkan konsep bilangan dengan
lambang bilangan (kartu gambar perabot
rumah)
f. Menggunting gambar perabot rumah dari
majalah/Koran bekas
g. Meronce pola gambar meja, kursi, lemari
h. Bermain kartu kata dan mencontoh tulisan
i. Membuat sajak “Rumahku”

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan Tuhan
w Menyayangi sesama makhluk
Sikap Sosial
w Tanggung jawab
w Memahami interaktif/komunikasi
Pengetahuan
w Mengenal bagian – bagian rumah
w Mengenal perbedaan besar - kecil
w Mengenal bentuk – bentuk geometri
Keterampilan
w Menunjukan kekuatan otot kaki
w Keseimbangan
w Bergerak menggunakan anggota tubuh dengan
bervariasi
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N
o

Kegiatan Pembelajaran

Kemampuan yang berkembang

4.

MEMBUAT RUMAH
a. Mengamati macam-macam gambar
rumah
b. Tanya jawab macam-macam rumah
c. Senam fantasi bentuk meniru
(menyapu, mengepel lantai, mengelap
perabot)
d. Membuat rumah-rumahan dari barang
bekas
e. Membuat maket halaman rumah dan
taman bunga dari playdough dan barang
bekas
f. Mengecat rumahku dengan cat air
g. Menyusun miniatur rumah
h. Menyanyi dengan bersenandung ma, ma

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan Tuhan, menyayangi sesama
makhluk
Sikap sosial
w Tanggung jawab, memahami
w Interaktif/komunikasi
Pengetahuan
w Mengenal ukuran besar – kecil
w Mengenal teknologi sederhana
Keterampilan
w Kekuatan otot tangan dan kaki
w Keseimbangan
w Kosa kata
w Mewarnai
w Bernyanyi

5.

V. BERMAIN BALOK MEMBUAT RUMAH
a. Mengamati macam-macam gambar rumah
b. Bercakap-cakap macam – macam rumah
c. Berjalan naik turun tangga rumah
d. Membuat macam-macam rumah dari balok
e. Menimbang berat balok dengan kedua
tangan
f. Mengurutkan pola balok segitiga, segi
empat, lingkaran, segi tiga,…,….
h. Menggambar rumah sesuai dengan bentuk
bangunan yang dibuatnya
i. Menceritakan gambar yang dibuat (crayon,
pensil warna, cat air )
j. Mengelompok balok yang sejenis
k. Menyanyi “Rumah kami “

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan Tuhan
w Menyayangi sesama makhluk
Sikap sosial
w Berani bertanya secara sederhana
w Tanggung jawab
w Memahami interaktif/komunikasi
Pengetahuan
w Mengenal bentuk – bentuk geometri
Keterampilan
w Menunjukan perkembangan mengungkapkan
bahasa dengan kosa kata baru
w kekuatan otot tangan & kaki, keseimbangan dan
menggambar

6.

TOKO BANGUNAN
a. Mengamati macam-macam bahan
bangunan, peralatan untuk membuat
rumah
b. Bermain mencari bahan bangunan
yang disembunyikan
c. Menganyam karpet
d. Mengelompokan dan menghitung kartu
gambar bahan bangunan
e. Bermain benda berpasangan (kartu
gambar pintu dan kunci, kursi dan meja
dsb)
f. Bermain pasir membuat rumahku dan
menceritakan
g. Membedakan berat ringan, besar kecil,
panjang pendek, kasar halus
h. Bermain warna dengan cat minyak
i. Bercerita tentang “Toko Bangunan”

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan Tuhan, menyayangi sesama
makhluk
Sikap sosial
w Berani bertanya secara sederhana
w tanggung jawab
w Memahami interaktif / komunikasi
Pengetahuan
w Mengenal bentuk – bentuk geometri
Keterampilan
w Menunjukan perkembangan mengungkapkan
bahasa dengan kosa kata baru
w Kekuatan otot tangan & kaki
w Keseimbangan
w Menggambar warna
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Buku Panduan Pendidik
Anak Usia 5-6 Tahun

URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. TUKANG BANGUNAN
Tujuan Pembelajaran :
1. Menyayangi ciptaan Tuhan dan Menyayangi sesama makhluk
2. Mengembangkan motorik kasar dan halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan fungsi
5. Mengenal teknologi sederhana (barang bekas)
6. Dapat mengungkapkan kalimat sederhana
7. Mengenal keaksaraan
Media dan Sumber Belajar: gambar topi/caping, peralatan tukang bangunan, syair lagu
“Nama Hari Sekolah”
Langkah-langkah Kegiatan:
a. Bercerita tentang rumahku
w Mengamati gambar rumah dan bagian-bagiannya
w Membangun kemampuan anak untuk bertanya dan mempercakapkan tentang
informasi dan hasil pengamatan anak
w Menalar dan mengomunikasikan dengan menghitung banyaknya ruang yang ada
dirumahnya, menyebutkan warna, ukuran dan lain-lain
b . Bermain gobak sodor/bermain galah
w Mengamati arahan guru tentang aturan permainan
w Mendapatkan informasi tentang permainan gobak sodor/galah
w Dapat menggunakan penalarannya untuk bermain gobak sodor dengan motorik
kasar (berlari, melompat, samping kiri, samping kanan)
1.b. Langkah-langkah bermain gobak sodor :
1. Menentukan regu dengan cara hompimpah
2. Setelah terbagi menjadi dua regu, setiap ketua regu melakukan suit
3. Bagi regu yang kalah suit, harus menjadi penjaga
4. Lapangan dibagi menjadi empat bagian yang masing-masing dijaga oleh satu
orang
5. Pemain yang tertangkap, dinyatakan kalah dan diganti dengan regu yang lain
c. Membuat peralatan dan perlengkapan tukang
w Mengamati peralatan dan perlengkapan tukang
w Membuat peralatan dan perlengkapan tukang
w Menghitung jumlah peralatan dan perlengkapan tukang
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URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

d. Bermain peran “Tukang Bangunan”
w Mengamati karakter dari “Tukang Bangunan”
w Mengetahui tugas tukang bangunan
w Mengetahui pekerjaan tukang bangunan
w Dapat mengomunikasikan pekerjaan tukang bangunan melalui bermain peran

e . Menyanyi “Rumah Kami”
w Guru menyanyikan lagu “Rumah Kami”
w Guru dan anak menyanyikan lagu “Rumah Kami” secara berulang-ulang
w Anak menyanyikan lagu “Rumah Kami”
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Anak Usia 5-6 Tahun

URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

II. KARYAWISATA DILINGKUNGAN SEKOLAH
Tujuan Pembelajaran:
1. Mengenal ciptaan Tuhan, dan menyayangi sesama mahluk
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan.
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengunkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
7. Menerapkan peraturan yang sudah dibuat, membangun kerja sama
Media dan Sumber Belajar : gambar rumah, kartu gambar (kosa kata),
macam–macam peralatan tukang bangunan, lembar kerja maze, media anyaman
dar kertas
Langkah-langkah Kegiatan:
a. Mengamati macam–macam rumah dilingkungan sekolah
w Anak mengamati macam-macam rumah di lingkungan sekolah
w Anak mendapatkan informasi tentang macam-macam rumah di lingkungan
sekolah
w Anak dapat mengkomunikasikan dengan menyebutkan macam-macam
rumah di lingkangan sekolah.
b. Berjalan berlari di lingkungan sekolah
w Guru menerangkan tentang aturan bermain berjalan,berlari di lingkungan
sekolah
w Anak mengetahui aturan bermain
w Anak dapat mengomunikasikan gerakan sesuai perintah guru (guru
menunjukkan gambar sekolah, anak melakukan gerakan lari) dan sebagainya
c. Mengerjakan maze “Rumahku”
w Anak mengamati gambar
w Anak mendengarkan keterangan guru cara mengerjakan maze
w Anak mengunakan nalarnya dan mengkomunikasikan dengan mengerjakan
lembar kerja maze
d. Mengurutkan gambar rumah dari kecil-besar
w Anak mengamati gambar rumah
w Anak mendengarkan keterangan guru tentang konsep besar dan kecil
w Anak dapat menggunakan nalarnya dan mengomunikasikan dengan
mengurutkan gambar dari kecil ke besar
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URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

e. Mengayam dinding dari kertas
w Anak mendengarkan informasi guru
w Anak mengetahui media yang akan di anyam
w Anak dapat mengkomunikasikan dengan menganyam dari bahan kertas
f. Menyanyi lagu “Di Depan Rumah”
w Anak mendengarkan contoh guru menyanyikan lagu secara keseluruhan
w Anak mengikuti contoh guru menyanyikan lagu perbaris dengan la la la
w Anak mengikuti contoh guru menyanyikan lagu perbaris sesuai kata-katanya
w Anak menyanyikan lagu secara keseluruhan dengan kata la la la
w Anak menyanyikan lagu secara keseluruhan sesuai kata-katanya.

Syair lagu “Di Depan Rumah”
Di Depan Rumah
Di depan rumah ada bunga–bunga
Bunga mawar dan melati
Ada yang merah dan ada yang putih
Aku suka sekali
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URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

III. MENGAMATI RUMAH
Tujuan Pembelajaran:
1. Dapat mengunkapkan dengan kalimat sederhana
2. Menambah kosa kata
3. Menerapkan peraturan yang sudah dibuat, membangun kerja sama
4. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
5. Mengenal konsep bilangan
6. Mengenal konsep bentuk, banyak dan sedikit
Media dan Sumber Belajar : gambar rumah dan bagian-bagiannya, bentuk
geometri, kartu kata.
Langkah-langkah Kegiatan:
a. Menceritakan tentang rumah dan bagian-bagian rumah
w Anak mengamati gambar rumah dan bagian-bagiannya
w Anak mendengarkan informasi guru
w Anak dapat mengkomunikasikan dengan menceritakan tentang rumah dan
bagian-bagiannya
b. Melompat dan meloncat dengan dua kaki
w Guru menerangkan tentang aturan bermain melompat dan meloncat dengan
dua kaki
w Melompat dilakukan bertolak dengan satu kaki mendarat dengan dua khaki
w Meloncat bertolak dengan satu khaki pula
w Anak dapat mengkomunikasikan gerakan sesuai perintah guru (guru
menunjukkan gambar bagian rumah, anak melakukan gerakan), misalnya guru
menunjukkan gambar ruang tidurlalu anak melakukan gerakan meloncat dan
sebagainya
c. Membuat rumah dengan kepingan geometri
w Anak mengamati gambar rumah
w Anak mendengarkan informasi guru tentang bentuk bentuk geometri
w Anak memperhatikan contoh guru membuat rumah dari kepingan geometri
w Anak dapat mengkomunikasikan membuat rumah dengan kepingan goemetri
d. Mengelompokkan besar-kecil gambar perabot rumah
w Anak mengamati kartu gambar perabot rumah
w Anak mendengarkan informasi guru tentang perabot rumah
w Anak dapat mengkomunikasikan dengan mengelompokkan gambar perabot
rumah dari besar kecil

Buku Panduan Pendidik
Anak Usia 5-6 Tahun

8

URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

e. Bermain kartu kata dan mencontoh tulisan
w Anak mengamati kartu gambar yang bertuliskan perabot rumah tangga
w Anak mendengarkan informasi guru dalam bermain kartu kata
w Anak memperhatikan kartu kata yang diperlihatkan guru
w Anak mengunakan nalarnya dan mengkomunikasikan dengan meniru tulisan
yang diperlihatkan guru (jendela, pintu, kaca, dinding dan lain-lain)
f) Membuat sajak “RUMAHKU”
w Anak mengamati gambar rumah
w Anak memperhatikan informasi guru
w Anak dapat menggunakan nalarnya untuk mengkomunikasikan dengan
membuat sajak sesuai arahan guru

SAJAK :
“RUMAHKU”

Rumahku berwarna biru
Terbuat dari kayu
Ada jendela dan pintu
Aku senang tinggal dirumah ku

Catatan: diharapkan anak dapat membuat sajak dengan arahan guru.
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URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

IV. MEMBUAT MAKET RUMAH
Tujuan Pembelajaran:
1. Mengenal ciptaan Tuhan, dan menyayangi sesama mahluk
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengunkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
Media dan Sumber Belajar : gambar macam-macam rumah, barang bekas, kertas
lipat, cat cair, kuas
Langkah-langkah Kegiatan:
a. Mengamati macam-macam gambar rumah
w Anak mengamati gambar macam-macam rumah
w Anak mendengarkan informasi dari guru
w Anak dengan menggunakan nalarnya dapat mengomunikasikan gambargambar rumah sesuai pengamatan
b. Senam fantasi bentuk meniru (menyapu, mengepel lantai, mengelap perabot)
w Guru dan anak membuat peraturan bersama-sama
w Anak dan guru melakukan pemanasan bersama-sama
w Anak dengan menalar melakukan gerakan senam fantasi bentuk meniru
c. Membuat rumah-rumahan dari barang bekas
w Anak mendengarkan informasi guru tentang cara membuat rumah-rumahan
dari barang bekas
w Anak dapat menalar dengan menggunakan barang bekas untuk membuat
rumah-rumahan
d. Mengecat rumahku dengan cat air
w Anak mengamati media yang disiapkan guru (cat air, kuas, air, kertas
gambar rumah)
w Anak mendengarkan informasi guru
w Anak mengkomunikasikan dengan imajinasinya untuk mengecat rumah
dengan cat air
e. Bernyanyi lagu “Di Depan Rumah” dengan bersenadung ma..ma..ma..
w Anak dan guru bersama-sama mengulang lagu “Di Depan Rumah” dengan
bersenandung (ma…ma…ma…)
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URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

V. BERMAIN BALOK MEMBUAT RUMAH
Tujuan Pembelajaran:
1. Menyayangi sesama teman
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengunkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
Media dan Sumber pembelajaran: gambar rumah, balok, crayon/pensil warna,
kertas gambar, lembar kerja (mengurutkan 3 pola berurutan)
Langkah-langkah kegiatan:
a. Mengamati macam-macam gambar rumah
w Anak mengamati gambar rumah
w Guru menginformasikan macam-macam rumah
w Anak dapat menunjukkan macam-macam gambar rumah
b. Berjalan naik turun tangga rumah
w Guru dan anak membuat peraturan bersama-sama
w Anak dan guru melakukan pemanasan bersama-sama
w Anak dengan menalar melakukan gerakan naik, turun tangga rumah menurut
instruksi guru
c. Membuat macam–macam rumah dari balok
w Anak mengamati gambar rumah
w Guru menginformasikan cara membuat rumah dari balok
w Anak dapat menalar dengan menggunaka imajinasinya membuat
macam–macam rumah dari balok
d. Mengurutkan pola balok segitiga, segi empat, lingkaran
w Anak mengamati bentuk-bentuk geometri
w Anak mendengarkan informasi guru tentang mengurutkan 3 pola berurutan
w Anak dapat mengkomunikasikan mengurutkan balok segitiga, segiempat,
lingkaran dengan lembar kerja
e. Menggambar rumah sesuai dengan bentuk bangunan yang dibuatnya
w Anak dapat menuangkan imajinasinya dengan menggambar rumah sesuai
bentuk yang dibuat nya dari balok
f. Menceritakan gambar yang dibuat
w Anak menuangkan imajinasinya dengan menceritakan gambar rumah yang
dibuatnya
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URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

VI. KUNJUNGAN KE TOKO BANGUNAN
Tujuan Pembelajaran:
1. Mengenal ciptaan Tuhan, dan menyayangi sesama mahluk
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Menghargai hasil karya
4. Mengenal konsep bilangan
5. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran dan ciri-ciri ikan
6. Dapat menceritakan dengan kalimat sederhana
7. Menambah kosa kata
Media dan sumber pembelajaran: pasir basah, kartu gambar, daun pisang,
kantong pintar, semen, pasir, batu
Langkah-langkah Kegiatan:
a. Mengamati macam-macam bahan bangunan, peralatan untuk membangun
rumah
w Anak mengamati macam-macam bahan bangunan, peralatan untuk
membangun rumah
w Anak mendapatkan informasi tentang warna, bentuk, ukuran dan ciri-ciri
bahan bangun dan peralatan bangunan
b. Bermain mencari bahan bangunan yang disembunyikan
w Anak mendengar informasi guru tentang cara bermain
w Anak mengamati contoh guru dalam bermain (anak bermain kantong pintar
yang berisi semen, pasir, batu) semen dan pasir dimasukan kedalam plastik
kecil
w Anak dapat mengembangkan imajinasi dalam bermain kantong pintar
c. Menganyam karpet
w
w
w
w

Anak mendengarkan informasi dari guru
Anak mengamati media yang disediakan (daun pisang)
Anak memperhatikan contoh guru cara menganyam
Anak menggunakan nalarnya untuk menganyam karpen dengan media daun
pisang

d. Bermain benda berpasangan (kartu gambar, pintu dengan kunci, kursi dan meja)
w Anak mengamati kartu gambar
w Anak memperhatikan informasi guru
w Anak dapat mengkomunikasikan dengan memasangkan kartu gambar sesuai

dengan pasangannya

e.

Membuat syair “Toko Bangunan”
w Guru mempercakapkan tentang toko bangunan
w Anak mendengarkan penjelasa guru tentang membuat syair
w Guru mendorong/menstimulasi anak untuk membuat syair
w Anak membuar syair “Toko Bangunan”
w Anak mengucap syair “Toko Bangunan”

Buku Panduan Pendidik
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RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN MINGGUAN
(RPPM)

TEMA :
LINGKUNGANKU
Sub Tema :
1. Rumahku
2. Sekolahku

RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN
Tema : Lingkunganku/Rumahku
Minggu ke 10

N
o

Kegiatan Pembelajaran

Kemampuan yang berkembang

1.

“TUKANG BANGUNAN”
a. Bercerita tentang “Tukang Bangunan”
b. Bermain “gobak sodor/galah”
c. Membuat peralatan tukang dari
plastisin
d. Menggambar alat-alat bangunan
sesuai lambang bilangan
e. Merobek “bentuk caping”
f. Bertepuk dengan pola

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan tuhan
w Menyayangi sesama makhluk.
Sikap Sosial
w Mengajak teman bermain dan belajar
w Mentaati peraturan yang ada
Pengetahuannya
w Mengungkapkan hasil karyanya secara sederhana
w Mengenal konsep penambahan
Ketrampilan
w Kekuatan otot kaki
w Keseimbangan berjalan berlari
w Melompat
w Belok kanan, belok kiri
w Menyanyi

2.

RUMAH DI LINGKUNGAN
a. Mengamati gambar macam-macam
rumah senam fantasi menurut cerita
b. Berjalan dan berlari dilingkungan
sekolah
c. Bermain puzle rumah
d. Bermain kartu gambar “bagian-bagian
rumah”
e. Menganyam dinding dari daun pisang
f. Menyanyi “Di Depan Rumah”

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan tuhan
w Menyayangi sesama makhluk.
Sikap Sosial
w Menghormati orangtua dan orang yang lebih tua
w Berbahasa sopan dan bermuka manis
Pengetahuan
w Menyusun benda dari panjang - pendek
w Menyebutkan jumlah angka dalam satu kesatuan
Keterampilan
w Menyusun kepingan lego menjadi bentuk sekolah
w Menggunakan pensil
w Bermain

3.

MENGAMATI RUMAH
a. Menceritakan tentang “rumah dan
bagian-bagiannya”
b. Bemain “Bolaku”
c. Mengurutkan pola gambar, meja,
kursi, dan lemari
d. Menghubungkan konsep bilangan
dengan lambang bilangan (kartu
parabot rumah)
e. Menggunting gambar parabot rumah
dari majalah/koran bekas
f. Mengulang lagu “Di Depan Rumah”

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan tuhan
w Menyayangi sesama makhluk.
Sikap sosial
w Berani bertanya secara sederhana
w Tanggung jawab
w Memahami interakti/komunikasi
Pengetahuan
w Mengenal bentuk-bentuk geometri
Keterampilan
w Menunjukan perkembangan mengungkapkan
bahasa dengan kosakata baru
w Kekuatan otot tangan & kaki
w Keseimbangan dan menggambar
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RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN
Tema : Lingkunganku/Rumahku
Minggu ke 10
N
o

Kegiatan Pembelajaran

Kemampuan yang berkembang

4.

MEMBUAT RUMAH
a. Tanya jawab macam-macam rumah
b. Bermain simpai
c. Membuat maket halaman rumah dan
taman bunga dari playdough/plastisin
d. Bermain tiga warna dengan cat
minyak
e. Bermain tepuk tangan dengan pola
“Rumahku”

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan tuhan
w Menyayangi sesama makhluk
Sikap sosial
w Tanggung jawab
w Memahami interaktif/komunikasi
Pengetahuan
w Mengenal ukuran besar-kecil
w Mengenal teknologi sederhana
Keterampilan
w Kekuatan otot tangan dan kaki
w Keseimbangan
w Kosa kata
w Mewarnai
w Bernyanyi

5.

BERMAIN BALOK MEMBUAT RUMAH
a. Tanya jawab macam-macam rumah
b. Bermain mengoper bola
c. Menimbang berat balok dengan kedua
tangan
d. Mengelompokkan balok yang sejenis
e. Menggambar rumah
f. Menyanyi “Rumah Kami”

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan tuhan
w Menyayangi sesama makhluk
Sikap sosial
w Berani bertanya secara sederhana
w Tanggung jawab
w Memahami interaktif/komunikasi
Pengetahuan
w Mengenal bentuk-bentuk geometri
Keterampilan
w Menunjukan perkembangan mengungkapkan
bahasa dengan kosakata baru
w Kekuatan otot tangan & kaki
w Keseimbangan dan menggambar

6.

TOKO BANGUNAN
a. Bercakap-cakap tentang toko
bangunan
b. Mengguntingkarpet
c. Bermain kartu kata bahan bangunan
d. Bermain pasir membuat rumahku dan
menceritakannya
e. Mengulang lagu-lagu lama

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan tuhan
w Menyayangi sesama makhluk
Sikap sosial
w Berani bertanya secara sederhana
w Tanggung jawab
w Memahami interaktif/komunikasi
Pengetahuan
w Mengenal bentuk-bentuk geometri
Keterampilan
w Menunjukan perkembangan mengungkapkan
bahasa dengan kosakata baru
w Kekuatan otot tangan & kaki
w Keseimbangan dan menggambar
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URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. “TUKANG BANGUNAN”
Tujuan Pembelajaran :
1. Menyayangi sesama teman
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengungkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
Media dan Sumber Belajar: kertas origami, kartu gambar, barang bekas, lembar kerja
Langkah-langkah Kegiatan:
a. Bercerita tentang tukang bangunan
w Guru bercerita tentang tukang bangunan
w Anak mendengarkan cerita guru

b . Bermain gobak sodor/bermain galah
w Anak mengamati atahan guru tentang aturan permainan
w Anak mendapatkan informasi tentang permainan gobak sodor/galah
w Anak dapat menggunakan penalarannya untuk bermain gobak sodor dengan

motorik kasar (berlari, melompat, samping kiri, samping kanan)
c. Membuat peralatan tukang dari plastisin
w Anak mendapatkan informasi dari guru untuk membuat peralatan tukang dari

plastisin
w Anak dapat menggunakan imajinasinya untuk membuat peralatan tukang dari

plastisin sesuai arahan guru
d. Menggambar alat-alat bangunan sesuai lambang bilangan
w Anak mengamati gambar perlengkapan tukang bangunan
w Anak mendengarkan informasi guru lalu menghitung berapa jumlah gambar

perlengkapan tukang bangunan
w Anak dapat menggambar perlengkapan tukang bangunan sesuai lambang

bilangannya
e . Merobek bentuk topi/caping
w Anak mengamati media yang disediakan
w Anak mendapatkan informasi dari guru cara merobek secara bertahap
w Anak dapat menggunakan imajinasinya untuk merobek bentuk caping

f. Tepuk pola
w Anak mendengarkan informasi guru tentang tepuk pola
w Melakuka tepuk pola
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URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

II. RUMAH DI LINGKUNGANKU
Tujuan Pembelajaran :
1. Menyayangi sesama teman
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengungkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
Media dan Sumber Belajar: kertas origami, kartu gambar, barang bekas, lembar kerja
Langkah-langkah Kegiatan:
a. Mengamati gambar macam-macam rumah
w Anak mengamati gambar macam-macam rumah
w Anak mendapatkan informasi dari guru tentang macam-macam rumah
w Anak dapat mengomunikasikan tentang macam-macam rumah

b . Senam fantasi membuat cerita “berjalan-jalan di lingkungan sekolahku”
w Guru dan anak melakukan pemanasan
w Guru bercerita tentang berjalan-jalan dilingkungan sekolah
w Anak melakukan gerakan sesuai cerita guru

c. Bermain puzle rumah
w Anak mengamati puzle rumah
w Anak mendengarkan keterangan guru cara mengerjakan puzle rumah
w Anak menggunakan nalarnya dan mengomunikasikan dengan menyusun puzle

rumah
d. Bermain kartu gambar “bagian-bagian rumah”
w Anak mengamati kartu gambar bagian-bagian rumah
w Anak mendengarkan informasi dari guru dalam bermiain kartu gambar
w Anak dapat bermain kartu gambar dengan bimbingan guru

e . Menganyam dinding dari daun pisang
w Anak mendengarkan informasi dari guru
w Anak mengetahui media yang anak di anyam
w Anak dapat mengomunikasikan dengan menganyam dari bahan daun pisang

f. Mengulang menyanyi “Di Depan Rumah”
w Guru dan anak mengulang lagu “Di Depan Rumah”
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URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

III. MENGAMATI RUMAH
Tujuan Pembelajaran :
1. Menyayangi sesama teman
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengungkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
Media dan Sumber Belajar: kertas origami, kartu gambar, barang bekas, lembar kerja
Langkah-langkah Kegiatan:
a. Menceritakan tentang “rumah dan bagian-bagiannya”
w Anak mengamati gambar rumah dan bagian-bagiannya
w Anak mendengarkan informasi guru
w Anak dapat mengomunikasikan dengan menceritakan tentang rumah dan bagian-

bagiannya
b . Bermain “bolaku”
w Guru menerangkan tentang aturan bermain bolaku
w Anak mengamati contoh guru cara bermain bolaku
w Anak dapat melakukan permainan bolaku dengan bimbingan guru

c. Mengurutkan pola gambar “meja-kursi-lemari”
w Anak mengamati pola gambar
w Anak mendengarkan informasi guru tentang mengurutkan pola gambar
w Anak mengurutkan pola gambar meja-kursi-lemari

d. Menggunting gambar perabot rumah dari majalah/koran bekas
w Anak diberi tugas untuk membawa parabot rumah dari majalah/koran bekas
w Anak mendengarkan informasi guru
w Anak dapat menggunakan motorik halusnya dengan menggunting gambar

parabot rumah tangga yang dibawanya
e . Menghubungkan konsep bilangan dengan lambang bilangan
w Anak mendengarkan keterangan guru
w Anak menggunakan nalarnya dan mengomunikasikan dengan menggambar

konsep bilangan dengan lambang bilangan
f. Mengulang lagi “Di Depan Rumah”
w Guru dan anak mengulang lagu “Di Depan Rumah”
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URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

IV. MEMBUAT RUMAH
Tujuan Pembelajaran :
1. Menyayangi sesama teman
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengungkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
Media dan Sumber Belajar: kertas origami, kartu gambar, barang bekas, lembar kerja
Langkah-langkah Kegiatan:
a. Tanya jawab macam-macam rumah
w Anak mengamati macam-macam gambar rumah
w Anak mendengarkan informasi guru
w Anak dapat berkomunikasi aktif dan menjawab pertanyaan guru melalui gambar

yang dilihat
b . Bermain simpai
w Guru menerangkan tentang aturan bermain simpai
w Anak mengamati contoh guru cara bermain simpai
w Anak dapat melakukan permainan simpai dengan bimbingan guru

c. Membuat rumah-rumahan dengan barang bekas
w Anak mendengarkan informasi guru tentang membuat rumah-rumahan dari

barang bekas
w Anak dapat menalar dengan menggunakan barang bekas untuk membuat rumah-

rumahan
d. Membuat maket halaman rumah dan taman bunga dari playdough/plastisin
w Anaka mengamati medai yang dipersiapkan oleh guru
w Anak mendengarkan informasi guru
w Anak dapat melakukan/menalar dengan imajinasinya membuat maket dengan

bahan yang telah disediakan
e . Melukis marmer dengan cat minyak
w Anak mengamati media yang disiapkan guru
w Anak mendengarkan informasi guru
w Anak mengomunikasikan dengan imajinasinya untuk melukis marmer dengan cat

minyak
f. Bermain tepuk tangan dengan pola “Rumahku”
w Guru memberi contoh tepuk pola
w Anak bertepuk tanagn pola “Rumahku”
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URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

V. BERMAIN BALOK MEMBUAT RUMAH
Tujuan Pembelajaran :
1. Menyayangi sesama teman
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengungkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
Media dan Sumber Belajar: kertas origami, kartu gambar, barang bekas, lembar kerja
Langkah-langkah Kegiatan:
a. Tanya jawab macam-macam rumah
w Anak mengamati macam-macam gambar rumah
w Anak mendapatkan informasi guru
w Anak dapat berkomunikasi aktif dengan menjawab pertanyaan guru melalui
gambar yang dilihat
b . Permainan mengoper bola
w Guru menerangkan tentang bermain mengoper bola
w Anak mengamati contoh guru cara bermain mengoper bola
w Anak dapat melakukan permainan mengoper bola dengan bimbingan guru
c. Menimbang berat balok dengan tangan
w Anak mengamati balok
w Guru menerangkan tentang berat balok
w Anak dapat menalar dengan menggunakan imajinasinya untuk menimbang berat
balok dengan tangannya
d. Mengelompokan balok yang sejenis
w Anak mengamati bentuk-bentuk balok
w Anak mendengarkan informasi untuk mengelompokan balok
w Anak dapat mengelompokan balok yang sejenis
e . Menggambar rumah
w Guru menerangkan cara menggambar rumah
w Anak menggambar rumah
f. Menyanyi “Rumah Kami”
w Anak mendengarkan contoh guru menyanyikan lagu secara keseluruhan
w Anak mengikuti contoh guru menyanyikan lagu perbaris dengan la la la
w Anak mengikuti contoh guru menyanyikan lagu perbaris sesuai kata-katanya
w Anak menyanyikan lagu secara keseluruhan dengan kata la la la
w Anak menyanyikan lagu secara keseluruhan sesuai kata-katanya
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URAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

VI. KUNJUNGAN KE TOKO BANGUNAN
Tujuan Pembelajaran :
1. Menyayangi sesama teman
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengungkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
Media dan Sumber Belajar: kertas origami, kartu gambar, barang bekas, lembar kerja
Langkah-langkah Kegiatan:
a. Bercakap-cakap tentang “Tokok Bangunan”
w Anak mengamati gambar rumah dan bagian-bagiannya
w Anak mendengarkan informasi guru
w Anak dapat mengomunikasikan dengan menceritakan tentang rumah dan bagian-

bagiannya
b . Menggunting karpet
w Guru menerangkan cara menggunting karpet
w Anak mengamati contoh guru cara menggunting karpet
w Anak dapat menggunting karpet

c. Bermain kartu kata bahan bangunan
w Anak mengamati kartu kata bahan bangunan
w Anak mendengarkan informasi dari guru cara bermain
w Anak dapat bermain kartu kata

d. Bermain pasir membuat rumahku dan menceritakan
w Anak mengamati media yang disediakan (pasir basah)
w Anak mendengarkan informasi dari guru
w Anak dapat menuangkan imajinasinya dengan membuat rumah dari pasir basah
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
2014

RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN MINGGUAN
(RPPM)

TEMA :
LINGKUNGANKU
Sub Tema :
1. Rumahku
2. Sekolahku

RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN
Tema : Lingkunganku/Rumahku
Minggu ke 10
N
o

Kegiatan Pembelajaran

Kemampuan yang berkembang

1.

TUKANG BANGUNAN
a. Meyebutkan macam-macam peralatan
tukang dan bahan bangunan
b. Bermain gobak sodor/galah
c. Membuat peralatan tukang dari
barang bekas
d. Bermain konsep penambahan 1-10
dengan kartu gambar peralatan
tukang
e. Membuat lipatan topi/caping
f. Bermain kosa kata

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan tuhan
w Menyayangi sesama makhluk
Sikap Sosial
w Mengajak teman bermain dan belajar
w Mentaati peraturan yang ada
Pengetahuannya
w Mengungkapkan hasil karyanya secara sederhana
w Mengenal konsep penambahan
Ketrampilan
w Kekuatan otot kaki
w Keseimbangan berjalan berlari
w Melompat,
w Belok kanan, belok kiri
w Menyanyi

2.

RUMAH DI LINGKUNGAN SEKOLAHKU
a. Tanya jawab tentang rumah di
lingkungan sekolahku
b. Bermain “Tangkaplah Aku”
c. Mengerjakan maze “Rumah Temanku”
d. Bermain kartu gambar bagian-bagian
rumah dan menyusun huruf
e. Menganyam dinding dari bilah
anyaman bambu
f. Bercerita empat seri “Rumah
Temanku”

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan Tuhan
w Menyayangi sesama makhluk
Sikap Sosial
w Menghormati orangtua dan orang yang lebih tua
w Berbahasa sopan dan bermuka manis
Pengetahuan
w Menyusun benda dari panjang-pendek
w Menyebutkan jumlah angka dalam satu
kesatuan
Keterampilan
w Menyusun kepingan lego menjadi bentuk
sekolah
w Menggunakan pensil
w Bermain

3.

MENGAMATI RUMAH
a. Menceritakan tentang “Rumah dan
bagian-bagiannya”
b. Bermain “ Bolaku “
c. Membuat rumahku dengan lego
d. Mencocok gambar perabot rumah dari
majalah / koran bekas
e. Bermain kartu kata dan mencontoh
tulisan
f. Menggunting gambar perabot rumah
dari majalah/Koran bekas
g. Mengelompokkan besar kecil gambar
perabot rumah
h. Bercerita dengan boneka “ Rumah
Temanku “

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan Tuhan
w Menyayangi sesama makhluk
Sikap sosial
w Berani bertanya secara sederhana
w Tanggung jawab
w Memahami interaktif/komunikasi
Pengetahuan
w Mengenal bentuk-bentuk geometri
Keterampilan
w Menunjukan perkembangan mengungkapkan
bahasa dengan kosakata baru
w Kekuatan otot tangan & kaki
w Keseimbangan
w Menggambar
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RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN
Tema : Lingkunganku/Rumahku
Minggu ke 10

N
o

Kegiatan Pembelajaran

Kemampuan yang berkembang

4.

MEMBUAT RUMAH
a. Tanya jawab bermacam-macam
rumah
b. Bermain simpai
c. Membuat rumah-rumahan dari barang
bekas
d. Mengecat rumahku dengan cat air
e. Bernyanyi dengan bersenandung ma,
ma,ma

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan Tuhan
w Menyayangi sesama makhluk
Sikap sosial
w Tanggung jawab
w Memahami interaktif/komunikasi
Pengetahuan
w Mengenal ukuran besar-kecil
w Mengenal teknologi sederhana
Keterampilan
w Kekuatan otot tangan dan kaki
w Keseimbangan
w Kosa kata
w Mewarnai
w Bernyanyi

5.

BERMAIN BALOK MEMBUAT RUMAH
a. Bercakap-cakap macam-macam
rumah
b. Permainan mengoper bola
c. Membuat macam-macam rumah dari
balok
d. Mengelompokkan segitiga, segi empat
e. Menggambar rumah sesuai dengan
bentuk bangunan yang dibuatnya
f. Menceritakan bangunan yang dibuat

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan Tuhan
w Menyayangi sesama makhluk
Sikap sosial
w Berani bertanya secara sederhana
w Tanggung jawab
w Memahami interaktif/komunikasi
Pengetahuan
w Mengenal bentuk-bentuk geometri
Keterampilan
w Menunjukan perkembangan mengungkapkan
bahasa dengan kosakata baru
w Kekuatan otot tangan & kaki
w Keseimbangan dan
w Menggambar

6.

TOKO BANGUNAN
a. Bercerita tentang “ Toko Bangunan “
b. Bermain mencari bahan bangunn
yang disembunyikan
c. Mengelompokkan dan menhitung
kartu gambar bahan bangunan
d. Bermain pasir membuat rumahku dan
menceritakannya
e. Bermain 2 warna dengan cat minyak
f. Mengucap syair “ Toko Bangunan “

Sikap spiritual
w Mengenal ciptaan Tuhan
w Menyayangi sesama makhluk.
Sikap sosial
w Berani bertanya secara sederhana
w Tanggung jawab
w Memahami interaktif/komunikasi
Pengetahuan
w Mengenal bentuk-bentuk geometri
Keterampilan
w Menunjukan perkembangan mengungkapkan
bahasa dengan kosakata baru
w Kekuatan otot tangan & kaki
w Keseimbangan dan
w Menggambar
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I. BERMAIN PERAN “TUKANG BANGUNAN”
Tujuan Pembelajaran :
1. Menyayangi sesama teman
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengungkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
Media dan Sumber Belajar: kertas origami, kartu gambar, barang bekas, lembar kerja
Langkah-langkah Kegiatan:
a. Menyebutkan macam-macam peralatan tukang dan bahan bangunan
w Mengamati macam-macam peralatan tukang
w Anak mendengarkan informasi guru
w Dapat menggunakan nalarnya untuk menyebutkan macam-macam peralatan
tukang
b . Bermain gobak sodor/galah
w Anak mengamati arahan guru tentang aturan permainan
w Anak mendapatkan informasi tentang permainan gobak sodor/galah
w Anak dapat menggunakan penalarannya untuk bermain gobak sodor/galah dengan
motorik kasar (berlari, melompat, samping kiri, samping kanan)
c. Membuat peralatan tukang dari barang bekas
w Anak mendapatkan informasi dari guru membuat peralatan tukang dari barang
bekas
w Anak dapat menggunakan imajinasinya untuk membuat peralatan tukang dari bahan
bekas sesuai arahan guru
d. Bermain konsep penambahan 1-10
w Anak mengamati gambar peralatan tukang bangunan
w Anak mendengarkan informasi untuk menggambar perlengkapan tukang bangunan
didalam kotak yang tersedia
w Anak menggambar perlengkapan tukang bangunan
w Anak mengomunikasikan melalui kegiatan lembar kerja tentang hasil penambahan
yang digambar
e. Membuat lipatan topi/caping
w Anak mengamati media yang disediakan
w Anak mendapatkan informasi dari guru cara melipat secara bertahap
w Anak dapat menggunakan imajinasinya untuk membuat lipatan topi sesuai arahan
guru
f. Bermain kosa kata
w Anak mendengarkan informasi guru tentang jenis-jenis alat pertukangan
w Anak mengikuti kata-kata guru sesuai kartu gambar yang ditunjukan (kartu gambar
gergaji diucapkan gergaji)
w Anak dapat mengomunikasikan kartu gambar dengan menuliskan kartu gambar
yang dilihat
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II. KARYAWISATA DILINGKUNGAN SEKOLAH
Tujuan Pembelajaran :
1. Menyayangi sesama teman
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengungkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
Media dan Sumber Belajar: kertas origami, kartu gambar, barang bekas, lembar
kerja

Langkah-langkah Kegiatan:
a. Tanya jawab tentang rumah yang diamati
w Anak mengamati gambar rumah
w Anak mendengarkan informasi dari guru tentang rumah
w Anak dapat mengomunikasikan tentang rumah yang diamati memalui gambar
b. Bermain “Tangkaplah Aku”
w Guru menerangkan tentang aturan bermain tangkaplah aku
w Anak mengamati contoh guru cara bermain tangkaplah aku
w Anak dapat melakukan permainan tangkaplah aku dengan bimbingan guru
c. Mengerjakan maze “Rumahku”
w Anak mengamati gambar lembar kerja dari guru
w Anak mendengarkan keterangan guru cara mengerjakan maze
w Anak mengunakan nalarnya dan mengkomunikasikan dengan mengerjakan
lembar kerja maze
d. Bermain kartu gambar “bagian-bagian rumah” dan menyusun huruf
w Anak mengamati gambar bagian-bagian rumah
w Anak mendengarkan informasi dari guru dalam bermain kartu gambar
w Anak dapat bermain kartu gambar dengan bimbingan guru
e. Menganyam dinding dari bilah bambu
w Anak mendengarkan informasi guru
w Anak mengetahui media yang akan dianyam
w Anak dapat mengomunikasikan dengan menyanyam dari bilah bambu
f. Bercerita empat gambar seri “Rumah Temanku”
w Anak mengamati gambar seri secara bertahap
w Anak mendengarkan informasi guru dalam bercerita dengan gambar seri
w Anak dapat menyusun kalimat sesuai gambar yang dilihat dan dapat
menceritakan gambar secara berurutan
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III. MENGAMATI RUMAH
Tujuan Pembelajaran :
1. Menyayangi sesama teman
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengungkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
Media dan Sumber Belajar: kertas origami, kartu gambar, barang bekas, lembar
kerja

Langkah-langkah Kegiatan:
a. Menceritakan tentang “rumah dan bagian-bagiannya”
w Anak mengamati gambar rumah dan bagian-bagiannya
w Anak mendengarkan informasi dari guru
w Anak dapat mengomunikasikan dengan menceritakan tentang rumah dan
bagian-bagiannya
b. Bermain “Bolaku”
w Guru menerangkan tentang aturan bermain bolaku
w Anak mengamati contoh guru cara bermain bolaku
w Anak dapat melakukan permainan bolaku dengan bimbingan guru
Cara bermain bolaku :
ð Anak membuat lingkaran, satu anak memegang bola, bola dipindahkan
ketangan temannyan sambil bernyanyi - bolaku... ditanganmu. Tiba-tiba
berhenti tidak akan lama, kini... jika giliranmu, ayo lekas kejar aku.
ð Selesai lagu, anak yang memegang bola meletakan bola ketangan
temannya, lalu mengejar temannya yang membawa bola tadi, dan
seterusnya
c. Membuat rumah dengan lego
w Anak mengamati gambar rumah
w Anak mendengarkan informasi guru tentang bermain dengan lego
w Anak membuat rumah menggunakan lego
w Anak dapat mengomunikasikan membuat rumah dengan lego
d. Mencocok gambar parabot rumah dari majalah/koran bekas
w Anak diberi tugas untuk membawa gambar parabot rumah dari majalah/koran
bekas
w Anak mendnegarkan informasi guru
w Anak dapat menggunakan motorik halusnya untuk mencocok gambar parabot
rumah tangga yang dibawanya
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e. Bermain kartu kata dan mencontoh tulisan
w Anak mengamati kartu kata (pintu, jendela, atap, dinding, lantai)
w Anak mendengarkan informasi dari guru dalam bermain kartu kata
f. Mengelompokkan besar kecil gambar parabot rumah
w Anak mengamati gambar parabot rumah
w Anak mendengarkan informasi dari guru
w Anak dapat mengelompokkan gambar parabot rumah menurut ukuran besar,
kecil
g. Bercerita dengan boneka
w Guru memperkenalkan tokoh cerita
w Guru bercerita dengan menggunakan boneka
w Anak mendengarkan dan melihat sandiwara boneka
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IV. MEMBUAT MAKET RUMAH TEMANKU
Tujuan Pembelajaran :
1. Menyayangi sesama teman
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengungkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
Media dan Sumber Belajar: kertas origami, kartu gambar, barang bekas, lembar
kerja

Langkah-langkah Kegiatan:
a. Tanya jawab tentang macam-macam rumah
w Anak mengamati macam-macam gambar rumah
w Anak mendengarkan informasi dari guru
w Anak dapat berkomunikasi aktif dengan menjawab pertanyaan guru melalui
gambar yang dilihat
b. Bermain simpai
w Guru menerangkan tentang aturan bermain simpai
w Anak mengamati contoh guru cara bermain simpai
w Anak dapat melakukan permainan simpai dengan bimbingan guru
c. Membuat rumah dari barang bekas
w Anak mendengarkan informasi guru tentang cara membuat rumah-rumahan
dari barang bekas
w Anak dapat menalar dengan menggunakan barang bekas untuk membuat
rumah-rumahan
d. Mengecat rumahku denga cat cair
w Anak mengamati media yang disiapkan guru (cat cair, kuas, air, kertas gambar
rumah)
w Anak mendengarkan informasi guru
w Anak mengomunikasikan dengan imajinasinya untuk mengecat dengan cat
cair
e. Menyanyi dengan bersenandung ma, ma, ma
w Anak dan guru bersama-sama mengulang lagu “Di Depan Rumah” dengan
bersenandung (ma, ma, ma..)
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V. BERMAIN BALOK MEMBUAT RUMAH
Tujuan Pembelajaran :
1. Menyayangi sesama teman
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengungkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
Media dan Sumber Belajar: kertas origami, kartu gambar, barang bekas, lembar
kerja

Langkah-langkah Kegiatan:
a. Bercakap-cakap macam-macam rumah
w Anak mengamati macam-macam gambar rumah
w Anak mendengarkan informasi dari guru
w Anak dapat berkomunikasi aktif dengan menjawab pertanyaan guru melalui
gambar yang dilihat
b. Permainan mengoper bola
w Guru menerangkan tentang aturan bermain mengoper bola
w Anak mengamati contoh guru cara bermain mengoper bola
w Anak dapat melakukan permainan mengoper bola dengan bimbingan guru
c. Membuat macam-macam rumah dari balok
w Anak mengamati gambar rumah
w Guru menginformasikan cara membuat rumah dari balok
w Anak dapat menalar dengan menggunakan imajinasinya membuat macammacam rumah dari balok
d.

Mengelompokkan balok segitiga, segi empat, menggambar rumah sesuai
dengan bentuk bangunan yang dibuatnya
w Anak mengamati bentuk-bentuk geometri
w Anak mendengarkan informasi guru tentang mengelompokkan balok menurut
bentuknya
w Anak dapat mengomunikasikan mengelompokkan balok segitiga, segiempat,
lingkaran

e. Menceritakan bangunan rumah yang dibuat dari balok
w Anak menuangkan imajinasinya dengan menceritakan bangunan rumah yang
dibuatnya
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VI. KUNJUNGAN KE TOKO BANGUNAN
Tujuan Pembelajaran :
1. Menyayangi sesama teman
2. Mengembangkan motorik kasar dan motorik halus
3. Mengenal konsep bilangan
4. Mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ciri-ciri ikan
5. Dapat mengungkapkan dengan kalimat sederhana
6. Menambah kosa kata
Media dan Sumber Belajar: kertas origami, kartu gambar, kantong pintar berisi
bahan bangunan, cat minya dua warna, baskom plastik, sumpit, kertas bekas
kalender

Langkah-langkah Kegiatan:
a. Bercerita tentang “Tokok Bangunan”
w Anak mengamati gambar rumah dan bagian-gabiannya
w Anak mendengarkan informasi dari guru
w Anak dapat mengomunikasikan dengan menceritakan tentang rumah dan
bagian-bagiannya
b. Bermain mencari bahan bangunan yang disembunyikan (kantong pintar)
w Guru menerangkan tentang aturan bermain mencari bahan bangunan
(kantong pintar)
w Anak mengamati contoh guru cara bermain mencari bahan bangunan
(kantong pintar)
w Anak dapat melakukan permainan mencari bahan bangunan dengan
bimbingan guru
c. Mengelompokkan dan menghitung kartu gambar bahan bangunan
w Anak mengamati kartu gambar bahan bangunan
w Anak mendengarkan informasi guru
w Anak menghitung jumlah kartu gambar bahan bangunan
w Anak dapat mengomunikasikan dengan mengelompokkan dan menghitung
kartu bahan bangunan
d. Bermain pasir membuat rumahku dan menceritakan
w Anak mengamati media yang disediakan (pasir basah)
w Anak mendengarkan informasi guru
w Anak dapat menggunakan imajinasinya dengan membuat rumah dari pasir
basah
e. Bermain dua warna dengan cat minyak
w Anak mengamati media yang disiapkan guru (cat minya dua warna, baskom
plastik, sumpit untuk mengaduk, kertas bekas kalender)
w Anak mendengarkan informasi guru
w Anak mengomunikasikan dengan imajinasinya untuk bermain warna dengan
cat minya dua warna
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RUMAH BARUKU
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Kegiatan Belajar I, 3
Minggu Ke 9, 10

Kegiatan Belajar 2
Minggu Ke 9

Safa ingin pulang ke rumahnya, teman-teman tolong
tunjukan jalan menuju rumah Safa.
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Kegiatan Belajar I, 3
Minggu Ke 9, 10

Urutkanlah gambar rumah ini dari kecil ke besar
dengan menuliskan angka sesuai dengan urutannya !
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Alat Peraga

Kegiatan Belajar 3
Minggu Ke 10
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Alat Peraga
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Kegiatan Belajar I, 3
Minggu Ke 9, 10
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Alat Peraga

Kegiatan Belajar I, 6
Minggu Ke 9, 10

Bermain Peran
“Tukang Bangunan”

Kegiatan Belajar I
Minggu Ke 9

Keluarga pak Tono keluarga yang sangat sederhana. Pekerjaan pak Tono adalah
sebagai Tukang Bangunan, suka membuat rumah dan membetulkan rumah rumah yang rusak.
Pak Tono

: Bu... Bapak pamit ya.. mau ke rumah pak Budi untuk
membuatkan tangga dirumahnya.

Ibu Tono

: Baik pak... hati - hati ya...

Pak Tono

: Assalamu’alaikum...

Ibu Tono

: Wa’alaikumsalam...

Sampailah pak Tono di rumah pak Budi
Pak Tono

: Assalamu’alaikum pak Budi...

Pak Budi

: Wa’alaikumsalam pak Tono...
Pak Tono saya mau minta tolong untuk membuatkan
tangga di depan rumah.

Pak Tono

: Baik pak... apakan perlengkapan sudah ada, pasir,
semen, batu bata ?

Pak Budi

: Sudah pak... tinggal mengerjakan...

Pak Tono

: Baik pak... saya akan kerjakan.
(Pak Tono mengambil ember berisi air, semen, pasir, di
aduk, mengambil batu bata, ditempelkan dengan sendok
semen)
“ Al - hamdulillah... selesai juga pekerjaanku..”

Pak Budi

: Wah... sudah selesai pak...?

Pak Tono

: Sudah pak, karena sudah selesai, saya mohon pamit
pulang.

Pak Budi

: Terima kasih pak, sudah membantu saya untuk membuat
tangga, dan ini upahnya pak.

Pak Tono

: Terima kasih pak..., saya pamit pulang...
Assalamu’alaikum...

Pak Budi
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: Wa’alaikum salam.....

Alat Peraga

Kegiatan Belajar 1
Minggu Ke 10
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Kegiatan Belajar I
Minggu Ke 10

.........

.........

.........

.........
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Hari ini ingin bermain di rumah Fani. Teman-teman tolong tunjukan ya
jalan menuju ke rumah Fani

Rumah Temanku

Kegiatan Belajar 2
Minggu Ke 10

Kegiatan Belajar 2, 3
Minggu Ke 10, 11
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Alat Peraga
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Kegiatan Belajar 6
Minggu Ke 10

Kegiatan Belajar I
Minggu Ke 11

Alat Peraga
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Kegiatan Belajar I
Minggu Ke 11

Gambarlah alat-alat pertukangan
didalam kotak yang tersedia
dan tulislah lambang bilangannya
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Kegiatan Belajar 3
Minggu Ke 11

Kartu Angka
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puzzle rumahku
Kegiatan Belajar 2
Minggu Ke 11

Kegiatan Belajar 2, 4
Minggu Ke 11
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Kegiatan Belajar 2, 4
Minggu Ke 11
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Kegiatan Belajar 6
Minggu Ke 11
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