RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM)
Nama Paud
Semester
Kelompok usia/kelas
Tema/sub tema
PP
NAM

KD
1.1

1.2

3.1
4.1

: TKIT Pelopor Al-Munawwar
:I
: 5-6 Tahun/B1
: Aku Anak Cerdas, Hemat dan Peduli

MATERI PEMBELAJARAN
RENCANA KEGIATAN
Membiasakan mengucapkan kalimat 1. Sentra Persiapan
thoyibah (Bismillah, Alhamdulillah,
a. Arisan kata (menabung,
Insya Allah, Allahuakbar)
hemat, uang, bank)
Membiasakan membaca doa
b. Bermain plastisin
sebelum dan sesudah makan
mencetak uang
c. Bermain mengarsir
Membiasakan membaca doa keluar
rumah
gambar uang
Membiasakan membaca doa untuk
d. Bermain
ayah dan ibu
Membiasakan diri hemat listrik
Membiasakan diri menepati janji
Membiasakan diri berbagi dengan
orang lain
Membiasakan diri bersama-sama
dengan teman/orang yang dikenal
Kalimat thoyibah (Bismillah,
Alhamdulillah, Insya Allah,
Allahuakbar)

mengelompokan uang
e. Bermain belajar
menabung
2. Sentra balok
Membangun tempat
untuk menabung
3. Sentra ibadah
a. Menulis huruf hijaiyah
Bunda (huruf arab)

Doa sebelum dan sesudah makan
Doa keluar rumah
Doa untuk ayah dan ibu
3.2
4.2

FM

2.1

Hemat listrik
Janji pada bunda
Berbagi dengan orang lain
Bersama-sama dengan teman/orang
yang dikenal
Membiasakan menirukan tarian lagu
listrik, donat, menabung, berbagi,
dan bersama
Membiasakan menirukan berbagai
bentuk dengan tanah liat
Membiasakan menempel dengan
tepat
Membiasakan mengarsir dengan
benar
Membiasakan menggunting dengan
benar
Membiasakan melukis dengan indah
Membiasakan hemat listri
Membiasakan memakan makanan
sehat
Membiasakan cuci tangan

b. Bermain maze pergi ke
mesjid
c. Bermain kotak ekspresi
perbuatan baik dan
buruk
d. Bermain jam
e. Sholat berjamaah
4. Sentra memasak
Menghias Donat
5. Sentra bermain peran
mikro
Indahnya kebersamaan

6. Sentra seni dan
kreativitas
a. Membuat gelang dari
botol akua bekas
b. Meronce bambu
c. Mengisi pola rumah
dengan kuwuk
7. Sentra bermain peran
makro

3.3
4.3

Gerakan koordinasi dalam
menirukantarian lagu listrik, donat,
menabung, berbagi, dan bersama
Bentuk donat dengan tanah liat
Gerakan menempel aksesoris gelang
dan bentuk lingkaran
Gerakan mengarsir gambar uang
Gerakan menggunting bentuk
lingkaran
Gerakan melukis dengan cat air

3.4
4.4

Hemat listrik
Donat sehat
Cuci tangan

KG

2.2

3.6
4.6

3.9
4.9

Membiasakan memberikan waktu
yang cukup untuk menggali rasa
ingin tahu saat anak bermain
Fungsi listrik
Bentuk donat / ukuran donat
Fungsi tabungan dan uang
Bilangan dan lambang bilangan
pada uang
Kegunaan listrik, lampu, celengan,
gunting, keranjang

Indahnya berbagi bersama
teman-teman
8. Sentra bahan alam
a. Mencari dan menulis
kata donat didalam
pasir
b. Menggunting dan
menempel bentuk
lingkaran
c. Usap abur bentuk
donat
d. Melukis gambar donat
dengan cat air
e. Bermain tanah liat
membentuk donat
9. Sentra Musik
a. Bermain angklung lagu
hemat listrik
b. Bermain piano
c. Bernyanyi dengan
mikrofon
d. Bermain ukulele
e. Bermain tamborin

BHS

3.10
4.10
3.11
4.11

3.124.12

SE

2.6
2.8
2.9
2.14

3.144.14

Cara menghias donat
Cara membuat gelang
Macam-macam buku cerita
Cerita : “hemat listrik”, “menabung”’,
“donat sehat”, “donat”, “janji pada
bunda”, “indahnya berbagi” ,
“hadiah untuk bunda”, “indahnya
kebersamaan” , “celengan”
Kata : “listrik”, “lampu”, “donat” ,
“uang”, “bank” , “menabung” ,
“hemat” , “celengan” , “bunda” .
Angka 1-20

Membiasakan disiplin dalam
bermain
Membiasakan bersikap mandiri
dalam setiap tugas yang dikerjakan
Membiasakan peduli pada teman
yang membutuhkan bantuan
Membiasakan santun dalam
bersikap dan bebicara pada orang
lain
Mainan/bahan-bahan sesuai
kebutuhan

SN

2.4
3.154.15

Membiasakan membuat karya yang
indah
Alat musik angklung, piano, ukulele,
tamborin
Drama sederhana
Hasil karya mencetakuang dengan
plastisin
Hasil karya mengarsir gambar uang
Hasil karya menghias donat
Hasil karya membuat gelang dari
botol akua bekas
Hasil karya usap abur
Hasil karya melukis
Hasil karya bentuk dari tanah liat
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