
Tiada hari tanpa belajar, karena belajar adalah ibadah

MATERI PEMBELAJARAN
Semester II Tahun Pelajaran 2008/2009

KELAS I

N
O

BIDANG 
STUDI TEMA MATERI PELAJARAN

1 AL ISLAM

RIWAYATKU

1. Menyebutkan tata cara berwudlu dengan urutan dan gerakan yang benar
2. Mempraktikan tata cara berwudlu disertai doa seleai wudlu
3. Menyebutkan nama-nama gerakan sholat dan jumlah rakaat serta waktu 

shalat
4. Mempraktikan tata cara gerakan shalat yang benar

PERMAINAN
1. Mengenal sifat Allah (Rahman – Rahim)

BERSIH DAN 
SEHAT

1. Perilaku tidur yang baik
2. Membiasakan tata cara berpakaian dan bersepatu yang baik.

2 MENULIS 
ARAB

1. Qalam 1 hal 45 – 58
2. Qalam 2

3 BAHASA 
INDONESIA

RIWAYATKU
PERMAINAN

BERSIH & SEHAT

1. Menceritakan gambar tunggal dan gambar seri
2. Percakapan sederhana
3. Ungkapan rasa suka dan tidak suka beserta alasannya
4. bermain peran
5. mendiskripsikan benda di sekitar
6. membaca teks bacaan
7. menyebutkan isi dongeng
8. membaca puisi anak
9. dikte
10. menulis tegak bersambung

4 MATEMATIKA

RIWAYATKU

1. Mengukur dan membandingkan benda-benda dengan satuan tak baku 
(depa, hasta, jengkal, kaki, dan langkah)

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang
3. Mengelompokan berbagai bangun ruang sederhana (balok, kubus, bola 

dan tabung)
4. Menentukan urutan benda-benda sejenis menurut besarnya
5. Menentukan urutan benda-benda sejenis dari atas ke bawah atau 

sebaliknya dan dari kanan ke kiri atau sebaliknya
6. Membilang banyak benda
7. Mengurutkan banyak benda
8. Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan
9. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua nagka
10. Menggunakan sifat operasi pertukaran dan pengelompokan.
11. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan
12. Nilai tempat

PERMAINAN
1. Membandingkan berat benda (ringan-berat)
2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat benda

BERSIH DAN 
SEHAT

1. Mengenal segi tiga, segi empat, dan lingkaran
2. Mengelompokan bangun datar menurut bentuknya
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KELAS I

5 IPA

RIWAYATKU

1. Menceritakan benda-benda langit yang terlihat di waktu siang dan malam
2. Membuat gambar benda-benda langit yang terlihat di waktu siang dan 

malam
3. Menceritakan tanda-tanda akan turun hujan
4. Menjelaskan perbedaan suhu pada musim hujan dan kemarau

PERMAINAN

1. Membedakan bentuk benda yang mudah  bergerak dengan benda yang 
sulit bergerak

2. Mengelompokan benda-benda yang mudah bergerak dengan benda yang 
sulir bergerak

3. Menjelaskan penyebab gerak benda (baterai, pegas, magnet, dll)

BERSIH DAN 
SEHAT

1. Membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan terhadap 
kegiatan manusia

6 IPS

RIMAYATKU

PERMAINAN

BERSIH DAN 
SEHAT

1. Menceritakan masa kecil berdasarkan cerita orang lain
2. Menceritakan peristiwa yang terjadi di lingkungan rumah

1. Mengidentifikasi ruang dalam rumah
2. Mendeskripsikan fungsi dari setiap ruang di rumah

1. Menyebutkan ciri-ciri rumah sehat
2. Menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah

7 PKN

RIWAYATKU Menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah (hak anak untuk bermain, 
belajar dengan gembira, dan didengar pendapatnya)

PERMAINAN Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah (mengikuti tata tertib di 
rumah, dan di sekolah)

BERSIH DAN 
SEHAT

Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah (melaksanakan aturan 
yang berlaku di masyarakat)

8 BAHASA 
INGGRIS

1. Penggunaan pronoun (kata ganti) ; his dan her
Vocabulary (teacher, student, parent, baby, girl, and
Mengenal huruf (m, n, o)

2. Penggunaan Yes/No question
Vocabulary (animal : whale, penguin, polar bear, giraffe, leopad, astrich)
Mengenal huruf (p, q, r)

3. Mengenal warna
Vocabulary (colors: red, yellow, blue, green, orange, purple)
Mengenal huruf (s, t, u)

4. Mengenal angka dan umur
Vocabulary : balons, candles, present, cookies, plates, cups.
Mengenal huruf (v, w, q)

5. Menyebutkan makanan kusukaan (favourite foods)
Vocabulary (food: cake, ice cream, cheese, breade, salad)
Mengenal huruf (y, z)

9 SBK

RIWAYATKU
1. Membuat gambar macam-mmacam bidang menjadi bentuk gambar
2. Membuat gambar bidang dengan memberikan kombinasi warna

PERMAINAN
1. Membawa mainan dari kardus bekas
2. Membuat model mainan mobil atau kereta dari kardus bekas
1. Menghias model mainan dari kertas

BERSIH DAN 
SEHAT

1. Membuat kolase dengan merobek atau menggunting dan menempel pada 
gambar

2.   Membuat kolase dengan memberikan kombinasi warna crayon
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