
MATERI PEMBELAJARAN
Semester II Tahun Pelajaran 2008/2009

KELAS III

Tiada hari tanpa belajar, karena belajar adalah Ibadah

NO. BIDANG STUDI TEMA MATERI PELAJARAN

1 AL ISLAM -
• Tata cara shalat orang sakit dan sholat sunnah rowatib
• Sholat jama’ dan qosor   • Hari Akhir    • Adab

2 TARJAMAH - • Surat Al-Lahab  • Surat An-Nasr  • Surat Al-Kautsar
• Surat Al-Maun

3 B.INDONESIA

DAERAHKU
• Berbicara: komunikasi di telephon
• Membaca: membaca puisi
• Menulis : membuat puisi dan menyusun karangan

HIBURAN

• Menyimak: membuat sesuatu sesuai petunjuk
• Berbicara: menjelaskan urutan membuat sesuatu dan cara 

memainkannya
• Menulis: penggunaan ejaan & kata depan, melengkapi puisi anak

SAHABAT 
ALAM

• Mendengarkan: mendengarkan cerita
• Berbicara: memberikan tanggapan dan saran
• Membaca: membaca dongeng
• Menulis: menulis puisi

4 MATEMATIKA

DAERAHKU • Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka, pembagian 
bilangan tiga angka.

HIBURAN • Memahami pecahan sederhana dan penggunaanya dalam 
pemecahan masalah

SAHABAT 
ALAM

• Memahami unsure dan sifat-sifat bangun datar sederhana, 
menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang sederhana, 
serta penggunaannya dalam pemecahan maslalah

5 IPA

DAERAHKU

• Mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan meliputi 
padat, cair, dan gas

• Mendeskripsikan perubahan sifat benda (ukuran, bentuk, warna atau 
rasa) yang dapat diamani akibat daripembakaran, pemanasan dan 
diletakan ditempat terbuka

• Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan cuaca

HIBURAN

• Mengidentifikasi sumber-sumber energi dan kegunaannya
• Pembuat kincir untuk menunjukan bentuk energi angina dapat 

dirubah menjadi gerak
• Mendeskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap 

kesehatan
• Menjelaskan cara mengapa kesehatan lingkungan sekitar

SAHABAT 
ALAM

• Menggolongkan mahluk hidup secara sederhana
• Mendeskripsikan kemampuan permukaan bumi dilingkungan sekitar
• Mengidentifikasi cara manusia dalam pemeliharaan dan 

melestarikan alam dilingkungan sekitar

6 IPS

DAERAHKU • Membuat denah dan peta lingkungan, rumah dan sekolah
HIBURAN • Memahami kegiatan jual beli di lingkungan alam dan benda

SAHABAT 
ALAM

• Menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah, sekolah
• Memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan 

sekolah

7 PKN

DAERAHKU
HIBURAN
SAHABAT 

ALAM

• Kekhasan bangsa Indonesia
• Rasa Bangga sebagai anak bangsa • Sejarah sumpah pemuda
• Makna satu nusa, bahasa dan bangsa • Nilai-nilai Sumpah Pemuda

8 B.INGGRIS • Asking for permission • Likes and dislike • Location of things
• What are you doing • parts of the body

9 SBK

DAERAHKU
HIBURAN
SAHABAT 

ALAM

• Membuat gambar dekoratif(daerah) • Membuat anyaman bahan 
kertas

• Kolase biji-bijian • Membuat kotak serba guna bahan alam
• Membuat hasta karya • Mengoperasikan karya
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