-

Menyusun kepingan puzzle menjadi
bentuk utuh ( 4 keping )

-

Mengurus dirinya sendiri (cuci tangan,
membuka/menutup tas resleting)

-

Menirukan gerakan terpimpin dengan
teratur (bermain whose took the
cookie)
Menggerakkan badan mengikuti
irama musik

- Menggerakkan kakinya berdiri tegak,
menaiki tangga, berlari dan
menendang bola

Mendemonstrasikan mewarnai
gambar sederhana
-

mengenal 3 warna (merah, kuning,
dan biru)

Menyebut identitas diri secara sederhana
(nama lengkap,nama panggilan dan jenis
kelamin)
Membaca tulisan nama sendiri

Menjawab salam (Wa'alaikum salam)

Menyamakan posisi benda yang telah tetapkan
(atas, bawah, depan dan belakang )
Menunjuk posisi sebuah benda yang ditunjuk
(atas, bawah, depan dan belakang )
Menyebutkan berbagai posisi benda yang
ditunjuk (atas, bawah, depan & belakang )

-

Menyanyikan dengan gerak tubuh
dan mengekspresikan lagu (dua mata
saya)

-

-

-Memegang benda dengan ukuran yang
telah ditentukan

-

Merapihkan barang miliknya sendiri

-

Mendemonstrasikan merobek bebas

-

-

Membedakan 3 bau (parfum, minyak kayu
Putih, dan kulit jeruk)

-

Merespon dengan tepat bila diberi pertanyaan
apa

-

Mengucap Kalimat Thoyyibah

-

-

-

Menyanyikan dengan gerak tubuh dan
mengekspresikan lagu (dua mata
saya)
Menggerakkan badan mengikuti irama
musik

Membilang lambang bilangan 1-10

-

Menggerakkan tangannya dengan
bermain bola dengan jarak dan ukuran
bola yang telah ditentukan
-

mengendalikan tindakan dan
perasaannya (berpisah dari orangtuanya
& sabar menunggu giliran)
Mencoba 3 rasa (manis, asin, dan pahit)

-

Memegang alat tulis (crayon) secara
mandiri
Menggambar garis tegak lurus,
lengkung, miring, dan datar

-

Mengikuti bacaan dua kalimat
syahadat dan ikrar

-

Menggunakan kalimat tanya apa
Menunjuk 5 benda/gambar yang disediakan

-

Menyamakan posisi benda yang telah
tetapkan (atas, bawah, depan dan belakang )
Menunjuk posisi sebuah benda yang ditunjuk
(atas, bawah, depan dan belakang )
Menyebutkan berbagai posisi benda yang
ditunjuk (atas, bawah, depan & belakang )

Memainkan alat musik perkusi

mem

-

-

Menggerakkan kakinya dengan
berjalan maju,mundur,menyamping,
berjalan dengan tumit dan jinjit

-

Mengenali 2 benda berdasarkan jarak
(jauh-dekat)

-

Hafalan surat pendek ( al fatihah, an
naas, al Asrh)

mengenal benda-benda berbahaya seperti
gunting, stop kontak listrik

Mendemonstrasikan meronce dengan
berbagai media

Menyebutkan nama-nama hari secara
berurutan ( hari ini )
Menarik dan meniru garis tegak, datar,
miring, lengkung

-

-

Menunjuk dan menyebutkan bentuk
lingkaran,segitiga dan segiempat

menunjukkan reaksi emosi yang wajar
seperti senang, sedih, marah

-

Mendemonstrasikan membuat
lukisan dengan berbagai media dan
teknik

-

Menghafal 3 lagu sesuai tema
(kucingku belang 3)

-

Menggerakkan tangan untuk
menuangkan air dan memasukkan
benda kedalam suatu tempat yang
telah ditentukan

-

Mengenali 2 benda berdasarkan
volume ( berat-ringan)

Memahami anggukan dan gelengan kepala,
anggukan serta gerakan tangan

-Tepuk wudhu
- Praktek gerakan sholat

-

-

-

Menghitung jumlah benda 1 – 5

-

Menghafal 3 lagu sesuai tema
(kucingku belang 3)

-

Mengikuti kegiatan berbaris

-

Mengenali 2 benda menurut tekstur
(kasar-halus)

-

Mengucap dan menghafal huruf
Hijaiyah (10 huruf)

Bekerjasama dan bermain dengan
teman mengembangkan
kecenderungan pada mainan tertentu

Mendemonstrasikan melipat kertas

Menerima dan menyampaikan pesan yang
terdiri dari 1 kata

-

Mencocokkan lambang bilangan dengan
jumlah benda yang tepat(1-5)

Menyanyikan lagu bahasa inggris
dengan artikulasi yang jelas (five
Little duck)
Menggerakkan badan mengikuti
irama musik

-

-

Bekerjasama/Berinteraksi dan
bermain dengan teman sekelas
- Menggerakkan punggungnya dengan
membungkuk dan gerakan senam
sederhana

-

Membuat bentuk dari plastisin

- Mencoba apa yang terjadi jika 2 warna
dicampur (biru dan kuning, kuning
merah) dengan media cat air

-

Mendengarkan cerita sederhana

-

-

Mengucap dan menghafal Asmaul
Husna (10 )

me
- Berkreasi bentuk sebuah benda dari bentuk
geometri yang telah disiapkan ( lingkaran,segi

-

Menirukan gerakan terpimpin dengan
teratur (flash mob gerakan hewan)

-

Menggerakkan kaki dan tangan secara
terkoordinasi dengan berjalan diatas
papan titian, melompat dan meloncat

-

Membedakan suara-suara (5 suara: sapi,
kucing, anjing, ayam, dan kambing)

tiga dan segi empat )
-

-

Mengekspresikan diri dalam gerak
sederhana

-

Mendemonstrasikan mewarnai gambar
sederhana

Merespon dengan tepat bila diberi
pertanyaan apa

-

Mengenal Allah melalui ciptaanNya (3
ciptaan )

-

Membandingkan ukuran besar kecil
sebuah benda ( 3 buah benda )

-

Menghafal 3 lagu sesuai tema (sayang
semuanya)

-

Menggerakkan seluruh anggota
tubuhnya secara terkoordinasi
dengan merayap, merakak dan
berguling.

-

Mengenali 2 benda berdasarkan
jumlah (banyak-sedikit)

-

-

menunjukkan reaksi emosi yang wajar
seperti senang, sedih, marah

-

Membuat bentuk dari pasir

-

Menyebutkan nama-nama hari secara
berurutan ( hari ini )
Bercerita secara sederhana dengan
bantuan

-

Hafalan surat pendek ( al fatihah, an
naas, al Asrh)

-

Menyebutkan urutan bilangan 1 – 10

-

Bersikap/berperilaku saling hormat
menghormati (berterimakasih dan mau
mendengarkan orang lain berbicara)

-

Membuat gambar bebas sesuai tema
dengan berbagai media
Membuat coretan bebas dengan
crayon.

Memahami dan menggunakan kata ganti
aku

-

Menghafal 3 lagu sesuai tema (sayang
semuanya)

Mempraktekkan permainan tradisional
dan bersepeda

-

Mengenali 2 benda menurut tekstur
(kasar-halus)

-

-

-

Tepuk wudhu
Praktek gerakan sholat

- Menghitung jumlah benda 1 – 5
- Menyebutkan kembali benda – benda yang
dilihatnya selama perjalanan ( 3 benda )

-

Bekerjasama dan bermain dengan
teman Berinteraksi dan bermain
dengan teman sekelas

-

Memainkan alat musik perkusi

-

Mengikuti kegiatan berbaris

-

Melakukan penjelajahan lingkungan
dalam sekolah

-

Menggambar garis tegak lurus,
lengkung, miring, dan datar

-

Membaca tulisan nama sendiri
Membaca flash cards nama sendiri, nama
teman, dan nama gurunya (2-3 kartu)

-



Berdoa sebelum dan sesudah
kegiatan

Me
-

-

-

Mencocokkan gambar bentuk geometri
( lingkaran,segitiga dan segiempat ) dengan
benda 3 dimensi yang ditunjukkan

-

Aktif dalam mengikuti permainan ( petak
umpet , ring roses )
Mengetahui aturan permainan ( petak
umpet , ring roses )

Bermain alat musik (memainkan
assemble sederhana : pianika)
Menggerakkan badan mengikuti
irama musik

-

Menggerakkan punggungnya dengan
membungkuk dan gerakan senam
sederhana

-

Berpartisipasi dalam pembuatan
minuman teh manis

-

-

Membuat berbagai bentuk dari kertas
dan daun-daunan

-

Menggunakan kalimat tanya apa

-

-

Mengucap dan menghafal Asmaul Husna
(10 )

-

Menyusun ukuran benda berdasarkan
besar kecilnya/menyusun menara gelang
( 3 buah benda )

-

Melaksanakan tata tertib sekolah

-

Berkreasi dengan tisue

-

Menyanyikan dengan gerak tubuh dan
mengekspresikan lagu (this is the way
we wash our face)
-

-

Menggerakkan seluruh anggota
tubuhnya secara terkoordinasi dengan
merayap, merakak dan berguling.

-

Mencoba apa yang terjadi jika 2 warna
dicampur (biru dan kuning, kuning
merah) dengan media cat air

-

Menunjuk 5 benda/gambar yang
disediakan

-

-

Hafalan surat pendek ( al fatihah, an
naas, al Asrh)

-

Menyusun ukuran benda berdasarkan
tinggi rendahnya ( 3 buah benda )

-

Menyanyikan dengan gerak tubuh dan
mengekspresikan lagu (this is the way
we wash our face)
-

mengenal benda-benda berbahaya seperti
gunting, stop kontak listrik
membuang sampah pada tempatnya

-

Menggerakkan tangannya dengan
bermain bola dengan jarak dan ukuran
bola yang telah ditentukan

Membuat gambar dari cap/stempel
dengan berbagai media (pelepah
pisang, batang pepaya, cetakan, dll)

-

Berpartisipasi dalam pembuatan cookies

-

Hafalan hadits sederhana

-

-

-

-

Mengucap/menyampaikan keinginan ( 3
kata )

-

-

Menyebutkan ciri – ciri jalan menuju suatu
tempat ( 1 ciri )

Mengurus dirinya sendiri (cuci tangan,
membuka/menutup tas resleting)
menunjukkan reaksi emosi yang wajar
seperti senang, sedih, marah

-

-

Memainkan alat musik perkusi

-

Menggerakkan kakinya berdiri tegak,
menaiki tangga, berlari dan
menendang bola

-

Mencoba proses pertumbuhan
tanaman kacang hijau dengan kapas

-

Mengucap dan menghafal huruf
Hijaiyah (10 huruf)

Mendemonstrasikan mengisi
pola/kolase yang sudah dibuat guru
dengan berbagai media

-

Melakukan 1 perintah secara berurutan

-

-

-

Menunjukkan arah jalan suatu tempat
dengan mengerjakan maze

Bekerjasama dan bermain dengan teman
mengembangkan kecenderungan pada
mainan tertentu

-

Menghafal 3 lagu sesuai tema (lihat
kebunku

-

Menggerakkan kaki dan tangan secara
terkoordinasi dengan berjalan diatas
papan titian, melompat dan meloncat

-

mengenal 3 warna (merah, kuning,
dan biru)
Mengenali 2 benda berdasarkan
volume ( berat-ringan)

Mendemonstrasikan membuat lukisan
dengan berbagai media dan teknik

-

Bercerita secara sederhana dengan bantuan
Memahami 2-3 kata kerja melalui gerakangerakan sederhana (pantomim)

-

-

Mengucap Kalimat Thoyyibah
Mengenal Allah melalui ciptaanNya (3
ciptaan )

-

-

-

-

Membilang lambang bilangan 1-10

- Menghafal 3 lagu sesuai tema (lihat
kebunku

Aktif dalam mengikuti permainan ( petak
umpet , ring roses )
Mengetahui aturan permainan ( petak
umpet , ring roses)

Mempraktekkan permainan tradisional
dan bersepeda

Mendemonstrasikan menjahit

-

-

Mengenali 2 benda berdasarkan
jumlah (banyak-sedikit)

Menerima dan menyampaikan pesan yang
terdiri dari 1 kata
Berkomunikasi secara lisan

-

Menjawab salam (Wa'alaikum salam)
Tepuk wudhu
Praktek gerakan sholat

