Materi 5

PUNCAK
SUBTEMA 1
Tema: DIRIKU
Subtema: Siapakah Aku
Fokus Karakter: Percaya Kepada Tuhan
Kegiatan:
1. Senam PAUD/ Jingle Super5
2. Merah, Kuning, Hijau Aturan Kelas Kita
3. Cap Tangan Kita (Hore Kita Semua Anggota Kelas yang Baik)
4. Praktek Cuci Tangan

Aktivitas tematik untuk anak PAUD usia 5-6 tahun sesuai kurikulum 2013
Modul Super5 ini milik Yayasan Cahaya Bagi Negeri Indonesia dan digunakan secara terbatas.
Dilarang menyebarluaskan, menggandakan, dan menggunakan materi tanpa izin.

tujuan belajar
Bidang
Pengembangan

Kompetensi
Dasar

Indikator

3.1-4.1

b

Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang
dianutnya (misal: tidak bohong, tidak berkelahi)

3.3-4.3

d

Terampil menggunakan tangan kanan dan
kiri dalam berbagai aktivitas (menempel,
menggunting, menggambar)

3.4-4.4

a

Melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat
(cuci tangan dengan benar)

Kognitif

3.7-4.7

e

Membuat dan mengikuti aturan

Bahasa

3.12-4.12

c

Menulis namanya sendiri

2.5

c

Berani mengemukakan pendapat

2.6

c

Mengatur diri sendiri

3.15-4.15

b

Menampilkan karya seni sederhana (kreasi Cap
Telapak Tangan)

Nilai Agama & Moral

Fisik Motorik

Sosial Emosional

Seni

alur kegiatan belajar
KEGIATAN PEMBUKA
1. Pembiasaan pagi, doa Pembuka
2. Senam PAUD Ceria/ Jingle Super5
3. Tanya jawab tentang pembelajaran
hari-hari sebelumnya: tentang apa
saja dan permainan mana yang paling
menarik.
4. Motivasi Karaker: Percaya kepada
Tuhan
5. Pijakan untuk Kegiatan Hari Ini

KEGIATAN INTI
1. Merah, Kuning, Hijau Aturan kelas
Kita (musyawarah aturan kelas dan
membuat rambu-rambu tata tertib)
2. Cap Tangan Kita (Kita adalah Anggota
Kelas yang Baik); Yel-yel Kekompakan
3. Praktek Cuci Tangan

KEGIATAN PENUTUP
1.

Jumat Super: Menonton kembali video minggu
ini, renungan singkat, berbagai pengalaman,
penguatan karakter yang dikembangkan minggu
ini yaitu Percaya Kepada Tuhan dan syukur atas
anugerah yang diberikan.

2.

Berbagi pengalaman

3.

Pengumuman: Praktek doa syukur bersama
orang tua di rumah; membuat aturan bersama di
rumah

4.

Doa Penutup dan pembiasaan pulang

ISTIRAHAT/BERMAIN BEBAS
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GERAK & LAGU SUPER5

KEGIATAN PEMBUKA
30 menit

GERAK & LAGU SUPER5

Fokus Pengembangan: Nilai Moral &
Agama, Seni, Motorik

1. Melakukan SoP pagi: Penyambutan, memberi dan membalas salam, menaruh
tas di tempatnya, berbaris di halaman, senam/ gerakan tubuh, memeriksa
kebersihan kuku dan gigi, masuk kelas dan berdoa sebelum kegiatan.
2. Guru membimbing anak untuk melakukan Senam/ Gerak Lagu “Theme Song
Super5”

THEME SONG SUPER 5
Ciptaan: Choky Nainggolan
(Semua): Five 3x Hanya di super 5
(4x)
Gerakan Badanmu
Gerakan Kakimu
Berjoget bersama
Ajak teman-taman
Bernyanyi bersama
Memuji Tuhan
Reff:
Trimakasih Tuhan
Tuk semua ciptaanMu
Tuk Alam yang indah
Negriku Indonesia
(All) bermain bersama
Gembira bersama
Hanya di Super 5

3. Guru mengajak tanya jawab tentang kegiatan pembelajaran/ permain yang
dilakukan hari-hari sebelumnya, seperti: kegiatan apa saja yang masih diingat,
kegiatan apa yang paling menyenangkan, sika-sikap apa saja yang dipelajari
dan lain-lain.
4. Guru mengingatkan tentang sikap untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas
anugerah yang diberikan.
5. Memberikan pijakan tentang kegiatan yang akan dilakukan sepanjang hari ini
dan tujuan yang diharapkan.
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KEGIATAN INTI
100 menit

KEGIATAN 1

• Merah Kuning Hijau Aturan Kelas Kita
(Musyawarah untuk Menyepakati Peraturan
Kelas)
• Fokus Pengembangan: Sosial Emosional,
Konitif dan Bahasa

DESKRIPSI KEGIATAN:
Pada minggu pertama masuk sekolah, anak-anak perlu disadarkan bahwa dirinya
menjadi bagian dari anggota kelas. Mereka perlu mengenal satu dengan yang lain
dan menyepakati aturan bersama. Menyepakati aturan bersama ini menjadi cara
untuk menunjukkan bahwa semua anak harus terlibat aktif. Selain itu, juga menjadi
pembelajaran tentang “disiplin positif”, yang menekankan kepatuhan karena
kesadaran bukan karena hukuman. Perlu dipastikan bahwa anak-anak mengetahui
aturan apa saja yang telah disepakati bersama. Lalu pembiasaan terhadap tata
tertib ini dapat dilakukan dengan cara kreatif, dan juga dikomunikasikan kepada
orang tua melalui buku komunikasi.
TUJUAN:
•

Anak belajar bermusawarah, mengungkapkan pendapat

•

Anak mengetahui tata tertib kelas dan belajar mentaati aturan kelas

ALAT PERMAINAN EDUKATIF:
Kertas manila/ karton bekas, kertas warna, kartu nama masing-masing anak,
penjepit
LANGKAH-LANGKAH:
1. Guru menjelaskan bahwa salah satu wujud syukur pada Tuhan adalah taat. Taat
kepada Tuhan dan aturan-aturan bersama.
2. Guru membimbing anak untuk membuat aturan bersama. Aturan apa saja
yang harus ada agar kelas kita tertib? Tiap anak didorong untuk memberikan
pendapatnya. Guru menuliskan di papan tulis poin-poin pendapat anak. Lalu
didiskusikan ulang dan tiap poin dimintakan persetujuan anak. Poin-poin yang
disepakati lalu dituliskan (dibuat visualisasi yang menarik dan menjadi pengingat
anak setiap hari). Contoh penerapan sebagai berikut:
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KEGIATAN INTI

Aturan kelas:

Aturan kelas:

• datang tepat waktu

Taat semua aturan

• senyum, sapa, salam

Taat sebagian aturan

• ijin saat mau ke toilet

Melanggar semua aturan

• tunjuk jari saat mau bicara
• mendengarkan saat orang lain berbicara
• tolong, terimakasih, maaf
• buang sampah di tempatnya

Ari
Ira
Rocky
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Meili

KEGIATAN INTI
KEGIATAN 2

• TANGAN WARNA WARNI KITA
• Fokus Pengembangan: Nilai-nilai Agama &
Moral, Motorik Halus, Seni, Bahasa

DESKRIPSI KEGIATAN:
Anak-anak membuat karya bersama berupa tangan warni-warni yang terdiri dari
cap tangan anak satu kelas. Ini akan menjadi kegiatan terakhir pada Subtema I
(Siapakah Aku).
TUJUAN PERMAINAN:
Kegiatan ini bertujuan untuk merangkum praktek ketrampilan yang didapatkan harihari sebelumnya, mengajak anak untuk saling menyayangi dan saling menjaga. Juga
menolong anak memahami bahwa tiap anak unik, tiap anak istimewa dan semua
bisa menjadi anak yang hebat. Kini masing-masing anak telah menjadi bagian/
anggota kelas yang taat aturan. Kegiatan ini juga mengembangkan kreatifitas seni,
gerak motorik halus dan belajar menuliskan namanya sendiri.
ALAT DAN BAHAN:
Kertas gambar/ karton bekas, pewarna makanan/ pewarna alami dari tumbuhan
atau cat air, gunting dan lem kertas.
ALAT DAN BAHAN:
1. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu membuat cap tangan dan
mengguntingnya.
2. Anak berbaris dan memilih warna yang akan dicelupkan pada telapak tangan
anak
3. Anak mencap telapak tangan yang sudah dicelupkan pewarna pada kertas
gambar/ karton
4. Anak bergiliran mencuci tangan
5. Setelah kering, anak menggunting cap telapak tangan
6. Anak menulis namanya sendiri di potongan kertas dan menempel pada cap
telapak tangan.
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KEGIATAN INTI

ARI
7. Cap tangan dan nama tersebut selanjutnya ditempel bersama-sama dengan
milik seluruh anggota kelas.
8. Guru mengajak anak untuk mengucapkan yel-yel yang bertemakan kekompakan
sebagai anggota satu kelas. Tiap anak dipastikan mengenal dirinya sendiri dan
mengenal teman-temannya. Anak juga diajak untuk mengetahui makna “aku,
kamu, anggota kelas kita”. Semua harus saling menjaga dan saling menghargai.
Contoh yel-yel sebagai berikut (bisa dikreasikan sendiri):

(Yel dan Tepuk Kompak)
TEPUK KOMPAK
Tangan warna-warni (prok...prok...prok...)
Milik kelas kita
Ayo saling menyayangi (prok...prok...prok...)
Kita saling menjaga (yes yes yes kompak...)
(Anak-anak saling menempelkan kedua telapak tangan
tanda tos dengan teman di sekelilingnya)
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KEGIATAN INTI
9. Dilanjutkan dengan tanya jawab tentang tanggapan anak tentang karya bersama
ini, apakah anak menyukai atau tidak, bagaimana perasaan masing-masing?
Apakah masing-masing anak ingin selalu menjadi anak yang hebat? Bagaimana
caranya?
10. Kegiatan diakhiri dengan mengajak anak membereskan perlengkapan dan
melakukan praktek cuci tangan yang benar.
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KEGIATAN PENUTUP
40 menit

JUMAT SUPER

Fokus Pengembangan: Nilai Agama & Moral,
sosial emosional

RENUNGAN AKHIR PEKAN
1. Kelas A dan Kelas B berkumpul menjadi satu
2. Anak-anak diajak menyanyi lagu yang telah dinyanyikan sebelumnya.
3. Anak-anak menonton tayangan Video Super5 yang ditayangkan pada awal pekan
dan tanya jawab
4. Salah seorang guru membawakan renungan pendek untuk mengajak anak
mengucap syukur atas kegiatan selama sepekan, menarik pelajaran-pelajaran
penting dan menguatkan karakter fokus yang ditanamkan pada minggu ini
(Percaya kepada Tuhan, syukur karena diciptakan istimewa dan taat terhadap
perintah Tuhan, aturan sekolah dan mendengarkan nasehat orang dewasa)
5. Anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan baik senang
maupun sedih. Bila ada anak-anak yang sedih karena diganggu teman atau
lainnya, usahakan diberi kesempatan untuk saling memaafkan dan berdamai.
KEGIATAN PENUTUP
1. Anak mendengarkan pengumuman-pengumuman, antara lain:
•

Meminta orang tuanya untuk membimbing dalam mempraktekkan doa
syukur kepada Tuhan karena telah diciptakan istimewa

•

Anak-anak membuat aturan bersama di rumah bersama orang tuanya. (Isi
pengumuman ini juga dituliskan di buku komunikasi)

2. Anak mengucapkan Sajak Pulang Sekolah:

Pulang Sekolah
Cuci tangan, Cuci kaki, Cuci Muka
Makan Siang, Tidur Siang
Mandi Sore dan Belajar
3. Doa penutup, dan pelaksanaan SoP pulang.
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EVALUASI
METODE: pengamatan, unjuk karya (portofolio), catatan anekdot
ALAT PENILAIAN:
•

Ceklis Penilaian Pencapaian Indikator Perkembangan Anak

•

Formulir Penilaian Hasil Karya dan Catatan Anekdot terlampir

Nama Anak:
Skala

Bidang
Pengembangan

KD

Indikator Pencapaian

b

Berperilaku sesuai dengan ajaran
agama yang dianutnya (misal: tidak
bohong, tidak berkelahi)

3.3-4.3

d

Terampil menggunakan tangan
kanan dan kiri dalam berbagai
aktivitas (menempel, menggunting,
menggambar)

3.4-4.4

a

Melakukan kebiasaan hidup bersih dan
sehat (cuci tangan dengan benar)

Kognitif

3.7-4.7

e

Membuat dan mengikuti aturan

Bahasa

3.12-4.12

c

Menulis namanya sendiri

2.5

c

Berani mengemukakan pendapat

2.6

c

Mengatur diri sendiri

3.15-4.15

b

Menampilkan karya seni sederhana
(kreasi gambar cap jempol)

Nilai Agama &
Moral

3.1-4.1

Fisik Motorik

Sosial Emosional
Seni

BB
(1)

MB
(2)

BSH
(3)

BSB
(4)

Keterangan:
1. BB: Belum Berkembang (1), MB: Mulai Berkembang (2), BSH: Berkembang Sesuai Harapan (3), BSB:
Berkembang Sangat Baik (4).
2. Perhatikan Rubrik Penilaian yang terdapat dalam Panduan Penilaian
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