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PRAKATA PENULIS

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan 
Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya, sehingga penulis bersama tim kreatif YEBEFO (YB4) dapat 
menyelesaikan buku berseri yang kami beri judul GELARAN 
SENTRA BERMAIN. Berbekal usaha dan upaya keras, pada  akhirnya 
buku ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan masyarakat 
belajar yang cinta dan peduli pada Pendidikan Anak Usia Dini. 
Karya ini lahir dari sebuah niat tulus dalam menyumbangkan 
berbagai pemikiran dan ide untuk ikut mewujudkan cita-cita 
bangsa agar anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang 
menjadi manusia unggul yang tetap berbudaya dan berperilaku 
Indonesia, serta berwawasan global.

Buku ini merupakan rangkaian karya besar dari sebuah 
obsesi penulis tentang BERMAIN KREATIF BERBASIS KECERDASAN 
JAMAK pada Pendidikan Anak Usia Dini. Bermula dari sebuah 
karya dalam disertasi, buku teks, CD Materi dan Video Gelaran 
Sentra Bermain  praktik langsung antara guru dan anak; sampai 
akhirnya terwujudnya rangkaian buku berseri ini yang lebih 
bersifat implementatif dan praktis untuk segera diterapkan oleh 
guru dan pendidik anak usia dini diberbagai lembaga PAUD, baik 
itu di TK/ RA, Kelompok Bermain, TPA, SPS seperti di Pos PAUD 
atau di BKB PAUD sekalipun.

Buku ini ditulis berdasarkan pada berbagai referensi dan 
diskusi selama mengajar di kampus Universitas Negeri Jakarta, 
saat seminar, workshop dan lokakarya, maupun dari hasil riset 
yang berkesinambungan pada berbagai lembaga PAUD di 
Indonesia, dengan demikian buku ini telah memenuhi kaidah-
kaidah keilmiahan.
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Selama penulisan berlangsung “cikal bakal” dari buku ini 
telah didiskusikan dan dipraktikkan oleh mahasiswa PG PAUD 
UNJ yang mengambil matakuliah yang diampu oleh penulis, 
khususnya mahasiswa angkatan tahun 2009, 2010 dan 2011. 
Untuk itu terima kasih atas partisipasi aktif dan pemikiran-
pemikiran yang sangat ‘brilliant’. Juga pada Chelly dan Ria, 
alumni PG PAUD UNJ yang selalu setia menjadi fasilitator di 
setiap kesempatan.

Sentra merupakan salah satu pendekatan pembelajaran 
pada PAUD yang diyakini dapat menciptakan pembelajaran 
melalui bermain yang aman, nyaman, menyenangkan serta 
dapat memacu kreativitas anak usia dini. Pada buku ini kami 
menamainya Gelaran Sentra Bermain.

Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) seri, yaitu: (1) Sentra Fun 
Cooking, (2) Sentra Musik dan Gerak, (3) Sentra Seni dan Kriya, (4) 
Sentra Persiapan Baca Tulis, (5) Sentra Matematikaria, (6) Sentra 
Bahan Alam, (7) Sentra Bermain Peran Makro, (8)  Sentra bermain 
Peran Mikro, serta (9) Sentra Balok.

Melalui buku ini penulis dan tim kreatif YEBEFO berharap 
semoga para pendidik dan guru anak usia dini dapat semakin 
kreatif dan senang berinovasi dalam menciptakan kelas-kelas 
yang disukai oleh anak-anak. Ayo para guru... baca, pahami dan 
praktikkan!

Salam Sukses,
Dr. Yuliani Nurani, M.Pd
dan Tim Kreatif YEBEFO
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Kontributor: Mahasiswa PGPAUD UNJ
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Sinopsis Isi Rangkaian
Buku Berseri

Gelaran Sentra Bermain, sebuah model pembelajaran yang 
dapat dilakukan “dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja”. 
Model “Gelaran Sentra Bermain” ini lahir karena adanya rasa 
keprihatinan terhadap banyaknya model pembelajaran untuk 
anak usia dini, tetapi sulit untuk dilaksanakan karena berbagai 
alasan. Mulai dari keterbatasan ruang kelas, ketersediaan 
media dan alat permainan edukatif, keterampilan guru dalam 
mengelola kelas, interaksi dengan anak yang cenderung satu 
arah serta minimnya kemitraan dengan orangtua.
Yuliani Nurani dan tim kreatif YEBEFO berharap model 
pembelajaran “Gelaran Sentra Bermain” ini dapat menjadi salah 
satu solusi terhadap permasalahan yang ada. Hanya dengan satu 
tujuan tulus “bagaimana anak dapat belajar melalui bermain, 
aman, nyaman dan menyenangkan pula... !”
Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) seri, yaitu: (1) Sentra Fun Cooking, 
(2) Sentra Musik dan Gerak, (3) Sentra Seni dan Kriya, (4) Sentra 
Persiapan Baca Tulis, (5) Sentra Matematikaria, (6) Sentra Bahan 
Alam, (7) Sentra Bermain Peran Makro, (8)  Sentra bermain Peran 
Mikro, serta (9) Sentra Balok.

BUKU 1 : SENTRA BERMAIN FUN COOKING
Sentra kegiatan yang mengembangkan keterampilan mengolah 
bahan makanan (dengan atau tanpa memasak) serta cara 
pembuatannya dengan menggunakan bahan-bahan yang 
sesungguhnya dan hasilnya dapat dinikmati langsung oleh anak 
atau imitasi dari bahan/ media tersebut. 
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BUKU 2 : SENTRA MUSIK DAN GERAK 
Sentra musik dan gerak adalah sentra yang memusatkan kegiatan 
seni musik dan  gerak kinestetik serta olah tubuh secara jasmani. 
Sentra musik dan gerak ini dimaksudkan sebagai wahana bagi 
anak untuk memainkan alat-alat musik yang sederhana dalam 
mengembangkan keterampilan menggunakan berbagai alat 
musik dan berbagai sarana penunjang kreativitas bermusik dan 
gerak kinestetik anak.

BUKU 3 : SENTRA SENI DAN KRIYA
Sentra Seni dan Kriya Sentra (art & craft) adalah sentra 
pengembangan nilai-nilai seni yang ada pada diri anak melalui 
kegiatan dan kriya atau karya dibuat dengan tangan sendiri atau 
hasil karya guru yang dapat digunakan dan/ atau dimodifikasi 
oleh anak.

BUKU 4 : SENTRA BERMAIN PERSIAPAN BACA TULIS
Sentra persiapan adalah pusat kegiatan bermain dalam 
persiapan membaca dan menulis, serta kegiatan khusus lainnya 
yang menunjang persiapan kemampuan akademik anak untuk 
mengikuti pendidikan di sekolah dasar. 

BUKU 5 : SENTRA MATEMATIKARIA
Sentra matematikaria adalah pusat kegiatan belajar yang dapat 
mengembangkan keterampilan mengolah angka dan/ atau 
kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. 

BUKU 6 : SENTRA BAHAN ALAM / OUTDOOR
Sentra bahan alam / outdoor atau sentra luar ruangan adalah 
wahana bagi anak untuk berkegiatan fisik-motorik yang berada 
di lingkungan luar ruang kelas, bisa di pelataran kelas, halaman 
sekolah, taman ataupun kebun.
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BUKU 7 : SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO
Sentra bermain peran makro adalah kegiatan bermain dimana 
seorang anak melakukan peniruan terhadap perilaku orang lain 
baik dalam bentuk nyata atau imajinasi. Dalam kegiatan bermain 
peran anak akan memerankan tokoh yang dilihatnya, seperti 
meniru perilaku ibu atau bapaknya, tokoh khayalan seperti 
batman atau superman atau juga berbagai profesi kerja.

BUKU 8 : SENTRA BERMAIN PERAN MIKRO
Sentra bermain peran mikro adalah kegiatan bermain pura-pura 
atau simbolik dimana anak menjadi dalang dari berbagai peran 
yang dimainkannya. Biasanya anak memulai kegiatan bermain 
dengan membuat miniatur ruang atau keadaan dan suasana 
tertentu, misalnya seolah-olah berada di ruang kerja dokter, 
dapur, atau di salon kecantikan.

BUKU 9 : SENTRA BERMAIN BALOK
Sentra bermain balok adalah tempat anak bermain dengan aneka 
balok, baik secara berkelompok, berdua ataupun sendiri dalam 
membuat suatu bentuk ataupun bangunan yang berwujud 
nyata atau mendekati wujud yang sesungguhnya.
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Filosofi
Gelaran Sentra Bermain

Apakah GELARAN SENTRA BERMAIN, itu?
 Gelaran sentra bermain merupakan istilah yang sengaja 
penulis ciptakan sebagai sebutan lain dari suatu pusat kegiatan 
belajar dan bermain yang selama ini dikenal dengan sebutan 
SENTRA (di kalangan pendidik di Kelompok Bermain) dan AREA 
(di kalangan guru Taman Kanak-kanak dan Raudahtul Athfal) 
atau ada juga yang masih menggunakan istilah SUDUT kegiatan.
Adapun yang dimaksud dengan GELARAN SENTRA BERMAIN 
dalam buku ini adalah suatu wahana atau wadah atau tempat 
anak bermain atau beraktivitas lainnya. Jadi gelaran sentra 
bermain adalah pusat kegiatan belajar yang dapat menjadi 
sarana atau tempat yang dapat mengadaptasi perbedaan 
gaya belajar yang dimiliki oleh anak, tingkat kematangan dan 
perkembangan anak, serta mengantisipasi perbedaan dari latar 
belakang yang berbeda.
 Prinsip pembelajaran yang diterapkan pada gelaran sentra 
bermain, yaitu individualisasi pengalaman belajar, dimana setiap 
anak diperkenankan untuk memilih gelaran sentra bermain yang 
akan digunakan untuk bereksplorasi dan bermain.

Kemengapaan GELARAN SENTRA BERMAIN
 Ketika model pembelajaran sentra menjadi suatu model 
yang banyak ditawarkan untuk diterapkan pada lembaga PAUD, 
banyak kendala yang dihadapi oleh para guru dan pengelola.
 Berdasarkan rasa keprihatinan berdasarkan kesulitan dan 
keluhan yang dihadapi oleh para guru, mulai dari keterbatasan 
ruang kelas, ketersediaan media dan alat permainan edukatif, 
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keterampilan guru dalam mengelola kelas, interaksi dengan 
anak yang cenderung satu arah serta minimnya kemitraan 
dengan orangtua.
 Penulis berandai-andai dan belajar dari pedagang kaki lima 
(PKL), untuk menjual dagangannya tidak harus beli toko, sewa 
kios atau membuat warung tetapi cukup punya gelaran bisa 
dari terpal atau plastik saja, kemudian menata barang yang 
akan dijual, kemudian terjadilah transaksi jual beli. Nah, hal 
inilah yang mendorong penulis mengembangkan ide untuk 
membuat model pembelajaran “gelaran sentra bermain”. Untuk 
menerapkan gelaran sentra bermain, guru dan pengelola LPAUD 
tidak harus punya kelas-kelas yang banyak atau membangun 
kelas baru, tetapi cukup menyiapkan gelaran sentra bermain, 
membuat dan menata media dan alat permainan edukatif, 
kemudian terjadilah interaksi edukatif dengan peserta didiknya.
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 Nilai lebih dari adanya gelaran sentra bermain ini adalah: (1) 
dapat menjadi alternatif dari model pembelajaran sentra/ area/ 
sudut kegiatan yang selama ini seolah-olah sulit dilakukan karena 
keterbatasan ruang atau sempitnya lahan yang dimiliki oleh 
TK/ RA, KB atau Pos PAUD; (2) dapat menginspirasi guru dalam 
menciptakan berbagai wahana belajar bagi anak sesuai dengan 
situasi dan kondisi (contextual learning); (3) cara membuatnya 
yang mudah dan pemanfaatan bahan yang dapat didaur 
ulang. Atau dengan perkataan lain, gelaran sentra bermain 
menggunakan prinsip “coca cola = dimana saja, kapan saja dan 
siapa saja” (meminjam istilah iklan, red!) dapat menggunakan 
gelaran sentra bermain; (4) mudah dipindah-pindahkan dari 
dalam keluar atau dari luar ke dalam ruangan, tergantung dari 
jenis sentra yang akan dibuka.

Kebagaimanaan GELARAN SENTRA BERMAIN
 Lebih lanjut tentang prosedur pengembangan sentra, 
pengembangan proyek tema, keterpaduan proyek tema dan 
klasifikasi bermain kreatif, keterpaduan tema dan indikator, 
pengembangan materi: bahan belajar dan bermain serta 
pengembangan strategi pembelajaran dapat dicermati pada 
setiap buku seri gelaran sentra bermain ini.
 Kiat keberhasilan dari penerapan model pembelajaran 
gelaran sentra bermain ini sangat tergantung pada kreativitas 
guru dalam melakukan ujicoba di kelasnya masing-masing. 
Prosedur kerja dan beragam contoh yang terdapat dalam buku 
ini hanyalah bersifat stimulus awal saja. Selanjutnya diharapkan 
para guru dapat melakukan berbagai inovasi sesuai dengan 
situasi dan kondisi dimana pembelajaran tersebut berlangsung 
(contextual learning). 
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A.  BATASAN SENTRA MATEMATIKARIA

Sentra matematikaria adalah pusat kegiatan belajar yang dapat 
mengembangkan keterampilan mengolah angka dan atau 
kemahiran menggunakan logika atau akal sehat.

Kemengapaan Sentra Matematikaria
1.   Tujuan sentra matematikaria
	 •	 Mengembangkan	kognitif
	 •	 Menumbuhkan	minat	mengenal	angka	dan	berhitung
	 •	 Mengoptimalkan	persiapan	skolastik

	•	 Mengembangkan	 dan	 menstimulasi	 potensi	 logika-
matematika anak secara alamiah

	 •	 Memfasilitasi	kebutuhan	anak	untuk	bereksplorasi

2.   Fungsi sentra matematikaria
	•	 Terakomodasinya	 kebutuhan	 akan	 bereksplorasi,	

khususnya tentang logika-matematika
	•	 Mengaktifkan	anak	dalam	bermain	seraya	belajar
	•	 Anak	 memperoleh	 kesempatan	 untuk	 membangun	

hubungan komunikasi dengan temannya dalam sentra

3.    Kegiatan di sentra matematikaria
•	 Permainan	matematika/berhitung	
•	 Persiapan	membaca	dan	menulis	
•	 Puzzle,	menyusun	pola,	meniru	pola	
•	 Menjahit,	meronce,	bermain	papan	pasak	
•	 Bermain	kartu	bilangan,	angka,	gambar,	huruf,	dan	kata	
•	 Menjiplak,	mengelompokkan,	bermain	jam.

4.   Kegiatan di sentra matematikaria berdasarkan usia
•	 Mengelompokkan	benda-benda	(2-4	tahun)
•	 Mengenalkan	 lagu/syair	 yang	 memakai	 bilangan	 (2-4	

tahun)
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•	 Mengukur	telapak	kaki	(3-4	tahun)
•	 Konsep	 berat	 dengan	 batang	 kayu	 atau	 gantungan	

pakaian (3-6 tahun)
•	 Permainan	dengan	kalkulator	(3-6	tahun)
•	 Mengenalkan	konsep	bilangan	“0”	(2-4	tahun)

5.   Mengapa sentra matematikaria itu penting?
•	 Logika	dan	penalaran	
•	 Pemecahan	masalah	
•	 Pembuktian	
•	 Melatih	kemampuan	menghitung	yang	tepat	(aritmatika)

B.  PENGEMBANGAN PROYEK TEMA
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C.  KETERPADUAN PROYEK TEMA DAN KLASIFIKASI 
BERMAIN KREATIF

KLASIFIKASI 

BERMAIN KREATIF
PROYEK TEMA: TOKO MAINAN

Kreasi terhadap objek

1. Merangkai kereta “Berapa Gerbong?”
2. Kreasikan Wayang
3. “Siapa yang Bertahan Lama?” 
4. Meronce geometri
5. Membangun istana balok
6. Bermain lego
7.	Bermain	puzzle

Permainan cerita 
bersambung

1. Celemek flanel “Mainanku”
2. Big book “Jenis Mainan”
3. “Dengarkan Ceritaku”
4. “Bagaimana Menurutmu”

Permainan dengan 
pertanyaan kreatif

1. Menebak mainan di mystery box
2. “Cari Tahu Siapakah Aku”
3. Mengenal bahan-bahan yang digunakan 

dalam membuat alat permainan
4. Menyusun kata
5. Bentuk mainan “Seperti Apa Aku?”

Permainan gerak 
kreatif

1. Bergerak dan bernyanyi “Kau Tahu, 
    Bergeraklah”
2. Senam “Ayo Bergerak Bersama”
3. Runtuhkan Menara Angka

Permainan drama 
kreatif

1. Bermain wayang kertas
2. Toko mainan
3. Permainan ular tangga
4. Menirukan gerak mainan
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D. KETERPADUAN TEMA DAN INDIKATOR

E. PENGEMBANGAN MATERI/BAHAN BELAJAR 
 DAN BERMAIN

1. Sebaran Per Minggu

Minggu 
ke

Materi/Bahan Belajar dan Bermain

M1H1 Celemek flanel “Mainanku”
M1H2 Merangkai kereta “Berapa Gerbong?”
M1H3 Menebak mainan di mystery box
M1H4 Bermain ular tangga
M1H5 Bergerak dan bernyanyi “Kau Tahu, Bergeraklah”
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M2H1 Big book  “Jenis Mainan”
M2H2 Kreasikan wayang dan bermain wayang kertas
M2H3 Senam “Ayo Bergerak Bersama”
M2H4 “Cari Tahu Siapakah Aku” 
M2H5 Menirukan gerak mainan

M3H1 Bentuk mainan, “Seperti Apa Aku?”

M3H2
Mengenal bahan yang digunakan dalam membuat alat 

permainan
M3H3 Meronce geometri
M3H4 Membangun istana balok
M3H5 Bermain lego dan “Dengarkan Ceritaku”

M4H1 “Bagaimana Menurutmu”
M4H2 “Runtuhkan Menara Angka “
M4H3 Menyusun	kata	dan	bermain	puzzle
M4H4 “Siapa yang Bertahan Lama”
M4H5 Toko mainan

Minggu ke 1 Hari ke 1
Nama kegiatan: Celemek flanel “Mainanku”

Deskripsi kegiatan                  

Sumber: dokumen penulis

Cerita flanel adalah kegiatan 
bercerita dengan menggunakan 
celemek dan boneka gambar 
yang dilaminating. Cara ini 
akan menarik anak untuk fokus 
pada pembelajaran karena 
media pembelajaran yang 
digunakan ini berupa celemek 
dan digunakan oleh guru. Tokoh 
dalam cerita ini mudah untuk 
dipasang dan dilepas.
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Indikator
1. Menceritakan apa yang pernah anak lihat sesuai dengan 

gambar
2. Mengetahui jenis-jenis mainan yang ada
3. Dapat membedakan mainan tradisional dan modern

Tujuan kegiatan
1. Melatih konsentrasi anak
2. Menambah kosakata anak
3. Menarik minat anak dalam belajar
4. Menyalurkan pendapat anak melalui berbagi cerita

Media (bahan dan alat)
•				Kain	flanel	 	 	
•					Gunting
•					Jarum	 	 	 	 	
•					Perekat
•					Gambar	objek	cerita		
•					Plastik	laminating

Cara membuat
1. Siapkan kain flanel dengan ukuran yang disesuaikan
2. Bentuk pola celemek pada kain flanel tersebut
3. Dapat menggunakan pita, kancing, dan lain-lain untuk 

mempermanis celemek
4. Gambar terlebih dahulu objek ceritanya
5. Laminating gambar-gambar tersebut
6. Berikan perekat digambar agar dapat dipasang ke celemek 

flanel
7. Celemek flanel siap untuk digunakan
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Minggu ke 1 Hari ke 2
Nama Kegiatan: Merangkai kereta “Berapa Gerbong?”

Deskripsi kegiatan            

Sumber: dokumen penulis

Kereta terdiri dari lokomotif 
dan beberapa gerbong 
yang memiliki angka. Antara 
lokomotif dan gerbong-
gerbongnya disambung 
dengan perekat agar mudah 
disambung dan dilepas oleh 
anak. Gerbong-gerbongnya 
ini selain terdapat angka juga 
dibedakan dengan warna. 
Hal ini bertujuan agar anak mudah menyusun gerbong sesuai 
dengan angka dan anak mengenal berbagai warna.

Indikator
1. Anak dapat merekatkan gerbong dengan benar
2. Anak paham dengan konsep angka 1-5
3. Mengenal warna lebih banyak
4. Berbagi cerita pengalamannya tentang kereta api
5. Memahami perbedaan kereta dengan mainan lain

Tujuan kegiatan
1. Anak dapat mengurutkan gerbong sesuai dengan angka
2. Mengetahui bagian-bagian kereta

Media (bahan dan alat)
1. Kain flanel (6 warna yang berbeda)
2. Gunting
3. Jarum
4. Benang
5. Lem
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6. Perekat
7. Karton/kardus
8. Spidol hitam
9. Kain perca

Cara membuat
1. Siapkan kain flanel dengan berbagai warna (min 6 warna)
2. Buatlah pola untuk lokomotif dan gerbong-gerbongnya 

dan bedakan warna dari masing-masing bagian
3. Tambahkan angka 1-5 disetiap gerbong (hanya ada 5 

gerbong)
4. Setelah lokomotif dan gerbong-gerbongnya selesai, 

tambahan perekat di sisi kanan dari kiri bawah gerbong 
agar dapat disambung dan dilepas

5. Buatlah rel kereta api dengan karton atau kardus yang 
digambar seperti rel kereta api

6. Keretapun sudah dapat digunakan

Minggu 1 Hari ke 3
Nama Kegiatan: Menebak mainan di mystery box

Deskripsi kegiatan               

Sumber: dokumen penulis

Kegiatan menebak benda 
yang telah diletakkan di dalam 
sebuah kotak. Di sini anak 
diajak untuk menebak benda 
apa yang terdapat di dalam 
kotak dengan memasukan 
tangannya ke dalam kotak 
melalui sebuah lubang yang 
telah disediakan. Dengan 
meraba serta merasakan bentuk dan ciri-ciri yang ada pada benda 
itu tanpa harus melihat bendanya langsung, anak diharapkan 
dapat menebak benda yang terdapat di dalam kotak itu.
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Indikator
1. Menceritakan apa yang anak pegang
2. Mengasah pengetahuan anak mengenai ciri-ciri dari sebuah 

mainan
3. Terasahnya indra peraba anak

Tujuan kegiatan
1. Anak dapat menebak benda dengan tepat
2. Melatih anak untuk bermain sportif tanpa harus membuka 

kotak
3. Menambah kosakata anak

Media (bahan dan alat)
1. Kardus air mineral   
2.    Gunting
3. Karton hitam    
4.    Cutter
5. Lem     
6.    Isolasi
7. Semua mainan yang telah diperkenalkan kepada anak (yoyo, 

gangsing, congklak, mobil-mobilan, kereta api)

Cara membuat
1. Bentuk dan buatlah beberapa kotak sesuai dengan ukuran 

mainan yang terbesar
2. Bungkus kotak dengan karton hitam agar terlihat lebih 

misteri
3. Buatlah lubang di salah satu sisi. Tujuannya adalah agar 

anak dapat memasukan tangannya ke dalam kotak untuk 
menebak benda apa yang ada di dalamnya

4. Jika kotak-kotak itu sudah selesai dibuat, masukkan benda 
(mainan) ke dalamnya tanpa sepengetahuan anak

5. Ajak anak untuk bermain bersama dengan mengocok urutan 
terlebih dahulu agar anak dapat bermain bergantian 

6. Biarkan anak menebak apa yang ada di dalam kotak
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7. Jika anak dapat menjawab dengan tepat berikan “selamat” 
agar anak merasa senang. Dan biarkan anak mencoba 
menebak lagi jika anak belum bisa menjawab dengan benar.

Minggu 1 Hari ke 4
Nama Kegiatan: Bermain ular tangga

Deskripsi kegiatan            

Sumber: dokumen penulis

Biasanya permainan ular 
tangga dimainkan oleh anak 
menggunakan papan ular 
tangga, dadu, serta pion-
pion yang digerakkan oleh 
anak. Tapi di sini berbeda. 
Pion-pionnya adalah 
anak-anak sendiri, mereka 
melempar dadu, mereka 
juga yang akan bergerak 
untuk mencapai finish. Dengan berperannya anak sebagai pion, 
tentu papan ular tangganya disesuaikan dengan ukuran anak. 
Permainan ini menarik karena mengajak anak untuk bergerak 
dan mengajarkannya untuk belajar matematika.

Indikator
1. Paham mengenai simbol-simbol yang ada
2. Bergerak sesuai dengan perintah
3. Mampu membaca simbol dengan benar
4. Melatih kesabaran anak untuk mencapai finish

Tujuan kegiatan
1. Menggerakkan anggota tubuhnya
2. Berhitung dengan benar
3. Mengekspresikan perasaannya
4. Mengerti konsep naik dan turun
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Media (bahan dan alat)
1. Papan ular tangga (banner yang telah didesign seperti 

papan ular tangga, 2 x 2 m)
2. Kain flanel (min 3 warna), kain perca/dakron
3. Gunting, lem, jarum, dan benang 

Cara membuat
1. Untuk papan ular tangga, dapat dibuatnya di tempat 

percetakan, dengan design yang telah dipersiapkan
2. Kain flanel digunakan untuk membuat dadu
3. Dengan membuat pola seperti kubus yang terdiri dari 3 

warna
4. Sebelum dijahit hingga membentuk sebuah dadu, jahit 

angka-angkanya terlebih dahulu di setiap sisi. Dengan 
dijahitnya angka-angka ini diharapkan dapat bertahan lebih 
lama

5. Selesainya angka-angka ini dijahit, barulah dibentuk sebuah 
dadu yang utuh

6. Barulah anak dapat bermain bersama dengan papan ular 
tangga tersebut.
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Minggu ke 1 Hari ke 5
Nama Kegiatan: Bergerak dan bernyanyi “ kau tahu, bergeraklah”

Deskripsi kegiatan      

Sumber: dokumen penulis

Bergerak sesuai dengan irama 
musik sambil mengikuti 
nyanyiannya. Di sini anak 
juga diajak menebak gambar 
yang ditampilkan oleh guru 
dan menirukan gerak dari 
mainan itu. Dengan mengajak 
anak bergerak dan bernyanyi, 
diharapkan anak dapat 
mengembangkan kreativitasnya dalam membuat suatu gerakan 
dan mengekspresikan perasaannya.

Indikator
1. Mengembangkan kreativitas anak
2. Mengasah pengetahuan anak
3. Mengembangkan motorik kasar anak

Tujuan kegiatan
1. Anak dapat mengingat kembali nama mainan
2. Anak mengetahui dan mengingat gerakan dari mainan 

melalui cara memainkannya
3. Anak dapat menggerakkan anggota badannya

Media (bahan dan alat)
1. Kartu bergambar mainan
2. Tape
3. CD lagu
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Cara membuat
1. Buat kartu bergambar mainan terlebih dahulu
2. Siapkan lagu yang akan digunakan. Guru dapat mencari 

lagu yang tepat atau menciptakan lagunya sendiri
3. Contoh lirik lagu: 
    

Kau tahu apa ini?
Ya...

Ini adalah yoyo (nama dapat diganti)
Ayo kita bergerak

Seperti yoyo (nama dapat diganti)
Ayo kita bergerak

Seperti yoyo (nama dapat diganti)

Minggu ke 2 Hari 1
Nama kegiatan: Big book “Jenis Mainan”

Deskripsi kegiatan              

Sumber: dokumen penulis

Merupakan salah satu media 
yang dapat digunakan untuk 
mengasah kemampuan 
berbahasa anak melalui 
kegiatan bercerita yang 
dilakukan oleh guru. Objek 
yang dalam buku itu adalah 
jenis-jenis mainan yang akan 
dikenalkan kepada anak dan 
menambah pengetahuan anak. Dengan adanya kegiatan ini 
diharapkan terjadi interaksi antara anak dengan guru sebagai 
salah satu tempat untuk mengungkapkan pengalamannya.
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Indikator
1. Bertambahnya pengetahuan anak tentang jenis mainan
2. Anak dapat berbagi cerita tentang mainan yang dimiliki

Tujuan kegiatan
1. Menambah perbendaharaan kata anak 
2. Melatih motorik halus anak 
3. Dapat berbagi pengalaman anak melalui bercerita 

Media (bahan dan alat)
1. Karton
2. Kancing
3. Manik-manik
4. Plastik transparan
5. Lem 
6. Gunting
7. Kain flanel

Cara membuat
1. Guru menjelaskan anak kegiatan yang akan dilakukan 
2. Guru menunjukan isi Big book kepada anak
3. Guru menjelaskan isi dari Big book jenis mainan
4. Anak menceritakan pengalaman tentang cerita sesuai 

dengan gambar jenis mainan
5. Anak melakukan tanya jawab dengan temannya.
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Minggu ke 2 Hari ke 2
Nama Kegiatan: Kreasikan wayang dan bermain wayang kertas

Deskripsi kegiatan     

Sumber: dokumen penulis

Kegiatan ini lebih kepada 
kegiatan bercerita namun bukan 
guru yang melakukan melainkan 
anak. kegiatan ini hampir sama 
dengan sosio-drama namun 
disini anak terlebih dahulu diajak 
untuk membuat wayangnya 
sebagai tokoh dalam cerita. 
Tokoh dalam cerita ini berbentuk 
geometri (persegi panjang, lingkaran, segitiga). 

Indikator
1. Anak dapat membentuk tokoh sesuai dengan perintah
2. Anak dapat menggerakkan gunting secara baik
3. Mengekspresikan perasaan melalui warna

Tujuan kegiatan
1. Anak paham konsep geometri
2. Anak dapat bermain peran sesuai tokoh
3. Anak dapat bercerita secara spontan

Media (alat dan bahan)
1. Karton   5. Gunting
2.    Lem   6.  Sapu lidi
3. Kertas warna  7.  Spidol
4.    Penggaris
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Cara membuat
1. Membuat pola terlebih dahulu. Polanya berbentuk bangun 

geometri (segitiga, lingkaran dan persegi)
2. Potong pola tersebut dan tempel kertas warna itu mengikuti 

pola
3. Setelah wayang itu selesai dibuat dan rapi, tempelkan lidi 

sebagai gagang.

F. PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN

1. RENCANA KEGIATAN MINGGU PERTAMA

Rencana Kegiatan Harian M1H1

Kelompok  : B
Alokasi  : 2 jam
Tema   : Toko Mainan
Kegiatan : Celemek flanel “Mainanku”

Urutan kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Senyum, salam dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi 
dan tepuk-tepuk

2. Apresepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak

b. Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Menceritakan ulang suatu kejadian dengan melihat 
gambar

•	 Mampu merangkai 2 kata seperti: apa ini?
•	 Menggunakan kata ganti untuk menyebutkan orang 

lain seperti: kamu
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 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Bercerita”

 Metode :
•	 Bercakap-cakap
•	 Cicle time area
•	 Tanya jawab

 
 Media :

•	 Kain Flanel
•	 Gunting
•	 Jarum
•	 Perekat
•	 Gambar objek cerita 
•	 Plastik laminating

 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diatur dalam lingkaran dan guru berada 

didalamnya 
•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan yaitu 

bercerita dengan menggunakan celemek flanel
•	 Guru membawakan cerita menggunakan celemek 

flanel dan gambar yang berhubungan dengan alat 
permainan

•	 Guru mengadakan tanya jawab dengan anak terkait 
cerita yang telah disampaikan

•	 Anak diminta menyebutkan mainan apa saja yang 
tertempel di celemek tersebut

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan
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c. Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari

Rencana Kegiatan Harian M1H2

Kelompok  : B
Alokasi : 3 jam
Tema   : Toko mainan
Kegiatan : Merangkai kereta “Berapa Gerbong”

Urutan kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Senyum, salam dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi 
dan tepuk-tepuk.

2. Apresepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra 
yang nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Anak memahami dengan konsep angka 1-5
•	 Anak mengenal konsep warna
•	 Anak dapat bekerjasama ketika melakukan permainan 

bersama teman-temannya

 Strategi Pembelajaran
 Materi  : “Mengenal konsep angka dan urutan”
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 Metode :
•	 Bercakap-cakap
•	 Cicle time area
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Kain Flanel  •      Gunting
•	 Jarum   •      Benang
•	 Lem   •      Perekat
•	 Karton/kardus  •      Spidol hitam
•	 Kain perca

 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diatur dalam lingkaran dan guru berada 

didalamnya
•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan yaitu 

menyusun gerbong kereta
•	 Anak dibagi menjadi beberapa kelompok
•	 Setiap kelompok dibagikan gerbong kereta yang 

sudah diberi angka
•	 Anak diminta menyusun gerbong dengan 

mengurutkan angka-angkanya
•	 Anak menceritakan di depan kelas kereta yang telah 

mereka susun dan anak diminta berhitung

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Rencana Kegiatan Harian M1H3

Kelompok  : B
Alokasi : 2 Jam
Tema   : Toko mainan
Kegiatan : Menebak mainan di mystery box

Urutan kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Senyum, salam dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi 
dan tepuk-tepuk.

2. Apresepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra 
yang nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti:
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Anak dapat menebak benda-benda dalam mystery box
•	 Anak dapat mengetahui fungsi benda dalam mystery 

box

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Mendeskripsikan ciri-ciri benda”

 Metode :
•	 Bercakap-cakap
•	 Cicle time area
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Kardus air mineral  •    Gunting
•	 Karton hitam   •    Cutter
•	 Lem    •    Isolasi
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 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diatur dalam lingkaran dan guru berada 

didalamnya
•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan yaitu 

menebak benda yang ada di dalam mystery box
•	 Guru menyediakan mystery box yang telah dibuat
•	 Anak diminta memasukkan tangannya ke dalam 

mystery box dan meraba benda yang dipegangnya
•	 Anak menebak benda tersebut dan mengambilnya 

keluar dari mystery box

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

C.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Rencana Kegiatan Harian M1H4

Kelompok : B
Alokasi  : 2 Jam
Tema   : Toko mainan
Kegiatan : Bermain ular tangga

Urutan kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Senyum, salam dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi 
dan tepuk-tepuk.

2. Apresepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra 
yang nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti:
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Anak mampu mengenal simbol-simbol
•	 Mampu membaca simbol dengan benar
•	 Melatih kesabaran anak untuk mencapai finish

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Mengerti simbol dan mampu membaca simbol”

 Metode :
•	 Bercakap-cakap
•	 Cicle time area
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Papan ular tangga  •    Gunting
•	 Kain flanel   •    Jarum
•	 Kain perca   •    Benang
•	 Lem



Sentra Matematikaria24

 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diatur dalam lingkaran dan guru berada 

didalamnya
•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan yaitu 

bermain ular tangga
•	 Guru mencontohkan cara bermain ular tangga
•	 Anak diminta bermain bersama teman-teman yang 

lain

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari

Rencana Kegiatan Harian M1H5

Sasaran : Lembaga Taman Kanak-kanak
Minggu/hari : Minggu 1 hari ke 5
Alokasi waktu : 2 jam
Tema : Toko Mainan
Sub tema : Bergerak dan bernyanyi “Kau Tahu 
    Bergeraklah”

Urutan Kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
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2. Berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 
satu anak yang bersedia.

3. Bernyanyi lagu “Walking-Walking”, “Teko Kecil”, “Senggol 
Dendang”

4. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

b. Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Melakukan koordinasi gerakan kaki-tangan-kepala 
dalam menirukan tarian atau senam

 Strategi Pembelajaran
 Materi :   Bergerak dan bernyanyi “Kau Tahu Bergeraklah”

 Metode :
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Mainan

 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru mencontohkan gerakan “Kau Tahu Bergeraklah”
•	 Anak megikuti apa yang diperintahkan oleh guru
•	 Anak dan guru bersama-sama melakukan gerakan dan 

bernyanyi “Kau Tahu Bergeraklah”
•	 Anak mampu mengikuti kegiatan yang dilakukan dari 

awal kegiatan hingga akhir kegiatan dengan baik

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan
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c. Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari

2. RENCANA KEGIATAN MINGGU KEDUA

Rencana Kegiatan Harian M2H1

Sasaran : Lembaga Taman Kanak-kanak
Minggu/hari : Minggu 2 hari ke 1
Alokasi waktu : 4 jam (pkl. 12.00-16.00)
Tema : Toko Mainan
Sub tema : Big book “jenis mainan”

Urutan Kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
2. Berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
3. Bernyanyi lagu “Walking-Walking”, “Teko Kecil”, “Senggol 

Dendang”
4. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).
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b. Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Menjawab pertanyaan sederhana

 Strategi Pembelajaran
 Materi :    Big book “Jenis mainan”

 Metode :
•	 Bercerita

 Media :
•	 Big book

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menceritakan sebuah cerita menggunakan 

media big book
•	 Guru dan anak tanya jawab tentang cerita yang telah 

diceritakan
•	 Anak-anak diminta menceritakan kembali cerita yang 

telah dibacakan
•	 Anak mampu mengikuti kegiatan yang dilakukan dari 

awal kegiatan hingga akhir kegiatan dengan baik

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan

c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Rencana Kegiatan Harian M2H2

Sasaran : Lembaga Taman Kanak-kanak
Minggu/hari : Minggu 2 hari ke 2
Alokasi waktu : 4 jam 
Tema : Toko Mainan
Sub tema : Kreasikan wayang dan bermain wayang 
    kertas

Urutan Kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
2. Berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
3. Bernyanyi lagu “Walking-Walking”, “Teko Kecil”, “Senggol 

Dendang”
4. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

b. Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau 
warna

 Strategi Pembelajaran
 Materi : Kreasikan wayang dan bermain wayang kertas

 Metode :
•	 Tanya jawab
•	 Praktik langsung
•	 Bercerita



Sentra Matematikaria 29

 Media :
•	 Wayang

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru tanya jawab dengan anak tentang wayang yang 

mereka ketahui
•	 Anak diminta untuk mengurutkan wayang dari yang 

terkecil sampai terbesar
•	 Anak diminta bercerita tentang wayang tersebut
•	 Anak mampu mengikuti kegiatan yang dilakukan dari 

awal kegiatan hingga akhir kegiatan dengan baik

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Portofolio

c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari

Rencana Kegiatan Harian M2H3

Sasaran : Lembaga Taman Kanak-kanak
Minggu/hari : Minggu 2 hari ke 3
Alokasi waktu : 4 jam
Tema : Toko Mainan
Sub tema : Senam “Ayo Bergerak Bersama”

Urutan Kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
2. Berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
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3. Bernyanyi lagu “Walking-Walking”, “Teko Kecil”, “Senggol 
Dendang”

4. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

b. Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Mengenal pola AB-AB dan ABC-ABC

 Strategi Pembelajaran
 Materi : Senam “Ayo Bergerak Bersama”

 Metode :
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Jenis mainan yang bermacam-macam

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru mencontohkan gerakan dengan pola AB-AB dari 

jenis mainan
•	 Anak mengikuti apa yang dicontohkan oleh guru
•	 Anak dan guru bersama-sama melakuka gerakan 

dengan pola AB-AB 

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan

c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Rencana Kegiatan Harian M2H4

Sasaran : LPAUD- Kelompok Bermain
Minggu/hari : Minggu 2 Hari 4 (M2H4)
Alokasi Waktu  : 2 jam
Tema  : Toko Mainan
Sub tema  : “ Cari Tahu Siapakah Aku”

Urutan kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta
2. Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin 

oleh salah satu anak yang bersedia
3. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

b. Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Melatih berfikir anak
•	 Menyatakan dalam kalimat pendek
•	 Menjadi penganalisa dan pendengar yang baik.

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Cari Tahu Siapakah Aku”

 Metode :
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Mobil mainan
•	 Boneka 
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan
•	 Guru menunjukkan alat yang di perlukan
•	 Guru menyebutkan cirri-ciri dari mainan 
•	 Anak menebak mainan yang telah disebutkan ciri-

cirinya
•	 Setelah anak berhasil menebak, guru menunjukkan 

mainan tersebut kepada anak
•	 Setelah kegiatan usai, tanyakan kepada anak 

bagaimana perasaan mereka setelah kegiatan ini

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan

c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari

Rencana Kegiatan Harian M2H5

Sasaran : LPAUD- Kelompok Bermain
Minggu/hari : Minggu 2 Hari 5 (M2H5)
Alokasi Waktu  : 2 jam
Tema  : Toko Mainan
Sub tema  : “ Menirukan Gerak Mainan”

Urutan kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta
2. Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin 

oleh salah satu anak yang bersedia
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3. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

b. Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Meniru gerak dari benda

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Menirukan Gerak Mainan”

 Metode :
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Robot mainan

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan
•	 Guru menunjukkan alat yang diperlukan
•	 Guru meniru gerak dari robot mainan 
•	 Anak meniru gerak dari robot mainan
•	 Setelah anak berhasil menebak, guru menunjukkan 

mainan tersebut kepada anak

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan

c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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3. RENCANA KEGIATAN MINGGU KETIGA

Rencana Kegiatan Harian M3H1

Sasaran : LPAUD- Kelompok Bermain
Minggu/hari : Minggu 3 Hari 1 (M3H1)
Alokasi Waktu  : 2 jam
Tema  : Toko Mainan
Sub tema  : Bentuk Mainan, “Seperti Apa Aku?”

Urutan kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta
2. Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin 

oleh salah satu anak yang bersedia
3. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

b. Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Mampu membuat mainan sendiri

 Strategi Pembelajaran
 Materi : Bentuk mainan, “Seperti Apa Aku”

 Metode :
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Kulit jeruk bali
•	 Gunting 
•	 Lidi
•	 Origami
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan
•	 Guru menunjukkan alat yang diperlukan
•	 Guru memberikan contoh membuat perahu dari kulit 

jeruk bali
•	 Anak mengikuti guru membuat mainan dari kulit jeruk 

bali
•	 Setelah anak membuat mainan, guru bertanya kepada 

anak seperti apakah mainan yang telah dibuat
•	 Setelah kegiatan usai, tanyakan kepada anak 

bagaimana perasaan mereka setelah kegiatan ini

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Portofolio hasil karya anak

c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Rencana Kegiatan Harian M3H2

Sasaran : LPAUD- Kelompok Bermain
Minggu/hari : Minggu 3 Hari 2 (M3H2)
Alokasi Waktu  : 90 menit 
Tema  : Toko Mainan
Sub tema  : “Membuat Mainan”

Urutan kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta
2. Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin 

oleh salah satu anak yang bersedia
3. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

b. Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Mengetahui bahan yang digunakan dalam membuat 
mainan

•	 Menyebutkan kembali bahan yang digunakan dalam 
membuat mainan

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Mengenal bahan yang digunakan dalam membuat 
          alat permainan”

 Metode :
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Mobil dan perahu mainan dari kulit jeruk bali 
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan
•	 Guru menunjukkan alat yang diperlukan
•	 Guru menunjukkan contoh mainan (perahu dan mobil 

mainan)
•	 Anak menyebutkan bahan yang digunakan dalam 

membuat kedua mainan tersebut
•	 Setelah kegiatan usai, tanyakan kepada anak 

bagaimana perasaan mereka setelah kegiatan ini

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan

c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari

Rencana Kegiatan Harian M3H3

Sasaran : LPAUD-Play Group   
Minggu/hari : Minggu 3 Hari 3 (M3H3)  
Alokasi Waktu : 2 Jam
Tema : Toko mainan
Sub Tema : Meronce geometri

Urutan Kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
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2. Berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 
satu anak yang bersedia.

3. Bernyanyi lagu “Walking-Walking”, “Teko Kecil”, “Senggol 
Dendang”

4. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

b. Kegiatan Inti
 1. Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Mengklasifikasi benda berdasarkan bentuk geometri

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Meronce geometri”

 Metode :
•	 Tanya jawab

 Media :
•	 Gambar toko mainan

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan mengenai bentuk geometri
•	 Guru mengajak anak untuk mengenal bentuk geometri
•	 Anak diperlihatkan sebuah gambar toko mainan dalam 

ukuran besar
•	 Dari gambar tersebut anak diminta untuk 

menyebutkan bagian mana saja yang berbentuk 
geometri

•	 Guru bertanya jawab dengan anak bentuk geometri 
apa saja yang ada pada gambar.

•	 Selanjutnya anak juga diminta untuk mencoba 
mencari bentuk-bentuk geometri yang ada di sekitar 
kelas
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 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan

 2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mengenal pola ABCD-ABCD melalui roncean geometri

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Meronce Geometri”

 Metode :
•	 Tanya jawab

 Media :
•	 Gambar toko mainan

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak dibagikan seutas tali dan beberapa bentuk 

geometri
•	 Guru memberikan contoh pada untuk membuat 

sebuah roncean dari bentuk-bentuk geometri yang 
mereka miliki

•	 Anak membuat roncean sesuai pola yang diberikan 
oleh guru.

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan

c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Rencana Kegiatan Harian M3H4

Sasaran  : LPAUD-Play Group  
Minggu/hari  : Minggu 3 Hari 4 (M3H4)   
Alokasi Waktu  : 2 Jam
Tema   : Toko mainan
Sub Tema  : Membangun Istana Balok

Urutan Kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
2. Berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah satu 

anak yang bersedia.
3. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

b. Kegiatan Inti
 1.   Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Dapat membangun menggunakan balok 

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Membangun Istana Balok ”

 Metode :
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Balok
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diingatkan kembali dengan toko mainan yang 

telah dibahas sebelumnya
•	 Selanjutnya anak diminta untuk membangun toko 

mainan yang mereka inginkan dengan menggunakan 
balok

•	 Dengan pengawasan guru, anak membangun toko 
mainan dengan menggunakan balok

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan lisan

 2.   Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Menghargai orang lain yang sedang berbicara

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Membangun Istana Balok”

 Metode :
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Balok

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Setelah selesai membangun balok, anak diminta untuk 

menceritakan bangunan yang ia bangun
•	 Anak diminta untuk menceritakan bangunan yang 

dibangunnya di depan kelas
•	 Anak yang lain mendengarkan dan diperkenankan 

untuk menanggapi cerita temannya

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan
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c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari

Rencana Kegiatan Harian M3H5

Sasaran  : LPAUD-Play Group  
Minggu/hari  : Minggu 3 Hari 5 (M3H5)   
Alokasi Waktu  : 2 jam
Tema   : Toko mainan
Sub Tema  : “Bermain lego dan mendengarkan 
      ceritaku

Urutan Kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
2. Berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
3. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

b. Kegiatan Inti
 1. Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan 
kata dalam menceritakan pengalamannya
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 Strategi Pembelajaran
 Materi : Bermain lego dan “Dengarkan Ceritaku ”

 Metode :
•	 Bercerita

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru berdiskusi dengan anak, siapa yang pernah pergi 

ke toko mainan, apa saja yang ada di toko mainan, 
dengan siapa anak pergi ke toko mainan, dan lain-lain

•	 Selanjutnya anak diminta untuk menceritakan 
pengalamannya pergi ketoko mainan

•	 Anak bercerita secara bergiliran

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan lisan

 2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat membentuk dengan lego 

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Bermain lego dan mendengarkan ceritaku”

 Metode :
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Lego

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diajak untuk membuat toko mainan dengan lego
•	 Anak diajak untuk membuat perjalanannya dari rumah 

menuju toko maianan
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 Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan

c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari

4. RENCANA KEGIATAN MINGGU KEEMPAT

Rencana Kegiatan Harian M4H1

Sasaran  : LPAUD-Play Group 
Minggu/hari  : Minggu 4 Hari 1 (M4H1)   
Alokasi Waktu  : 2 jam
Tema   : Toko mainan
Sub Tema  : Bagaimana menurutmu?

Urutan Kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam Pagi Hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
2. Berdo’a: Anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
3. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberiikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).
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b. Kegiatan Inti
 1. Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Bagaimana Menurutmu?”

 Metode :
•	 Bercerita
•	 Tanya jawab

 Media :
•	 Kertas
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diminta untuk mengambil kertas yang sudah 

disediakan oleh guru
•	 Anak diminta untuk membuka kertas tersebut
•	 Lihat jumlah angka yang ada pada kertas
•	 Anak diminta menggambar apa saja yang mereka 

sukai dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah 
angka yang tertera pada kertas

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan lisan

 
 2. Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Menghargai keunggulan dan hasil kerja orang lain

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Bagaimana Menurutmu?”

 Metode :
•	 Bercerita
•	 Tanya jawab

 Media :
•	 Kertas
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Setelah semua selesai, anak diminta untuk maju 

kedepan dan menunjukkan kertasnya serta hasil 
gambarnya

•	 Anak lain diminta untuk memberikan pendapat atas 
hasil pekerjaan temannya

•	 Anak menjawab sesuai atau tidaknya jumlah gambar 
dengan jumlah yang ada pada kertas

•	 Anak juga dimintai pendapatnya mengenai gambar 
temannya.

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan lisan

c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari

Rencana Kegiatan Harian M4H2

Minggu/hari   : Minggu 4 Hari 2 (M4H2)
Sasaran  : LPAUD- Kelompok Bermain
Alokasi Waktu   : 3 jam
Materi   : “Runtuhkan Menara Angka”

Urutan kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta
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2. Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

4. Membicarakan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi)

b. Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Melatih kooordinasi mata dan tangan
•	 Memahami bentuk bilangan angka 1 -10

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Runtuhkan Menara Angka”

 Metode :
•	 Percobaan (eksperimen)
•	 Tanya jawab
•	 Demonstrasi

 Media :
•	 Menara angka
•	 Kartu angka

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru meminta anak memilih kartu angka secara acak
•	 Anak yang mendapatkan kartu angka nomor 9 harus 

memasukkan angka 9 ke dalam menara angka
•	 Setiap anak mendapatkan giliran satu persatu
•	 Guru menjelaskan maksud dari kegiatan tersebut

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan
•	 Tertulis
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c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari

Rencana Kegiatan Harian M4H3

Minggu/hari   : Minggu 4 Hari 3 (M4H3)
Sasaran  : LPAUD- Kelompok Bermain
Alokasi Waktu   : 3 jam
Sub tema   : ”Menyusun kata dan bermain puzzle”

Urutan kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta
2. Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin 

oleh salah satu anak yang bersedia
3. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 
4. Membicarakan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 

(apersepsi)

b. Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 	Mampu	menyusun	puzzle	sederhana

 Strategi Pembelajaran
 Materi	:	“Menyusun	kata	dan	bermain	puzzle”
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 Metode :
•	 Percobaan (eksperimen)
•	 Tanya jawab

 
 Media :

•	 Kartu	kata	angka	puzzle

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru mengajak anak bermain kartu angka
•	 Anak yang mendapat kartu angka 6 akan menyusun 

puzzle	di	kotak	nomor	6	misalnya	bergambar	ikan
•	 Setiap anak mendapatkan kesempatan memperoleh 

kartu	angka	lalu	menyusun	puzzle	susuai	kotak	di	
kartu angka

•	 Guru menjelaskan maksud dari kegiatan tersebut.

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan
•	 Tertulis

c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Rencana Kegiatan Harian M4H4

Minggu/hari   : Minggu 4 Hari 4 (M4H4)
Sasaran  : LPAUD- Kelompok Bermain
Alokasi Waktu   : 3 jam
Materi   : “Siapa yang Bertahan Lama?”

Urutan kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar=  duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta
2. Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin 

oleh salah satu anak yang bersedia
3. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 
4. Membicarakan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 

(apersepsi)

b. Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	  Melatih kooordinasi mata dan tangan
•	  Memahami bentuk bilangan angka 1 - 10

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Siapa yang Bertahan Lama?”
 Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)
•	 Sosiodrama

 
 Media :

•	 Kartu kata
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru mengajak anak bermain kartu angka
•	 Anak yang mendapat kartu angka membentuk angka 

dengan badan
•	 Semua anak saling membentuk angka dengan 

badannya dan kemudian dilihat siapa yang bertahan 
lama

•	 Guru menjelaskan maksud dari kegiatan tersebut

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan
•	 Tertulis

c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari

Rencana Kegiatan Harian M4H5

Sasaran  : LPAUD- Kelompok Bermain
Minggu/hari   : Minggu 4 Hari 5 (M1H5)
Alokasi Waktu   : 3 jam
Materi    : “Toko Mainan”

Urutan kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta
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2. Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

4. Membicarakan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi)

b. Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	  Melatih kooordinasi mata dan tangan
•	  Memahami bentuk bilangan angka 1 - 10

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Toko Mainan”
 
 Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)
•	 Sosiodrama

 
 Media :

•	 Bermacam-macam alat mainan
•	 Uang mainan

 
 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan

•	 Guru membacakan cerita kepada anak mengenai toko 
mainan

•	 Anak dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk 
berbagi peran toko mainan

•	 Anak bermain peran toko mainan dengan 
menggunakan uang kertas

•	 Guru menjelaskan maksud dari kegiatan tersebut.

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan
•	 Tertulis
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c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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5. PUNCAK TEMA
Contoh   : Rencana Kegiatan Harian
Sasaran  : Lembaga Taman Kanak-kanak
Minggu/hari  : Minggu 4 hari ke 6
Alokasi waktu  : 4 jam
Tema   : Toko Mainanku
Sub tema  : Pesta Permainanku

Urutan Kegiatan:
a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar= duduk bersama)
1. Salam Pagi Hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
2. Berdo’a: Anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
3. Bernyanyi lagu “walking-walking”, “teko kecil”, “senggol 

dendang”
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

b. Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	  Menceritakan apa yang pernah anak lihat sesuai 
dengan gambar

•	 Mengetahui jenis-jenis mainan yang ada
•	 Dapat membedakan mainan tradisional dan mainan 

modern

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Pesta Mainanku”

 Metode :
•	 Bercerita	 	 •					Praktik	langsung
•	 Tanya jawab
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 Media :
•	 Kain	flanel	 	 •					Gunting
•	 Jarum	 	 	 •					Perekat
•	 Gambar	objek	 	 •					Plastik

 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru membentuk circle time kemudian menjelaskan 

berbagai macam peralatan yang digunakan
•	 Anak mengetahui cara menjumlah dan menghitung 

serta mengenal mainan lebih jauh
•	 Menanyakan anak mengenai mainan anak yang 

pernah anak mainkan
•	 Memberikan pemahaman mengenai mainan 

tradisional dan mainan modern pada anak
•	 Membedakan mainan tradisional dengan mainan 

modern
•	 Menjelaskan mainan apa saja yang tersedia
•	 Memainkan mainan sesuai apa yang disukai anak

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan
•	 Tertulis
•	 Portofolio hasil karya anak

c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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 Pengabdian beliau pada PAUD terwujudkan pada temuan 
terkininya tentang “Gelaran Sentra Bermain”, sebuah model 
pembelajaran yang dapat dilakukan “dimana saja, kapan 
saja dan oleh siapa saja”. Model “Gelaran Sentra Bermain” ini 
lahir karena adanya rasa keprihatinan terhadap banyaknya 
model pembelajaran untuk anak usia dini, tetapi sulit untuk 
dilaksanakan karena berbagai alasan. Mulai dari keterbatasan 
ruang kelas, ketersediaan media dan alat permainan edukatif, 
keterampilan guru dalam mengelola kelas, interaksi dengan 
anak yang cenderung satu arah serta minimnya kemitraan 
dengan orangtua.
 Beliau dan tim kreatif  YEBEFO berharap model pembelajaran 
“Gelaran Sentra Bermain” ini dapat menjadi salah satu solusi 
terhadap permasalahan yang ada. Hanya dengan satu tujuan 
tulus “bagaimana anak dapat belajar melalui bermain, aman, 
nyaman dan menyenangkan pula... !”
 Selamat mempraktikkannya, Anda pasti sukses… dan Anda 
dapat menjadi guru yang dicintai oleh anak-anak … Chayoo!

Selamat Mencoba ... Semoga Sukses!
Apabila Anda TERTARIK dan membutuhkan BANTUAN berupa seminar, 
pelatihan, atau workshop pengembangan strategi pembelajaran, 
pengembangan gelaran sentra atau pun pembuatan media serta bahan 
belajar bermain, atau ingin melihat simulasi dan praktik langsung di 
masing-masing gelaran sentra bermain, kami siap membantu.


