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PRAKATA PENULIS

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh 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 kreatifitas 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 (dikalangan pendidik di Kelompok Bermain) dan AREA 
(dikalangan 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 buat 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.

 

 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 
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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 BALOK
Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang anak 
ataupun dengan orang lain/kelompok dalam bekerjasama dan 
berdiskusi untuk membuat suatu bentuk ataupun bangunan 
yang berwujud nyata atau mendekati wujud yang sesungguhnya.

Seperangkat balok yang biasa digunakan anak dalam 
bermain adalah sejumlah potongan kayu dengan beragam 
bentuk dan ukurannya, seperti bentuk persegi, silinder, kurva, 
dan atau bentuk potongannya. Balok yang digunakan biasanya 
merupakan bagian benda yang masing-masing mempunyai sisi 
dan sudut yang ukurannya sama satu dengan yang lainnya.

Balok adalah suatu alat permainan konstruksi terstruktur 
yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan suatu 
bangunan balok, mengembangkan kemampuan berbahasa 
ekspresif, meningkatkan kerjasama, dan untuk mengungkapkan 
representasi simbolik dan ide-ide kreatif sewaktu bermain 
balok. Balok sebagai alat bermain yang bersifat terstruktur, hal 
ini karena dalam penggunaannya, balok dikontrol berdasarkan 
bentuk dari bahan yang akan dimainkan (Isabell, 2001).

Tujuan dari kegiatan bermain balok adalah membantu anak 
dalam:

1. Mengembangkan kemampuan berbahasa ekspresif

2. Melatih kerjasama anak

3. Mengungkapkan representasi simbolik dan ide-ide kreatif 
sewaktu bermain balok

4. Mengeksplorasi segala kemampuan yang ada dalam dirinya 
melalui berbagai stimulasi yang diberikan guru maupun 
orangtua

5. Anak dapat menyelesaikan permasalahan (yang 
berhubungan dengan suatu bangunan balok pada saat 
bermain)
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6. Mengembangkan perkembangan fisik anak (koordinasi ma-
ta, tangan, dan kaki)

7. Dapat melatih perkembangan motorik anak

8. Dapat mengembangkan perkembangan sosial emosional 
pa da anak (mandiri, kerjasama, dan saling menghargai)

9. Pemahaman tentang sains (keseimbangan, konsep ruang, 
perbandingan ukuran, dan gravitasi)

Aspek yang dikembangkan dalam kegiatan bermain balok 
adalah pengembangan berbagai kecerdasan seperti kecerdasan 
linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan bodily 
kinestetic, kecerdasan visual spasial, kecerdasan intrapersonal, 
kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalistik.

Teknik Bermain Balok 

Sebelum melakukan kegiatan bermain balok, ada beberapa 
pijakan atau aturan main, antara lain: 

1. Pijakan lingkungan
 Pengelolaan awal lingkungan pembangunan dengan tempat 

yang dipilih merencanakan untuk intensitas pengalaman 
pembangunan. Menata lingkungan pembangunan untuk 
mendukung hubungan sosial yang positif, mempersilakan 
anak mempergunakan balok paling sedikit 100 unit balok yang 
tidak berwarna untuk tiap kelompok anak. Memiliki beragam 
macam alat bermain, baik peran makro dan mikro yang 
tersedia untuk memperluas pengalaman main pembangunan 
ke permainan peran makro, yang disesuaikan dengan tema 
yang sedang berlangsung. Memiliki bahan-bahan keaksaraan 
seperti buku gambar, meja dengan berbagai bentuk, kertas, 
pensil, dan lain-lain serta memiliki beragam media yang 
dapat mewakili budaya yang berbeda untuk menambah 
pengalaman belajar anak tentang hubungan sosialnya. 
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2. Pijakan saat bermain  
 Memberikan waktu yang cukup pada setiap anak, paling 

sedikit 60 menit untuk bermain pembangunan dan bermain 
yang mewakili anak dalam hubungan sosialnya. Dalam 
permainan dibutuhkan bahan-bahan permainan yang 
cukup memadai serta media yang beragam agar anak 
dapat mengeksplorasi lingkungan main yang bervariasi 
dan memperkaya pengalaman bermainnya, khususnya 
dalam memerankan dirinya dalam berhubungan dengan 
orang lain, serta terciptanya hubungan kebersamaan yang 
sesungguhnya.

3. Pijakan pengalaman sesudah main 
 Setelah selesai bermain seperti biasa anak diingatkan 

kembali tentang kegiatan yang telah dilakukannya. Hal 
ini dimaksudkan agar daya ingat dan pengetahuan baru 
anak lebih terserap secara menyeluruh, dan memberikan 
pesan positif untuk memberikan kebermaknaan dalam 
permainan yang diperankan. Selain itu membiasakan anak 
merapikan kembali mainan setelah bermain ke tempat 
yang telah tersedia agar anak bertanggung jawab dengan 
pekerjaannya.

Manfaat Bermain Balok 

Bermain balok tidak hanya memberikan kesenangan melainkan 
lebih pada bagaimana anak memaknai permainan yang dapat 
memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Hal penting 
yang sangat membantu anak adalah bagaimana anak dalam 
melakukan hubungan sosial yang baik, karena balok dapat 
memberikan motivasi yang sangat positif untuk melatih 
kebersamaan, kepedulian, saling membantu, menjalin hubungan 
yang baik dan sebagainya. Balok memiliki segi bentuk maupun 
ukuran yang bervariasi sehingga anak menyukai permainan ini. 
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Dalam memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak, 
hendaknya guru memberi waktu yang cukup, lingkungan yang 
kondusif, dan media yang beragam. Dengan demikian anak 
dapat memilih permainan sesuai dengan keinginannya.

Pendidikan anak merupakan kunci terbentuknya jiwa, untuk 
menjadi anak yang berhasil di masa depan karena kualitas 
manusia akan ditentukan oleh rangsangan dan pengalaman 
yang datang dalam diri anak maupun dari lingkungan sosialnya. 
Untuk itu bermain balok hendaknya menjadi pengantar 
pesan yang positif karena dalam permainan membutuhkan 
kebersamaan, saling membantu dan menjaga kekompakkan 
dalam kelompok.

Menurut Reifel Phelps, ada beberapa manfaat dari bermain 
balok dalam berkomunikasi, yaitu: 

1. Kekuatan dan koordinasi motorik kasar dan halus

2. Konsep matematika dan geometri

3. Pemikiran simbolik

4. Pemetaan dan keterampilan membedakan penglihatan

Kegiatan yang ada di sentra balok di antaranya membuat 
model baju, pola toko, bentuk buah, bentuk sayuran, bentuk 
elektronik, dan berbagai macam bentuk makanan ringan.

Langkah-langkah dalam kegiatan balok:
1. Guru mengumpulkan anak untuk diberikan pengarahan dan 

penjelasan

2. Pemeriksaan anak yang hadir dan menghitung jumlah anak 
untuk pembagian kelompok

3. Guru memotivasi dan memberikan contoh kegiatan yang 
akan dilakukan
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4. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk 
bereksperimen dan berkreasi langsung dengan bahan yang 
telah disiapkan

5. Selama kegiatan berlangsung, guru mengawasi sambil 
memotivasi jika diperlukan

6. Setelah selesai, anak-anak merapikan dan membersihkan 
tempat kegiatan 

7. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk 
menampilkan karyanya dan menceritakan hasil karyanya 
kepada anak lainnya      

Selanjutnya akan dipaparkan tahap pengembangan belajar 
melalui bermain pada gelaran bermain sentra balok. Ada pun 
urutan pengembangannya adalah sebagai berikut: 

1. pengem bangan proyek tema; 

2. Keterpaduan proyek tema dengan klasifikasi bermain kreatif; 

3. Keterpaduan tema dan indikator; 

4. Pengembangan materi: Bahan belajar dan bermain;

5. Pengembangan strategi pembelajaran – rencana kegiatan 
harian. 
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B. PENGEMBANGAN PROYEK TEMA
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C. KETERPADUAN PROYEK TEMA DAN KLASIFIKASI 
BERMAIN KREATIF

KLASIFIKASI 
BERMAIN KREATIF PROYEK TEMA: PERTOKOAN

Kreasi terhadap 
objek

Berisi kegiatan-kegiatan:
- Menghias “Bajuku”
- Mendesain ”Toko Sayuran”
- Menghias “Toko Buah”
- Memilih pasangan “Pakaianku”

Permainan cerita 
bersambung

Berisi kegiatan-kegiatan:
- Celemek flanel “Pertokoan”
- Big book dengan tema “Pertokoan”
- Bercerita menggunakan “Dadu 

Pengalaman”
- Kantong pintar “Makanan Kesukaanku”

Permainan dengan 
pertanyaan kreatif

Berisi kegiatan-kegiatan:
- Bermain “Tebak Buah”
- Bermain “Lomba Tebak Gambar Sayuran”
- Bercerita “Baju Kesukaanku”
- Bercerita “Belanja Kebutuhanku”

Permainan gerak 
kreatif

Berisi kegiatan-kegiatan:
- Tepuk “Tebak Nama Buah” 
- Bermain “Permainan Balok Angka”
- Meloncat “Minuman Sehat versus Minuman 

Tidak Sehat”
- Meloncat “Makanan Sehat versus Makanan 

Tidak Sehat”

Permainan drama 
kreatif

Berisi kegiatan-kegiatan:
- Bermain “Pura-pura ke Toko”
- Bermain “Jual Beli Buah”
- Membeli “Sayuran Kesukaanku”
- Membeli “Kebutuhanku”
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D. KETERPADUAN TEMA DAN INDIKATOR
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E. BEGINILAH CARA MENGEMBANGKAN MATERI: BAHAN 
BELAJAR DAN BERMAIN

1. Sebaran per Minggu 

Tema : Pertokoan
Sub Tema  : Kegiatan di Toko Buah

Minggu ke-1 Materi / Bahan Belajar dan Bermain
Hari 1 (M1H1) Big book “Toko Buah” 
Hari 2 (M1H2) “Dadu Pengalaman”
Hari 3 (M1H3) “Tebak Buah”
Hari 4 (M1H4) “Permainan Balok Angka”
Hari 5 (M1H5) Celemek flanel “Pertokoan”

 

Tema  : Pertokoan
Sub Tema  : Kegiatan di Toko Sayuran

Minggu ke-2 Materi / Bahan Belajar dan Bermain
Hari 1 (M2H1) Mendesain “Toko Sayuranku”
Hari 2 (M2H2) “Nama Toko Sayuranku”
Hari 3 (M2H3) Memilih “Sayuran Kesukaanku”
Hari 4 (M2H4) Membeli “Sayuran Kesukaanku”
Hari 5 (M2H5) “Lomba Tebak Gambar Sayuran”

Tema : Pertokoan
Sub Tema  : Kegiatan di Toko Pakaian

Minggu ke-3 Materi / Bahan Belajar dan Bermain
Hari 1 (M3H1) Big book “Toko Buatanku”
Hari 2 (M3H2) ”Menghias Bajuku”
Hari 3 (M3H3) “Baju Pestaku”
Hari 4 (M3H4) “Mencari Pasangan Seragam”
Hari 5 (M3H5) Bercerita “Baju Kesukaanku”
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Tema : Pertokoan
Sub Tema  : Kegiatan di Toko Mini Market

Minggu ke-4 Materi / Bahan Belajar dan Bermain
Hari 1 (M4H1) “Puzzle Susu” 
Hari 2 (M4H2) “Minuman Sehat versus Minuman Tidak Sehat”
Hari 3 (M4H3) “Mengelompokkan Makanan Sehat dan Makanan 

Tidak Sehat”
Hari 4 (M4H4) “Belanja Kebutuhanku”
Hari 5 (M4H5) Big book “Mendesain Mini Marketku”

2. Langkah Pengembangan Materi: Bahan Belajar dan 
Bermain

Minggu ke-1 Hari 1 
Nama Kegiatan: Big book “Toko Buah” 

Deskripsi Kegiatan:           

Sumber: permainan.blog.uad.ac.id

Anak membuat toko buah 
sesuai jenisnya (misalnya: 
buah jeruk di satu tempat, 
buah stroberi di satu 
tempat) menggunakan 
beberapa balok.
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Indikator:
1. Melatih anak berkreativitas

2. Mampu membuat tempat jualan untuk buah sesuai jenisnya

Tujuan Kegiatan: 
1. Melatih kreativitas

2. Mengembangkan imajinasi anak untuk menciptakan ba-
ngun an dari balok

Media (Alat dan Bahan):
•	 Balok

•	 Buku	pop up

Langkah Kegiatan:
1. Guru memperlihatkan sebuah gambar 3 dimensi atau buku 

pop up

2. Guru menceritakan isi dari buku pop up

3. Anak diberi kesempatan membuat bangunan seperti di da-
lam buku pop up menggunakan balok-balok, namun anak 
diminta tidak mencontoh bangunan seperti yang ada di 
buku, anak diminta berimajinasi. 

Anak-anak menyanyikan lagu:

Siapa yang pernah pergi ke toko buah? ...SAYA

Siapa yang tahu buah berwarna merah? ...SAYA

Siapa yang mau buat, buat toko buahan, siapa yang ingin ikutan? 
...SAYA
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Minggu ke-1 Hari 2          
Nama Kegiatan: “Dadu Pengalaman”

Deskripsi Kegiatan:                                

Sumber: dokumen penulis

Anak diminta melempar dadu, 
maka muncul gambar yang 
telah ditentukan. Setelah 
itu anak diminta bercerita 
pengalamannya mengenai buah 
yang telah ditentukan. 

Indikator:
1. Mampu bercerita pengalaman (apersepsi)

2. Mampu melempar dadu

3. Mampu bergiliran

Tujuan Kegiatan: 
1. Melatih kemampuan anak mengenal buah

2. Melatih kesabaran anak bergiliran dengan temannya

3. Melatih keberanian anak bercerita

4. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak

Media (Alat dan Bahan):
•	 Lem	

•	 Gunting	

•	 Duplex

•	 Kain	flanel	

•	 Benang	untuk	menjahit	dan	jarum

Langkah Kegiatan:
1. Guru membuat dadu dari duplex lalu dilapisi kain flanel

2. Guru memberikan peraturan dalam permainan

3. Apabila anak-anak sudah paham, guru mempersilakan anak-
anak bermain
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Anak-anak mengucapkan syair:

Dadu Pengalaman

Betapa asyiknya bila kita bermain bersamaan

Janganlah segan

Cepatlah bergabung kawan

Dadu pengalaman

Tidak mudah dilupakan!

Minggu ke-1 Hari 3
Nama Kegiatan:  “Tebak Buah” 

Deskripsi Kegiatan:             

Sumber: dokumen penulis

Anak harus menebak jawaban dari 
ciri-ciri buah yang telah disebutkan 
guru.

Indikator:
1. Memahami perbedaan jenis buah

2. Mampu mengajukan pertanyaan

3. Melatih motorik halus anak dalam menyusun balok

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih konsentrasi anak untuk mendengarkan guru

2. Melatih keberanian anak untuk menjawab

3. Menambah perbendaharaan kosakata anak

Media (Alat dan Bahan):
•	 Balok

Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan cara bermain

2. Guru membuat gambar buah dari sebagian balok

3. Guru menyebutkan ciri-ciri salah satu buah
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4. Jika anak mengetahuinya, boleh menjawab dengan me-
nambahkan balok yang telah dibuat guru 

Anak-anak bernyanyi:

Aku bulat, warnaku orange, 
asam dan manis adalah rasaku

Cobalah tebak apakah aku?
Buah jeruk, buah melon, atau pisang ....

Ooh coba tebak buah apakah aku?

Warnaku hijau, aku berbintik
Bila dipotong warna merah
Cobalah tebak apakah aku?

Buah semangka, buah apel atau mangga
Ooh coba ... coba tebak buah apakah aku?

Minggu ke-1 Hari 4
Nama Kegiatan:  Permainan Balok Angka

Deskripsi Kegiatan:                    

Sumber: dokumen penulis

Permainan balok angka adalah kegiatan 
ber main matematika menggunakan 
balok yang telah dijadikan dadu. Jadi 
anak ber hitung sambil bermain.

Indikator:

1. Mampu mengenal warna

2. Mampu menghitung angka 1-10

3. Mampu berpikir secara konkret

4. Mampu mencari jumlah buah sesuai angkanya 
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Tujuan Kegiatan: 

1. Mengembangkan keterampilan motorik halus melalui 
kegiatan menempel

2. Mengembangkan kecerdasan visual spasial anak dalam me-
nentukan posisi penempelan 

3. Mengembangkan kecerdasan matematika

Media (Alat dan Bahan):

1. Balok

2. Gambar buah yang sudah diprint dan dilaminating

3. Gambar angka yang sudah dilaminating

Langkah Kegiatan:
1. Guru menyiapkan alat dan bahan 

2. Guru memberikan penjelasan aturan permainan

3. Setelah anak memahami peraturan dalam permainannya, 
mulailah kegiatan sentra

4. Guru memberikan aba-aba dan anak harus berlomba dengan 
anak lainnya 

Anak-anak menyanyikan sebuah lagu:

Satu itu satu, satu apel datang, 
untuk dimakan, lalalalala ....

Dua itu dua, dua apel datang, 
untuk dimakan, lalalalala ....

Tiga itu tiga, tiga apel datang, 
untuk dimakan, lalalalala ....

Empat itu empat, empat apel datang, 
untuk dimakan, lalalalala ..

Lima itu lima, lima apel datang, 
untuk dimakan, lalalalala ....
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Minggu ke-1 Hari 5
Nama Kegiatan: Celemek flanel “Pertokoan”

Deskripsi Kegiatan:                

Sumber: dokumen penulis

Cerita flanel adalah kegiatan bercerita 
dengan menggunakan celemek dari 
bahan flanel dan pertokoan yang 
dilaminating. Cara ini akan menarik 
anak untuk lebih fokus pada cerita 
itu sendiri berbentuk celemek yang 
digunakan guru. Bahan dalam cerita 
ini pun mudah dipasang dan dilepas.

Indikator:

1. Dapat menceritakan suatu kejadian dengan melihat gambar

2. Memahami berbagai macam kebutuhan yang ada di setiap 
toko

Tujuan Kegiatan:

1. Menambah perbendaharaan kosakata anak

2. Melihat konsentrasi anak dalam mendengarkan cerita

Media (Alat dan Bahan):

•	 Kain flanel (ukuran 0,5 meter)

•	 Jarum dan benang untuk menjahit

•	 Gunting

•	 Bahan keperluan yang dilaminating

Cara Membuat:

1. Laminating gambar yang akan dibuat dalam cerita tersebut

2. Pasang feltrow pada bagian belakang yang sudah dilami-
nating

3. Pertokoan siap digunakan

4. Potong pola celemek pada kain flanel
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Minggu ke-2 Hari 1               
Nama Kegiatan:  “Mendesain Toko Sayuranku”

Deskripsi Kegiatan:          
 

Sumber: dokumen penulis

Merancang toko sayuran secara 
berkelompok dengan meng  -
gunakan balok. Anak-anak 
bekerjasama mengatur posisi 
ruang an dengan menggunakan 
balok atau mendesain ruang toko 
sehingga ruang toko tertata rapi. 
Anak diperbolehkan mendesain 
toko sayuran dengan balok dan peralatan atau bahan-bahan 
yang telah tersedia.

Indikator:

1. Dapat mengajarkan anak konsep kerapian pada anak

2. Dapat menyebutkan kembali benda yang baru dilihatnya 
(seperti berbagai macam sayuran)

3. Dapat mengenal bentuk-bentuk balok

Tujuan Kegiatan:

1. Mengenalkan anak dengan berbagai macam jenis sayuran 
beserta gizi yang terkandung di dalam sayuran 

2. Mengenalkan bentuk-bentuk balok

3. Melatih kemandirian anak dalam menggunakan bahan atau 
peralatan yang telah tersedia

4. Melatih anak merancang/mendesain ruang toko

Media (Alat dan Bahan):

•	 Balok

•	 Berbagai macam bentuk/gambar sayuran

•	 Peralatan/gambar tambahan berbentuk keranjang sayuran
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Langkah Kegiatan:

1. Guru menjelaskan berbagai macam nama, jenis, dan bentuk 
sayuran serta balok yang telah disediakan

2. Guru memberi penjelasan mengenai kegiatan yang akan 
dilakukan

3. Guru memberikan kesempatan pada anak untuk me la kukan 
kegiatan sesuai dengan tahapan kerja yang telah dijelaskan 
guru

Anak-anak menyanyikan lagu:

Hei kawan hari ini ….
Mari kita bermain ….
Bermain toko sayuran

Dengan balok pasti mengasyikkan

Segitiga balok kubus
Itu nama-nama balok

Ayo kawan mari mainkan
Kita desain toko dengan balok

 
Minggu ke-2 Hari 2      
Nama Kegiatan:  “Nama Toko Sayuranku” 

Deskripsi Kegiatan:       

Sumber: dokumen penulis

Anak-anak memberi nama untuk 
toko sayuran yang telah dibuat. 
Anak diberi kebebasan memilih 
nama toko yang telah disediakan. 
Anak juga diberi ke sem patan 
untuk berunding dengan anak 
lainnya dalam memutuskan nama 
toko yang akan diberikan untuk 
toko sayuran tersebut. Setelah mendapatkan nama toko yang 
akan digunakan, anak menempelkan nama toko tersebut di 
sebuah balok.
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Indikator:

1. Dapat berinteraksi dengan anak lainnya dalam me mu tuskan 
nama toko yang akan digunakan

2. Dapat mengenal abjad dalam tulisan nama toko

3. Dapat atau berani mengeluarkan pendapatnya 

Tujuan Kegiatan:

1. Melatih keberanian anak dalam mengeluarkan pendapat

2. Mengenalkan abjad pada anak

3. Melatih ketepatan berpikir anak

4. Melatih anak dalam memutuskan pilihan

Media (Alat dan Bahan):

•	 Balok

•	 Nama-nama toko dengan huruf balok

Langkah Kegiatan:

1. Guru memberikan penjelasan kegiatan yang akan dila kukan

2. Guru memberi kesempatan kepada anak untuk berpikir dan 
memutuskan hasilnya

Anak-anak menyanyikan lagu:

Aku punya toko sayuran
Ku membuat sendiri

Kini aku butuh bantuan
Beri nama tokoku ….

Kawan ….
Bantu aku!

Beri nama tokoku ….
Kawan ….
Ayo bantu!

Beri nama toko sayuranku



Sentra Balok 21

Minggu ke-2 Hari 3 
Nama Kegiatan: Memilih “Sayuran Kesukaanku”

Deskripsi Kegiatan:

Anak bebas memilih sayuran berdasarkan kesukaannya lalu 
mengelompokkan sayuran yang telah dipilih berdasarkan 
jenis-jenis sayuran yang ada ke dalam bentuk-bentuk balok 
yang disediakan. Contoh: wortel dimasukkan ke dalam tempat 
berbentuk kubus, bayam dimasukkan ke tempat berbentuk 
balok.

Indikator:
1. Dapat menyebutkan nama-nama sayuran yang telah 

disediakan (dalam bentuk gambar)

2. Dapat menyebutkan warna dan vitamin yang terkandung 
pada sayuran 

3. Dapat mengelompokkan berdasarkan jenis ke tempat yang 
ditentukan

Tujuan Kegiatan:

1. Mengenalkan macam-macam sayuran

2. Mengenalkan vitamin yang terkandung pada sayuran

3. Melatih anak dalam membedakan sayuran yang satu dengan 
yang lainnya

4. Melatih daya ingat anak

Media (Alat dan Bahan):

•	 Berbagai macam sayuran

•	 Wadah berbentuk balok, kubus, dan segi tiga

Langkah Kegiatan:

1. Guru menjelaskan nama-nama serta vitamin yang ter-
kandung pada sayuran yang tersedia

2. Guru memperagakan kegiatan yang akan dilakukan
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3. Guru memberi kesempatan kepada anak untuk memilih 
sayuran yang disukai dan mengelompokkan berdasarkan 
jenis yang sama

Anak-anak menyanyikan lagu:

Dari banyak sayuran, Ayolah kamu pilih
Mana yang kamu suka, Janganlah malu-malu

Ayo pilihlah pilih….
Bayam wortel atau sawi 
Mana yang kamu sukai

Minggu ke-2 Hari 4            
Nama Kegiatan:  Membeli “Sayuran Kesukaanku”

Deskripsi Kegiatan:         

Sumber: dokumen penulis

Dalam kegiatan ini terdapat 
seorang anak berperan sebagai 
penjual dan be be rapa anak 
berperan sebagai pembeli atau 
pengunjung toko sayuran. 
Kegiatan ini melibatkan balok 
yang telah didesain sebagai 
ruang toko.

Indikator:

1. Anak dapat bersosialisasi atau berinteraksi dengan anak 
lainnya

2. Dapat mengajarkan mengenai profesi dan peran dari profesi 
tersebut

Tujuan Kegiatan:

1. Melatih anak bersosialisasi serta berinteraksi dengan anak lainnya

2. Mengenalkan berbagai profesi serta peran profesi ter sebut

3. Melatih daya ingat anak
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Media (Alat dan Bahan):

•	 Berbagai macam gambar sayuran

•	 Balok

Langkah Kegiatan:

1. Guru memperagakan kegiatan yang akan dilakukan

2. Guru memberikan kesempatan kepada setiap anak me-
lakukan kegiatan (bertukar peran) sesuai dengan tahapan 
kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh guru

 
Anak-anak menyanyikan lagu:

Pergi ke toko sayuran 
Membeli membeli .…

Membeli sayur-sayuran
Yang kusuka ….

Minggu ke-2 Hari 5                           
Nama Kegiatan: “Lomba Tebak Gambar Sayuran”

Deskripsi Kegiatan:  

Sumber: www.yoo-ye.com

Tebak-tebakan seputar 
berbagai macam gambar 
sayuran secara berkelompok. 
Gam bar sayuran ditempel 
di berbagai ma cam bentuk 
balok. Setiap kelompok harus 
bekerjasama dalam ber pikir 
se be  lum menebak untuk 
memperoleh skor. Anak akan 
mendapatkan skor apabila dapat menebak nama sayuran dan 
menebak nama balok yang menempel pada sayuran.
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Indikator:

1. Dapat mengenal berbagai macam sayuran

2. Dapat mengenal bentuk-bentuk pada balok

3. Dapat mengajarkan anak sikap kerjasama

 Tujuan Kegiatan:

1. Melatih daya ingat dan konsentrasi anak

2. Melatih sikap kerjasama anak dalam kelompok

3. Melatih kecepatan dan ketepatan berpikir anak

Media (Alat dan Bahan):

•	 Berbagai macam gambar sayuran

•	 Balok

Langkah Kegiatan:

1. Guru membagi anak menjadi beberapa kelompok kecil

2. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan

3. Memulai kegiatan tebak gambar sayuran

Anak-anak menyanyikan lagu:

Apa ini, apa itu ….
Ayo coba tebak

Angkat tanganmu, ayolah tebak
Macam-macam sayuran ….
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Minggu ke-3 Hari 1
Nama Kegiatan: “Toko Buatanku”
Deskripsi Kegiatan:              

Sumber: dokumen penulis

Anak diajak membuat toko 
sesuai dengan keinginannya. 
Sebelumnya anak diberi 
penjelasan oleh guru tentang 
apa saja isi dalam toko 
dengan memberikan Big Book 
penggambaran toko baju, 
lalu anak mempraktikkan 
untuk membuat toko baju 
yang diinginkan.

Indikator:

1. Anak dapat berkreasi dalam pembuatan toko dan 
penempatan bagian dalam toko

2. Anak dapat memahami bagian-bagian yang terdapat dalam toko 

Tujuan Kegiatan:

1. Melatih motorik halus anak

2. Melatih kreativitas anak

3. Melatih sosialisasi anak saat bekerjasama

Media (Alat dan Bahan):

•	 Balok

•	 Big Book tentang toko baju

Langkah Kegiatan:

1. Guru memberikan penjelasan apa saja bagian yang ter dapat 
pada toko dengan menunjukkan Big Book

2. Guru mengajak anak berkreasi membuat toko sesuai ke-
inginannya.
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Anak-anak menyanyikan lagu:

Ayo kita bermain balok
Ayo kita bermain balok

Ayo kita bermain, bermain bersama
Ayo kita bermain balok ….

Minggu ke-3 Hari 2
Nama Kegiatan: “Menghias Bajuku”

Deskripsi Kegiatan:               

Sumber: dokumen penulis

Guru mengajak anak berkreasi 
menghias baju yang telah disediakan 
dengan media yang telah disiapkan. 
Guru meminta anak menempelkan 
hiasan tersebut pada kain flanel 
berbentuk baju yang telah disiapkan 
sesuai dengan keinginan anak. 
Setelah selesai anak memberi 
gantungan pada baju tersebut 
kemudian diletakkan pada balok 
sesuai dengan tema yang sudah ada.

Indikator:

1. Anak dapat berkreasi menghias baju dengan hiasan 

2. Anak dapat menempelkan hiasan pada kain flanel

3. Anak dapat menggantungkan baju lalu diletakkan sesuai 
tema baju

Tujuan Kegiatan:

1. Melatih motorik halus anak

2. Melatih ketelitian anak

3. Melatih daya kreativitas anak
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Media (Alat dan Bahan):

•	 Lem

•	 Kain flanel

•	 Kancing

•	 Pita

•	 Kawat*

•	 Balok 

Langkah Kegiatan:

1. Guru memberitahu contoh-contoh bentuk baju yang telah 
memiliki hiasan

2. Guru memberikan masing-masing anak baju yang akan 
dihias dengan hiasan yang akan ditempelkan pada baju

3. Anak menempelkan hiasan pada baju sesuai dengan ke-
inginannya 

4. Kemudian baju digantungkan pada kawat

Anak-anak menyanyikan lagu:

Dihias dihias supaya manis
Ditempel ditempel kancingnya

Dihias dihias supaya manis
Ditempel ditempel pitanya juga

Ayo semua kita bermain, 
bermain hias-hiasan ….
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Minggu ke-3 Hari 3            
Nama Kegiatan: “Baju Pestaku”

Deskripsi Kegiatan:               

Sumber: dokumen penulis

Anak diajak menggunting bentuk 
baju yang polanya telah dibuat, lalu 
anak mem be rikan gantungan pada 
baju kemudian diletakkan pada balok 
sesuai tema baju. Lalu dari beberapa 
pola baju pesta yang dibuat anak, 
guru meminta anak memilih satu 
bentuk baju pesta yang disukainya, 
lalu menjelaskan baju yang dipilihnya.

Indikator:
1. Anak dapat menggunting baju sesuai pola
2. Dapat mendeskripsikan baju yang telah dipilihnya

 Tujuan Kegiatan:
1. Melatih koordinasi mata dan tangan
2. Melatih motorik halus anak
3. Melatih ketelitian anak 
4. Melatih daya pikir anak dalam mendeskripsikan baju yang 

dipilihnya

 Media (Alat dan Bahan):
•	 Balok
•	 Kain flanel
•	 Gunting
•	 Kawat*

•	 Pita 
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Langkah Kegiatan:
1. Anak menggunting pola baju yang telah dibentuk.

2. Guru membantu anak untuk memasangkan sebagai 
gantungannya lalu ditaruh di balok yang tersedia.

3. Lalu guru meminta anak untuk memilih baju pesta yang 
telah dibuatnya kemudian mendeskripsikan tentang baju 
yang telah dipilihnya.

  (*kawat sudah diberi solasi tebal agar tidak membahayakan)

Anak-anak menyanyikan lagu:

Aku punya baju pesta
Seperti Cinderella

Aku punya baju pesta
Untuk pergi tamasya
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Minggu ke-3 Hari 4
Nama Kegiatan: “Mencari Pasangan Seragam”

Deskripsi Kegiatan:               

Sumber: dokumen penulis

Guru meminta anak mengambil baju 
yang telah ditempel pada balok. 
Setelah itu anak diminta mencari 
pasangan baju yang sesuai dengan 
baju yang telah ditentukan. Lalu anak 
menyatukan balok yang bergambar 
pasangan baju kemudian menebak 
apa profesi pada seragam tersebut.

Indikator:
1. Anak dapat mencocokkan 

pasangan baju yang sesuai

2. Dapat memahami jenis-jenis profesi

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih koordinasi mata dan tangan

2. Melatih logika anak

Media (Alat dan Bahan):
•	 Gambar seragam (print out)
•	 Balok

Langkah Kegiatan:

1. Guru menyediakan gambar baju jenis-jenis profesi yang 
ditempel pada balok

2. Guru mengajak anak mencari pasangan baju yang telah 
ditentukan 

3. Setelah anak menemukan pasangan baju tersebut anak 
menyatukan balok tersebut dengan pasangannya ke mu dian 
menyebutkan nama profesi dari seragam tersebut
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Anak-anak menyanyikan lagu:

Ayo kita bermain, bermain bermain
Ayo kita bermain bersama-bersama
Ayo kita bermain bermain bermain

Ayo kita bermain pasangkan seragamku

Minggu ke-3 Hari 5
Nama Kegiatan: “Baju Kesukaanku”

Deskripsi Kegiatan:              

Sumber: dokumen penulis

Anak diajak memilih baju 
kesukaannya yang telah disediakan 
di dalam toko dengan tema-tema 
yang telah diten tukan. Setelah anak 
memilih, guru me nanyakan kepada 
anak apa baju yang telah dipilihnya 
dan anak juga menjelaskan tentang 
baju ter sebut.

Indikator:
Anak dapat menjelaskan baju yang telah dipilihnya

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih pemahaman anak dalam membaca huruf atau 

simbol
2. Menambah pengetahuan anak tentang jenis-jenis baju

Media (Alat dan Bahan):
•	 Kain flanel
•	 Kawat
•	 Kertas HVS untuk menamai tema pakaian
•	 Balok 

Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan aturan permainan 
2. Anak mengambil 1 baju pada setiap tema
3. Anak memberikan penjelasan tentang baju yang telah 

dipilihnya
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Minggu ke-4 Hari 1
Nama Kegiatan:  “Puzzle Susu” 
Deskripsi Kegiatan:        

Sumber: dokumen penulis

Menyusun puzzle bergambar 
susu yang telah disediakan guru. 
Sebe lum nya guru menjelaskan 
penting nya minum susu bagi 
kesehatan.

Indikator:
1. Dapat mengajarkan anak manfaat susu bagi kesehatan 

2. Melatih daya ingat anak dalam menyusun puzzle 

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih daya ingat anak dalam menyusun puzzle

2. Melatih anak mendeskripsikan susu kesukaannya dan man-
faatnya

Media (Alat dan Bahan):
Balok berbentuk puzzle susu

Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan manfaat susu bagi kesehatan

2. Guru memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang akan 
dilakukan

3. Guru memberikan contoh menyusun puzzle susu

4. Guru memberikan kesempatan kepada anak menyusun 
puzzle susu 

 Anak-anak menyanyikan lagu:

Aku anak sehat tubuhku kuat
Setiap pagi kuminum susu

Di sekolah aku pintar di rumah aku sehat
Setiap hari kuminum susu ….
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Minggu ke-4 Hari 2
Nama Kegiatan: “Minuman Sehat versus Minuman 
       Tidak Sehat”

Deskripsi Kegiatan:           

Sumber: dokumen penulis

Membedakan minuman yang sehat 
dan minuman yang tidak sehat. 
Anak di tun jukkan gambar minuman 
dan anak diminta menunjuk 
mana minuman yang sehat, mana 
minuman yang tidak sehat.

Indikator:
1. Anak dapat mengetahui mana minuman yang sehat, mana 

minuman yang tidak sehat
2. Anak dapat berkomunikasi dengan guru dan teman 

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih pengetahuan anak tentang minuman yang sehat 

dan tidak sehat
2. Melatih ketepatan berpikir anak

Media (Alat dan Bahan):
•	 Balok
•	 Kantong misterius
•	 Gambar aneka minuman berukuran besar 

Langkah Kegiatan:
1. Guru memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang akan 

dilakukan
2. Guru meminta anak melompat menuju gambar minuman 

yang sehat dan minuman yang tidak sehat

Anak-anak menyanyikan lagu:

Hai kawan-kawanku ….
Ayo cobalah tebak

Manakah minuman
Yang sehat dan tidak sehat?
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Minggu ke-4 Hari 3
Nama Kegiatan: “Mengelompokkan Makanan Sehat dan  

Makanan Tidak Sehat”

Deskripsi Kegiatan:           

Sumber: dokumen penulis

Membedakan makanan yang sehat 
dan makanan yang tidak sehat. 
Anak ditunjukkan gambar makanan 
dan diminta menunjukkan 
mana makanan yang sehat dan 
mana makanan yang tidak sehat 
dan memasukkannya ke dalam 
keranjang.

Indikator:
1. Anak dapat mengetahui mana makanan yang sehat dan 

mana makanan yang tidak sehat
2. Anak dapat berkomunikasi kepada guru maupun teman

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih pengetahuan anak tentang makanan yang sehat 

dan makanan yang tidak sehat
2. Melatih ketepatan berpikir anak

Media (Alat dan Bahan):
•	 Balok

Langkah Kegiatan:
•	 Guru memberikan penjelasan kegiatan yang akan di la kukan
•	 Guru meminta anak mengambil dan mengumpulkan 

makanan yang sehat maupun makanan yang tidak sehat.

Anak-anak menyanyikan lagu:

Hai kawan-kawanku ….
Ayo cobalah tebak

Manakah makanan
Yang sehat dan tidak sehat?
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Minggu ke-4 Hari 4
Nama Kegiatan:  “Belanja Kebutuhanku”
Deskripsi Kegiatan:  

Sumber: www.tokomesin.com

Terdapat pembeli dan penjual 
di da lam mini market. Seorang 
anak ber peran sebagai kasir 
dan beberapa anak berperan 
sebagai pembeli atau 
pengunjung toko sayuran.

Indikator:
1. Anak dapat bersosialisasi atau berinteraksi dengan anak 

lainnya

2. Dapat mengajarkan mengenai profesi dan peran dari profesi 
tersebut

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih anak bersosialisasi serta berinteraksi dengan anak 

lainnya

2. Mengenalkan berbagai profesi serta peran profesi terasebut

3. Melatih daya ingat anak

Media (Alat dan Bahan):
•	 Berbagai macam gambar makanan minuman dan kebutuhan 

lainnya
•	 Balok

Langkah Kegiatan:
1. Guru memperagakan kegiatan yang akan dilakukan

2. Guru memberikan kesempatan pada setiap anak me la kukan 
kegiatan (bertukar peran) sesuai dengan tahapan kegiatan 
yang telah dijelaskan sebelumnya.
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Anak-anak menyanyikan lagu:

Pada hari Minggu ku ikut ibu ke toko ….
Beli susu beli sayur

Kusenang sekali ….
La la la la la la la la la la ….
La la la la la la la la la la ….

Minggu ke-4 Hari 5   

Nama Kegiatan: “Mendesain Mini Marketku”

Deskripsi Kegiatan:            

Sumber: www.tokomesin.com

Mendesain mini marketku dan 
mem berikan nama untuk mini 
market. Anak berdiskusi dengan 
temannya tentang desain dan nama 
mini market yang akan mereka buat.

Indikator:
1. Dapat mengajarkan anak konsep kerapian pada anak

2. Anak dapat berpikir kreatif dan juga berkomunikasi dengan 
temannya

Tujuan Kegiatan:

1. Mengenalkan anak konsep kerapian

2. Melatih kemandirian anak dalam menggunakan bahan atau 
peralatan yang telah tersedia

3. Melatih anak mendekorasi/mendesain mini market

Media (Alat dan Bahan):

•	 Balok

•	 Berbagai macam gambar makanan, minuman, dan barang 
lainnya
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Langkah Kegiatan:

1. Guru memberi penjelasan mengenai kegiatan yang akan 
dilakukan

2. Guru memberikan kesempatan pada anak melakukan 
kegiatan sesuai dengan tahapan kerja yang telah di je laskan 
guru

Anak-anak menyanyikan lagu: 

Dihias-hias tokonya supaya bagus ….
Disusun-susun tempatnya supaya rapi …

Aku senang punya toko yang indah
Pasti ku kan merawatnya ….
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F. PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN

1. RENCANA KEGIATAN MINGGU PERTAMA

Contoh Rencana Kegiatan Harian

Sasaran  : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari  : Minggu ke-1 Hari 1 (M1H1)
Alokasi Waktu : 3 x 60 menit 
Materi : Big Book “Toko Buah”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b. Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Melatih anak berkreativitas

•	 Mampu membuat tempat jualan untuk buah sesuai 
jenisnya

Strategi Pembelajaran
Materi : Big book “Toko Buah”
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Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi

Media:

•	 Balok

•	 Buku pop up

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memperlihatkan sebuah gambar 3 dimensi atau 

buku pop up

•	 Guru menceritakan isi dari buku itu

•	 Kemudian anak diberi kesempatan membuat bangunan 
seperti di buku menggunakan balok-balok, namun di sini 
anak diminta mencontoh bangunan seperti yang ada di  
buku, anak diminta berimajinasi 

•	 Guru mengajak anak menyanyikan lagu “Pergi ke Toko 
Buah”

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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari  : Minggu ke-1 Hari 2 (M1H2)
Alokasi Waktu : 3 x 60 menit 
Materi : “Dadu Pengalaman”

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. Cerita tentang kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi)

b.  Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Mampu bercerita pengalaman (apersepsi)

•	 Mampu melempar dadu

•	 Mampu bergiliran

Strategi Pembelajaran
Materi  : ”Dadu Pengalaman”

Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi
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Media:

•	 Lem 

•	 Gunting 

•	 Duplex

•	 Kain flanel

•	 Benang untuk menjahit dan jarum

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru membuat dadu dari duplex lalu dilapisi kain flanel

•	 Guru memberikan aturan permainan

•	 Apabila anak-anak sudah memahami, guru 
mempersilakan bermain

•	 Guru mengajak anak mengucapkan syair “Dadu 
Pengalaman”

Assessment Perkembangan Anak 
•	 Lisan

•	 Perbuatan

•	 Tertulis

c.  Penutupan (closing ime): 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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari     : Minggu ke-1 Hari 3 (M1H3)
Alokasi Waktu : 3 x 60 menit 
Sub Tema  : Kotak Ajaib “Tebak Buah”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b. Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Memahami perbedaan jenis buah

•	 Mampu mengajukan pertanyaan

•	 Melatih motorik halus anak dalam menyusun balok

Strategi Pembelajaran
Materi : Kotak Ajaib “Tebak Buah”

Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi
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Media:

•	 Balok 

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan cara bermain

•	 Guru membuat gambar buah dari sebagian balok

•	 Guru menyebutkan deskripsi atau ciri-ciri salah satu 
buah dengan menyanyikan lagu “Buah Apakah Aku?”

•	 Jika anak mengetahuinya, boleh menjawab dengan 
menambahkan sebagian balok yang telah dibuat guru

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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain  
Minggu/Hari  : Minggu ke-1 Hari 4 (M1H4)
Alokasi Waktu : 3 x 60 menit                                                                                                                                           
Materi : Permainan Balok 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

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b. Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Mampu mengenal warna
•	 Mampu menghitung angka 1-10
•	 Mampu berpikir secara konkret
•	 Mampu mencari jumlah buah sesuai angkanya 

Strategi Pembelajaran
Materi  : Permainan Balok Angka

Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi
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Media:

•	 Balok

•	 Gambar buah yang sudah diprint dan dilaminating

•	 Gambar angka yang sudah dilaminating

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 
•	 Guru memberikan aturan permainan yaitu anak 

diminta menyusun balok-balok hitung menjadi sebuah 
bangun/ bentuk yang disukai sambil mengajak anak 
bernyanyi “Lalalala”

•	 Setelah anak memahami aturan permainan, mulailah 
kegiatan sentra

•	 Guru memberikan aba-aba kepada anak apabila 
dimulainya kegiatan dan anak harus berlomba dengan 
anak yang lainnya 

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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain     
Minggu/Hari : Minggu ke-1 Hari 5 (M1H5) 
Alokasi Waktu : 3 x 60 menit
Materi  : Celemek Flanel “Pertokoan”

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. Cerita dengan celemek flanel tentang pertokoan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b.  Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Dapat menceritakan suatu kejadian dengan melihat 

gambar
•	 Memahami berbagai macam kebutuhan yang ada di 

setiap toko

Strategi Pembelajaran
Materi  : Celemek flanel “Pertokoan”

Metode :

- Percobaan (eksperimen)

- Bernyanyi
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Media:

- Kain flanel (ukuran 0,5 meter) 

- Jarum dan benang untuk menjahit

- Gunting

- Bahan keperluan yang dilaminating

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru mengajak anak bernyanyi dan melakukan tepuk 

“Pertokoan” 
•	 Guru mengajak anak siap mendengarkan cerita
•	 Guru bercerita mengenai pertokoan dan berabagai 

macam kebutuhan yang ada di setiap toko
•	 Guru tanya jawab dengan anak 
•	 Anak diberi kesempatan memakai celemek dan bercerita 

sesuai versinya sendiri mengenai gambar yang ada di 
celemek

Assessment Perkembangan Anak 
•	 Lisan

•	 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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2. RENCANA KEGIATAN MINGGU KEDUA
Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain 
Minggu/Hari  : Minggu ke-2 Hari 1 (M1H1)   
Alokasi Waktu : 3 x 60 menit 
Materi : Mendesain Toko Sayuranku

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b . Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Dapat mengajarkan anak konsep kerapian pada anak
•	 Dapat menyebutkan kembali benda yang baru 

dilihatnya (seperti berbagai macam sayuran)
•	 Dapat mengenal bentuk-bentuk balok

Strategi Pembelajaran
Materi  : Mendesain Toko Sayuranku

Metode :
- Percobaan (eksperimen)
- Bernyanyi
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Media:

- Balok

- Berbagai macam bentuk/gambar sayuran

- Peralatan/gambar tambahan berbentuk keranjang sayuran

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan berbagai macam nama, jenis, dan 

bentuk sayuran serta balok yang telah disediakan
•	 Guru memberi penjelasan mengenai kegiatan yang 

akan dilakukan yaitu membangun  toko sayuran dari 
balok yang ada

•	 Guru memberikan kesempatan kepada anak melakukan 
kegiatan sesuai dengan tahapan kerja yang telah 
dijelaskan 

•	 Guru mengajak anak bernyanyi lagu “Nama-nama Balok”

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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari   : Minggu ke-2 Hari 2 (M2H2)
Alokasi Waktu : 3 x 60 menit 
Materi : “Nama Toko Sayuranku”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b.  Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Dapat berinteraksi dengan anak lainnya dalam 

memutuskan nama toko yang akan digunakan
•	 Dapat mengenal abjad dalam tulisan nama toko
•	 Anak dapat atau berani  mengeluarkan pendapat

Strategi Pembelajaran
Materi  : ”Nama Toko Sayuranku”

Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi
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Media:

•	 Balok

•	 Nama-nama toko dengan huruf balok

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang 

akan dilakukan
•	 Guru memberi kesempatan kepada anak menyusun 

nama  toko sayuran sesuai dengan keinginannya
•	 Setelah menyusun nama, anak membentuk toko sayuran 

dari balok yang ada
•	 Guru dan anak bersama-sama bernyanyi “Aku Punya 

Toko Sayuran”

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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari  : Minggu ke-2 Hari 3 (M1H3)
Alokasi Waktu : 3 x 60 menit 
Sub Tema  : Memilih “Sayuran Kesukaanku”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi))

b.  Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Dapat menyebutkan nama-nama sayuran yang telah 

disediakan (dalam bentuk gambar)
•	 Dapat menyebutkan warna dan vitamin yang 

terkandung pada sayuran 
•	 Dapat mengelompokkan berdasarkan jenis ke tempat 

yang ditentukan

Strategi Pembelajaran
Materi : ”Memilih Sayuran Kesukaanku”
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Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi

Media:

•	 Berbagai macam sayuran

•	 Wadah berbentuk balok, kubus, dan segi tiga

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan nama-nama serta vitamin yang 

terkandung pada sayuran yang tersedia
•	 Guru memperagakan kegiatan yang akan dilakukan
•	 Guru memberi kesempatan kepada anak memilih 

sayuran yang disukai dan mengelompokkan sayuran 
berdasarkan jenis yang sama

•	 Anak dan guru bernyanyi lagu “Sayuran yang Kusuka”

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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari  : Minggu ke-2 Hari 4 (M2H4)
Alokasi Waktu  : 3 x 60 menit 
Materi : Membeli “Sayuran Kesukaanku”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b. Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Anak dapat bersosialisasi atau berinteraksi dengan 

anak lainnya
•	 Dapat mengajarkan mengenai profesi dan peran dari 

profesi tersebut

Strategi Pembelajaran
Materi : Membeli “Sayuran Kesukaanku”

Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi
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Media:

•	 Berbagai macam gambar sayuran

•	 Balok

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memperagakan kegiatan yang akan dilakukan
•	 Guru memberikan kesempatan pada setiap anak 

melakukan kegiatan (bertukar peran) sesuai dengan 
tahapan kegiatan yang telah dijelaskan 

•	 Guru mengajak anak bernyanyi “Pergi ke Toko Sayuran”

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



Sentra Balok56

Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari  : Minggu ke-2 Hari 5 (M1H5)
Alokasi Waktu : 3 x 60 menit 
Materi  : “Lomba Tebak Gambar Sayuran”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b. Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Dapat mengenal berbagai macam sayuran
•	 Dapat mengenal bentuk-bentuk pada balok
•	 Dapat mengajarkan anak sikap kerjasama

Strategi Pembelajaran
Materi : “Lomba Tebak Gambar Sayuran”

Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi
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Media:

•	 Berbagai macam gambar sayuran

•	 Balok

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru membagi anak menjadi beberapa kelompok kecil
•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan
•	 Memulai kegiatan tebak gambar sayuran dengan lagu 

“Apa Ini, Apa Itu?”

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 har
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3. RENCANA KEGIATAN MINGGU KETIGA

Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari  : Minggu ke-3 Hari 1 (M3H1)
Alokasi Waktu : 3 x 60 menit 
Materi : “Toko buatanku”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b.  Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Anak berkreasi  pembuatan toko dan penempatan 

bagian dalam toko
•	 Anak memahami bagian-bagian yang terdapat dalam 

toko 

Strategi Pembelajaran
Materi : Toko Buatanku

Metode :

- Percobaan (eksperimen)

- Bernyanyi
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Media:

•	 Balok

•	 Big book tentang toko baju

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memberikan penjelasan apa saja bagian yang 

terdapat pada toko dengan menunjukkan Big Book
•	 Anak diajak menyanyi “Ayo Bermain Balok”
•	 Guru mengajak anak berkreasi membuat toko sesuai 

keinginannya menggunakan balok yang ada

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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari  : Minggu ke-3 Hari 2 (M3H2)
Alokasi Waktu  : 3 x 60 menit 
Materi : “Menghias Bajuku”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b. Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Anak dapat berkreasi menghias baju dengan hiasan 

tersebut
•	 Anak dapat menempelkan hiasan tersebut pada kain 

flanel
•	 Anak dapat menggantungkan baju lalu diletakkan 

sesuai tema baju

Strategi Pembelajaran
Materi : ”Menghias Bajuku”
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Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi

Media:

•	 Lem

•	 Kain flanel

•	 Kancing

•	 Pita

•	 Kawat diberi selotip tebal sehingga tidak berbahaya 
bagi anak

•	 Balok

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memberitahukan contoh-contoh bentuk baju 

yang telah memiliki hiasan
•	 Guru memberikan masing-masing anak baju yang akan 

dihias dengan hiasan yang akan ditempelkan pada baju
•	 Anak menempelkan hiasan pada baju sesuai dengan 

keinginannya sambil bernyanyi “Menghias Baju”
•	 Kemudian digantungkan pada kawat dan diletakkan 

pada toko baju dan lemari baju yang terbentuk dari 
balok

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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari : Minggu ke-3 Hari 3 (M3H3)
Alokasi Waktu : 3 x 60 menit 
Sub Tema  : “Baju Pestaku”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi))

b. Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Anak dapat menggunting baju sesuai pola
•	 Dapat mendeskripsikan baju yang telah dipilihnya
Strategi Pembelajaran
Materi : ”Baju Pestaku”

Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi
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Media:

•	 Balok

•	 Kain flanel

•	 Gunting

•	 Kawat diberi selotip tebal sehingga tidak berbahaya 

•	 bagi anak

•	 Pita 

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak menggunting pola baju yang telah dibentuk
•	 Guru membantu anak memasangkan sebagai 

gantungannya lalu ditaruh di balok yang tersedia
•	 Anak diajak bernyanyi “Baju Pestaku”
•	 Guru meminta anak memilih baju pesta yang telah 

dibuatnya kemudian mendeskripsikan baju yang telah 
dipilihnya

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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari  : Minggu ke-3 Hari 4 (M3H4)
Alokasi Waktu : 3 x 60 menit 
Materi : “Mencari Pasangan Seragam”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b. Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Anak dapat mencocokkan pasangan baju yang sesuai
•	 Dapat memahami jenis-jenis profesi
Strategi Pembelajaran
Materi : “Mencari Pasangan Seragam”

Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi

Media:

•	 Gambar seragam (print out)

•	 Balok
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menyediakan gambar baju jenis-jenis profesi yang 

ditempel pada balok
•	 Guru mengajak anak mencari pasangan baju yang telah 

ditentukan sambil menyanyikan lagu “Ayo Bermain Bersama”
•	 Setelah anak menemukan pasangan baju tersebut, 

anak menyatukan balok tersebut dengan pasangannya 
kemudian menyebutkan apa nama profesi dari seragam 
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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari  : Minggu ke-3 Hari 5 (M3H5)
Alokasi Waktu : 3 x 60 menit 
Materi  : “Baju Kesukaanku”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b. Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Anak dapat menjelaskan baju yang dipilihnya

Strategi Pembelajaran
Materi : ”Baju Kesukaanku”

Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi
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Media:

•	 Kain flanel

•	 Kawat

•	 Kertas HVS untuk menamai tema pakaian

•	 Balok 

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan aturan permainan kepada anak-anak, 

yaitu hanya dapat mengambil 1 baju pilihannya dari 
setiap tema

•	 Anak mengambil 1 baju pada setiap tema lalu 
memberikan penjelasan tentang baju yang  dipilihnya

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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4. RENCANA KEGIATAN MINGGU KEEMPAT

Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari  : Minggu ke-4 Hari 1 (M4H1)
Alokasi Waktu : 3 x 60 menit 
Materi : “Puzzle Susu”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b.  Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Dapat mengajarkan anak manfaat susu untuk kesehatan 
•	 Melatih daya ingat anak dalam menyusun puzzle 

Strategi Pembelajaran
Materi : “Puzzle Susu”

Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi



Sentra Balok70

Media:

•	 Balok berbentuk puzzle susu

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan manfaat susu untuk kesehatan
•	 Anak diajak bernyanyi “Aku Anak Sehat”
•	 Guru memberi penjelasan kegiatan yang akan 

dilakukan
•	 Guru memberikan contoh menyusun puzzle susu
•	 Guru memberikan kesempatan kepada anak menyusun 

puzzle susu 

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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari  : Minggu ke-4 Hari 2 (M4H2)
Alokasi Waktu  : 3 x 60 menit 
Materi : “Minuman Sehat versus Minuman Tidak 

Sehat”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b. Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Dapat mengetahui mana minuman yang sehat dan 

mana minuman yang tidak sehat

•	 Anak dapat berkomunikasi kepada guru maupun teman 

Strategi Pembelajaran
Materi : “Minuman Sehat versus Minuman Tidak Sehat”

Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi
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Media:

•	 Balok

•	 Kantong misterius

•	 Gambar aneka minuman ukuran besar 

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang 

akan dilakukan

•	 Guru meminta anak melompat menuju  gambar 
minuman yang sehat dan minuman yang tidak sehat.

•	 Anak yang sudah selesai melakukan kegiatan diajak 
menyanyi “Makanan Sehat”

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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari  : Minggu ke-4 Hari 3 (M4H3)
Alokasi Waktu  : 3 x 60 menit 
Sub Tema  : “Mengelompokkan Makanan Sehat dan 

Makanan Tidak Sehat”
 

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. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di restoran 
dan kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b. Kegiatan Inti

 Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Anak dapat mengetahui mana makanan yang sehat dan 

mana makanan yang tidak sehat
•	 Anak mampu berkomunikasi kepada guru maupun 

teman

Strategi Pembelajaran
Materi : “Mengelompokkan Makanan Sehat dan 
    Makanan Tidak Sehat”

Metode :
•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi
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Media:

•	 Balok  bergambar makanan sehat dan tidak sehat

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang 

akan dilakukan

•	 Guru meminta anak mengambil dan mengumpulkan 
balok yang bergambar makanan yang sehat maupun 
makanan yang tidak sehat

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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari  : Minggu ke-4 Hari 4 (M1H4)
Alokasi Waktu  : 3 x 60 menit 
Materi : “Belanja Kebutuhanku”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b. Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Anak dapat bersosialisasi atau berinteraksi dengan anak 

lainnya

•	 Anak dapat mengajarkan mengenai profesi dan peran 
dari profesi tersebut

Strategi Pembelajaran
Materi : “Belanja Kebutuhanku”

Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	  Bernyanyi
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Media:

•	 Berbagai macam gambar makanan minuman dan 
kebutuhan lain

•	 Balok

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru mengajak anak menyanyikan lagu “Pergi ke Toko”

•	 Guru memperagakan kegiatan yang akan dilakukan

•	 Guru memberikan kesempatan pada setiap anak untuk 
melakukan kegiatan (bertukar peran) sesuai dengan 
tahapan kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya 

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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Sasaran : LPAUD-Kelompok Bermain
Minggu/Hari  : Minggu ke-5 Hari 5 (M1H5)
Alokasi Waktu  : 3 x 60 menit 
Materi  : “Mendesain Mini Marketku”

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. Cerita seputar buah-buahan yang pernah di makan dan 
kegiatan yang dilakukan hari ini (apersepsi)

b. Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator:
•	 Dapat mengajarkan konsep kerapian pada anak

•	 Anak dapat berpikir kreatif dan  berkomunikasi dengan 
temannya

Strategi Pembelajaran
Materi : “Mendesain Mini Marketku”

Metode :

•	 Percobaan (eksperimen)

•	 Bernyanyi
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Media:

•	 Balok

•	 Berbagai macam gambar makanan, minuman, dan 
barang lainnya

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
1.  Guru memberi penjelasan mengenai kegiatan yang 

akan dilakukan

2.  Guru memberikan kesempatan kepada anak 
melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan kerja yang 
telah dijelaskan 

3.  Anak menyanyikan lagu “Mari Menghias Toko”

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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pengembangan pembelajaran lainnya yang bersifat inovatif.



Sentra Balok82

 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.


