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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 BAHAN ALAM
 Sentra outdoor atau sentra luar ruangan adalah wahana bagi 
anak untuk melakukan kegiatan fisik-motorik di lingkungan luar 
ruang kelas, seperti di pelataran kelas, halaman sekolah, taman 
ataupun kebun.
 Sentra luar ruangan bertujuan untuk mengembangkan 
kemampuan fisik-motorik anak, karena berhubungan dengan 
motorik halus dan kasar sehingga dengan sentra ini dapat 
mengaktifkan syaraf-syaraf dan menguatkan otot-otot serta 
kordinasi mata-tangan dan kaki anak. 
 Aspek yang dapat dikembangkan terutama kecerdasan 
bodily-kinestetic, yaitu kemampuan untuk menggunakan 
seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, serta 
menggunakan tangan dan kaki untuk menghasilkan atau 
mentransformasi sesuatu. 
 Kecerdasan ini mencakup keterampilan khusus seperti, 
koordinasi, keseimbangan, ketangkasan, kekuatan, fleksibilitas, 
dan kecepatan. Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan untuk 
mengontrol gerakan-gerakan tubuh dan kemampuan untuk 
memanipulasi obyek. 
 Sentra outdoor/kinestetik sangat penting dalam menunjang 
dan memfasilitasi kegiatan anak. Melalui sentra ini anak dapat 
mengekspresikan keinginannya melalui olah gerak tubuh 
 Pronsip pengembangannya sesuai dengan prinsip 
pembelajaran anak usia dini yang harus aktif, joyfull learning, 
fun, dan busy maka sentra outdoor haruslah dapat mengaktifkan 
semua saraf dan kemampuan motorik anak melalui berbagai 
gerak yang dapat mencerdaskan anak, yaitu: 
•	 Munculnya	aneka	gerakan	aktif	dan	kreatif	melalui	aktivitas	

bergerak bebas, namun tetap terkendali.
•	 Dapat	memfasilitasi	gerakan-gerakan	yang	diciptakan	anak	

sendiri. 
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•	 Joy learning dan fun dengan menciptakan kegiatan yang 
menyenangkan dan membuat anak merasa nyaman dalam 
melakukan aktivitasnya. 

•	 Busy adalah mendorong anak untuk selalu melakukan 
kegiatan dan sibuk (aktif bergerak) dalam mengaktifkan 
motoriknya. 

B. PENGEMBANGAN PROYEK TEMA

ALAT PERKEBUNAN
•	 Sekop
•	 Pemotong	rumput
•	 Alat	penyiram	tanaman
•	 Ember
•	 Cangkul

KEBUNKU

KEBUN BUNGA
•	 Melati
•	 Mawar
•	 Anggrek

BAGIAN-BAGIAN 
BUNGA

•	 Putik
•	 Daun
•	 Kelopak
•	 Tangkai

BERAGAM HEWAN DI 
PERKEBUNAN

•	 Kupu-kupu
•	 Lebah
•	 Kumbang
•	 Capung



Sentra Bahan Alam (Outdoor)4

C.  KETERPADUAN PROYEK TEMA 
 DAN KLASIFIKASI BERMAIN KREATIF

Klasifikasi
Bermain Kreatif Proyek: Tema: Sirkus

Kreasi terhadap 
Obyek

1. Membuat hasta karya bunga dari kertas craft.
2. Membuat jalan setapak kuning berbentuk 

labirin mudah.
3. Membuat kolase taman menggunakan 

perca dan flanel.
4. Menghias pot bunga dengan daun kering 

dan biji-bijian.
5. Membuat mahkota bunga dari daun.
6. Stempel daun.
7. Daunku (finger painting).
8. Pot ajaib musikku.

Permainan Cerita 
Bersambung

1. Bercerita dengan celemek flanel 
(metamorfosis kupu-kupu).

2. Mengenalkan perkebunan dengan Big Book 
(alat-alat perkebunan).

3. Bercerita dengan celemek flanel (merangkai 
bunga).

Permainan dengan 
Pertanyaan Kreatif

1. Mengenal bahan-bahan untuk bercocok 
tanam.

2. Mencari dan mencocokkan bunga.
3. Menyusun puzzle sesuai bagian-bagian 

pohon.
4. Tebak kantong pintar (segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kebun).

Permainan Gerak 
Kreatif

1. Gerak dan Lagu “Bunga” dan “Kupu-kupu”.
2. Menirukan senam fantasi “Kupu-kupu”.
3. Bermain "Tepuk Bungaku”.

Permainan Drama 
Kreatif

1. Mencari jejak.
2. Menata kebunku.
3. Panen raya bungaku.
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D.  KETERPADUAN TEMA DAN INDIKATOR

Visual Spasial
H1: dapat menunjukkan 
berbagai ekspresi pada 
aspek visual spasial.
H2: dapat menghias 
sesuatu dengan kertas 
warna-warni.
H3: dapat menempel 
dengan lem pada kertas.
H4: dapat menstempel 
dengan daun.
H5: dapat melakukan 
finger painting.

Musikal
G1: dapat mengekspresikan 
segala ekspresi musik.
G2: dapat mengekspresikan 
gerakan sesuai irama lagu.
G3: dapat menyanyikan 
lagu anak.
G4: dapat bertepuk tangan 
mengikuti irama lagu.
G5: dapat bermain peran.

Logika Matematika
F1: dapat memasangkan 
benda sesuai pasangan.
F2: dapat mengenal 
konsep angka 1–10.
F3: dapat mengenal warna.
F4: dapat menyebutkan 
kembali urutan kegiatan.
F5: dapat menyebutkan 
kembali benda-benda yang 
baru dilihat.

Bahasa
I1: dapat bercerita menge-
nai kebun bunga.
I2: dapat menyebutkan 
perlengkapan yang dibu-
tuhkan.
I3: dapat menjelaskan 
proses yang dilalui dalam 
berkebun.
I4: dapat menjawab 
pertanyaan tentang hal 
yang berhubungan dengan 
kebun.

Bodiliy Kinestetik
A1: dapat berlari dengan 
cepat.
A2: dapat melakukan 
gerakan senam sederhana.
A3: dapat menirukan 
gerakan senam sederhana 
melalui senam fantasi.
A4: dapat memukul 
menggunakan tangan.
A5: dapat meremas kertas 
untuk membuat karya.
A6: dapat membuat kolase.
A7: dapat menjahit.

Interpersonal
B1: sabar.
B2: dapat menunjukkan 
empati pada orang lain.
B3: dapat mengenal sikap 
dan sifat teman.
B4: dapat menunjukkan 
rasa sayang.

Intrapersonal
C1: dapat mengikuti aturan.
C2: mandiri.
C3: dapat mengembangkan 
rasa percaya diri.
C4: disiplin pada kegiatan 
sehari-hari.

Spiritual
D1: dapat menyebutkan si-
fat Tuhan secara sederhana.
D2: dapat menirukan sikap 
berdoa.
D3 : dapat menggunakan 
kalimat pujian kepada 
Tuhan.

Naturalistik
E1: dapat menyebutkan 
bahan dari kegiatan.
E2: dapat mengenal 
lingkungan kebun.
E3: dapat mengenal 
lingkungan sekitar.

Tema: Kebunku
Subtema: 

Kebun Bunga
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E.  PENGEMBANGAN MATERI/BAHAN BELAJAR 
DAN BERMAIN

Minggu ke-1 Materi/Bahan Belajar dan Bermain

Hari 1 (M1H1) Big book Alat Berkebun

Hari 2 (M1H2) Membuat Bunga Kertas Kreasi

Hari 3 (M1H3) Menghias Potku Indah

Hari 4 (M1H4) Mencari dan Jodohkan Bunga

Hari 5 (M1H5) Puzzle Bungaku

Minggu ke-2 Materi/Bahan Belajar dan Bermain

Hari 1 (M2H1) Bercerita dengan Celemek Flanel 
“Metamorfosis Kupu-kupu”

Hari 2 (M2H2) Gerak dan Tari Kupu-kupu

Hari 3 (M2H3) Tebak Kantong Pintar (segala sesuatu yang 
berhubungan dengan kebun)

Hari 4 (M2H4) Mencetak Daunku

Hari 5 (M2H5) Tepuk-tepuk Fun “Bungaku”

Minggu ke-3 Materi/Bahan Belajar dan Bermain

Hari 1 (M3H1) Menata Kebun Bunga

Hari 2 (M3H2) Membuat Jalan Setapak Kuning (Labirin 
Mudah)
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Minggu ke-3 Materi/Bahan Belajar dan Bermain

Hari 3 (M3H3) Bercerita dengan Celemek Flanel 
Merangkai Bunga

Hari 4 (M3H4) Membuat Mahkota Bunga

Hari 5 (M3H5) Mengenal Bahan-bahan untuk Bercocok 
Tanam

Minggu ke-4 Materi/Bahan Belajar dan Bermain

Hari 1 (M4H1) Pot Ajaib Musikku

Hari 2 (M4H2) Membuat Kolase Taman

Hari 3 (M4H3) Mencari Jejak

Hari 4 (M4H4) Finger Painting Daunku

Hari 5 (M4H5) Panen Raya “Bungaku”

1. Langkah Pengembangan Materi: Bahan Belajar dan 
Bermain

Minggu ke 1 Hari ke 1
Nama Kegiatan: Big book “Alat Berkebun”

Deskripsi Kegiatan:
Big book alat berkebun adalah buku besar yang berisi mengenai 
macam-macam alat perkebunan. Big book ini dilengkapi dengan 
penempelan biji-bijian pada bentuk-bentuk alat perkebunan 
yang dibuat. 
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Indikator:
1. Anak mampu menyebutkan alat-alat perkebunan yang ada 

di big book.
2. Anak mampu mengasah indera perabanya.

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kemampuan visual anak dalam melihat bentuk-

bentuk alat perkebunan.
2. Mengenalkan alat-alat perkebunan .
3. Mengetahui jenis-jenis alat perkebunan.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat): 
•	 Kertas	warna
•	 Karton
•	 Biji-bijian	(kacang	hijau,	kacang	kedelai,	kacang	tanah,	dan	

sebagainya)
•	 Lem
•	 Gunting
•	 Isolasi	atau	lakban	hitam
•	 Strepless
•	 Spidol	

Cara Membuat:
1. Buat bentuk alat-alat perkebunan pada kertas warna, 

usahakan setiap alat memiliki warna berbeda-beda.
2. Gunting sesuai bentuk yang digambar.
3. Tempelkan kertas warna yang sudah digunting pada karton.
4. Kemudian, tempelkan biji-bijian pada bentuk alat-alat 

perkebunan yang telah ditempel di karton.
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Minggu ke 1 Hari ke 2
Nama Kegiatan: Bunga Kertas Kreasi

Deskripsi Kegiatan:                                 

Sumber: dokumen penulis

Bunga kertas kreasi adalah kegiatan 
membuat bunga dari kertas craft. 
Bunga akan lebih indah apabila 
terbuat dari kertas craft yang 
berwarna-warni.

Indikator:
Anak mampu menggunakan mata dan tangan secara bersamaan 
(eye hand coordination).

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kemampuan motorik halus anak.
2. Mengembangkan nilai estetika melalui keindahan bunga 

yang dibuat.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
•	 Kertas	craft		 	 •	 Lem
•	 Gunting	 	 	 •	 Lidi

Cara Membuat:
1. Pilihlah kertas craft dengan warna yang disukai, usahakan 

beragam warnanya.
2. Mulailah membuat bentuk bunga yang diinginkan.
3. Jika perlu ada bagian bunga yang digunting maka 

guntinglah bagian tersebut dengan rapi.
4. Lem bagian yang perlu menggunakan lem sebagai perekat.
5. Lidi diberi lem dan lilitkan dengan kertas craft sebagai 

batangnya.
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Minggu ke 1 Hari ke 3
Nama Kegiatan: Menghias Potku Indah 

Deskripsi Kegiatan:      

Sumber: dokumen penulis

Menghias potku indah adalah 
kegiatan memberi hiasan pada 
pot yang telah disediakan. 
Menghias pot dengan 
menggunakan biji-bijian dan 
daun-daun kering yang telah 
berguguran atau jatuh dari pohonnya.

Indikator:
Anak mampu menempel daun-daun kering dan biji-bijian pada 
pot.

Tujuan Kegiatan:
1. Membuat anak mencintai kebersihan lingkungan dengan 

mengambil daun-daun kering yang berjatuhan.
2. Melatih anak untuk berkreativitas dengan memanfaatkan 

daun-daun kering yang berjatuhan dan menggunakan biji-
bijian.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
•	 Botol	air	mineral	 	 •				Lem
•	 Daun-daun	kering	 	 •				Gunting
•	 Biji-bijian

Cara Membuat:
1. Sediakan botol air mineral, lalu gunting.
2. Daun-daun kering diberi lem.
3. Kemudian, botol air mineral diberi lem dan ditempeli biji-

bijian.
4. Tempelkan daun-daun kering pada kaleng bekas yang telah 

disediakan.
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Minggu ke 1 Hari ke 4
Nama Kegiatan: Mencari dan Jodohkan Bunga

Deskripsi Kegiatan:                 

Sumber: dokumen penulis

                        
Mencari bunga sesuai dengan gambar 
bunga yang ada di karton, kemudian 
menjodohkannya.

Indikator:
1. Anak mampu mengetahui warna-warna bunga. 
2. Anak dapat mengenal kembali bunga-bunga yang baru 

dilihatnya.
3. Anak dapat memasangkan bunga sesuai namanya.

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kemampuan kognitif anak pada saat mencari dan 

menjodohkan bunga.
2. Menambah kosakata baru jenis bunga. 

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):                

Sumber: dokumen penulis

•	 Karton
•	 Kertas	warna
•	 Lem
•	 Gunting
•	 Pensil

Cara Membuat: 
1. Gambar bentuk bunga pada kertas warna dengan pensil.
2. Gunting bentuk bunga yang sudah jadi.
3. Gambar bunga di karton.
4. Kemudian, jodohkan bunga yang terbuat dari kertas warna 

dengan gambar bunga yang ada di karton.
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Minggu ke 1 Hari ke 5
Nama Kegiatan: Puzzle Bungaku

Deskripsi Kegiatan:
Puzzle bungaku adalah alat permainan berbentuk bunga secara 
keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian bunga.

Indikator:
1. Anak dapat mengetahui bagian-bagian bunga.
2. Anak mampu menggunakan kemampuan kognitifnya pada 

saat menyusun puzzle.
3. Anak mampu melatih kesabaran pada saat menyusun 

puzzle.

Tujuan Kegiatan:
1. Memiliki pengetahuan tentang bunga (bagian-bagian 

bunga).
2. Melatih koordinasi mata dan tangan. 
3. Melatih motorik halus.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
•	 Kardus	 	 	 •										Gunting
•	 Cutter	 	 	 •										Lem
•	 Krayon	 	 	 •										Karton

Cara Membuat:
1. Gambarlah bunga beserta bagian-bagiannya di atas kardus.
2. Kemudian, beri warna pada bagian-bagian bunga tersebut.
3. Gunting bagian-bagian bunga tersebut secara terpisah.
4. Alas terbuat dari karton, letakkan kardus yang sudah 

dipotong untuk menyusun puzzle.
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Minggu ke 2 Hari ke 1
Nama Kegiatan: Bercerita dengan Celemek Flanel
“Metamorfosis Kupu-kupu”

Deskripsi Kegiatan:
Bercerita dengan celemek flanel. Menceritakan tentang 
metamorfosis kupu-kupu menggunakan kain flanel baik pada 
celemeknya maupun pada bagian-bagian dari metamorfosis 
kupu-kupunya.

Indikator:
1. Anak mampu mengetahui tahap-tahap metamorfosis kupu-

kupu.
2. Anak mampu menyebutkan perubahan bentuk dari telur 

sampai kupu-kupu.

Tujuan Kegiatan:
1. Menambah pengetahuan anak tentang metamorfosis kupu-

kupu.
2. Menambah perbendaharaan kosakata anak. 

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):      

Sumber: dokumen penulis

•	 Kain	flanel
•	 Gunting
•	 Spidol
•	 Jarum
•	 Benang	jahit
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Cara Membuat:
1. Potong kain flanel, ukuran disesuaikan dengan bentuk 

badan.
2. Pada bagian pinggirnya dijahit.
3. Gambar bagian-bagian metamorfosis kupu-kupu pada kain 

flanel.
4. Potong sesuai bentuk yang telah dibuat.
5. Isi masing-masing bagian metamorfosis kupu-kupu dengan 

dakron.
6. Setelah diisi dengan dakron, dijahit.
7. Pada bagian belakang berikan kain perekat yang mudah 

dipasang dan dilepas.

Minggu ke 2 Hari ke 2
Nama Kegiatan: Gerak dan Tari Kupu-kupu

Deskripsi Kegiatan:
Gerak dan tari kupu-kupu adalah kegiatan menari menirukan 
gerakan kupu-kupu.

Indikator:
1. Anak dapat melakukan gerakan kupu-kupu dengan 

mengikuti irama lagu.
2. Anak dapat mengikuti aturan gerakan kupu-kupu.

Tujuan Kegiatan:
1. Mengembangkan kemampuan seni tari pada anak.
2. Mengkoordinasikan otot-otot kasar pada gerakan tari.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
•	 Kain	berbentuk	jaring-jaring
•	 Kawat
•	 Tali	rafia
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Cara Membuat:
1. Gunting kain berbentuk sayap kupu-kupu, lalu tempelkan 

pada kawat. 
2. Beri tali rafia pada sayap kupu-kupu untuk diikatkan ke 

badan.
 Lagu:

Kupu-kupu
Kupu-kupu yang lucu

Ke mana engkau terbang
Hilir mudik mencari

Bunga-bunga yang kembang
Berayun-ayun pada tangkai yang lemah

Tidakkah sayapmu merasa lemah

Minggu ke 2 Hari ke 3
Nama Kegiatan: Tebak Kantong Pintar

Deskripsi Kegiatan:
Menebak segala sesuatu yang berhubungan dengan kebun.

Indikator:
1. Anak mampu mengenal hal-hal yang berkaitan dengan 

kebun.
2. Anak mampu menyebutkan atau mengingat kembali segala 

sesuatu yang berhubungan dengan kebun.

Tujuan Kegiatan: 
1. Melatih daya ingat anak.
2. Menambah kosakata anak tentang kebun.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):                          

Sumber: dokumen penulis

•	 Kardus
•	 Krayon
•	 Pensil
•	 Tali	kur
•	 Kertas
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Cara Membuat:
1. Gambar semua objek yang berkaitan dengan kebun di atas 

kertas, lalu diberi warna dengan krayon.
2. Kardus digunakan sebagai tempatnya (kantong pintar).
3. Kardus dilubangi, kemudian diberi tali kur.

Minggu ke 2 Hari ke 4
Nama Kegiatan: Mencetak Daunku

Deskripsi Kegiatan:
Mencetak daun adalah kegiatan mencap daun dengan 
menggunakan media cat air. Masing-masing anak diberikan 
kesempatan untuk menstempel di kertas yang disediakan 
dengan daun yang telah diberi cat air. 

Indikator:
1. Mampu menstempel dengan daun.
2. Mampu berkreativitas.

Tujuan Kegiatan:
1. Anak dapat mengembangkan visual spasialnya pada saat 

menyebutkan warna dan bentuk daun.
2. Anak mampu mengkoordinasikan kemampuan motorik 

halusnya.
3. Anak mampu mengembangkan kreativitas.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
•	 Daun	dengan	berbagai	bentuk	dan	ukuran
•	 Cat	air
•	 Palet
•	 Kuas
•	 Kertas	
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Cara Membuat:
1. Siapkan cat air warna-warni pada palet.
2. Daun diberi warna dengan cat air dengan menggunakan 

kuas.
3. Daun yang sudah diberi warna kemudian ditempel pada 

kertas.

Minggu ke 2 Hari ke 5
Nama Kegiatan: Tepuk-tepuk Fun “Bungaku”

Deskripsi Kegiatan:
Tepuk-tepuk fun “Bungaku” merupakan kegiatan bertepuk 
tangan dengan menggunakan syair tentang bunga.

Indikator:
Anak mampu mengkoordinasikan tangan kanan dan kirinya 
untuk bertepuk.

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih pendengaran anak agar mendengarkan instruksi 

bertepuk tangan.
2. Melatih motorik kasar anak.
3. Mengembangkan perkembangan emosi anak.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
Tangan masing-masing anak.

Cara Membuat:
1. Memberikan penjelasan pada anak tentang aturan mainnya.
2. Mencontohkan pada anak tentang tepuk-tepuk fun 

bungaku.
3. Buatlah tepuk-tepuk bungaku menjadi menyenangkan.
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Minggu ke 3 Hari ke 1
Nama Kegiatan: Menata Kebun Bunga

Deskripsi Kegiatan:
Menata pojok gelaran dengan pot-pot bunga dan tanaman, 
seolah tersebut adalah pojok taman bunga.

Indikator:
Anak mampu menata pojok gelaran dengan bunga dan pot 
yang telah dikreasikan.

Tujuan Kegiatan:
1. Mengembangkan kreativitas anak dalam menata kebun.
2. Melatih kerjasama dalam menata taman bunga antara 

teman.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
•	 Bunga	yang	telah	dibuat	dari	kertas	craft.
•	 Pot-pot	bunga	yang	telah	dikreasikan	dengan	daun	dan	biji-

bijian.

Cara Membuat:
1. Letakkan bunga-bunga pada pot yang telah disediakan.
2. Kemudian, atur tata letak bunga tersebut pada pojokan 

gelaran dengan indah dan rapi.
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Minggu ke 3 Hari ke 2
Nama Kegiatan: Membuat Jalan Setapak Kuning dengan 
Labirin Mudah

Deskripsi Kegiatan:
Membuat jalan setapak kuning adalah kegiatan anak mencari 
jejak pada alas yang telah disediakan.

Indikator:
Anak mampu mematuhi aturan dengan mengikuti jejak yang 
terdapat pada jalan setapak.

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih anak untuk memecahkan masalah dengan 

menapaki atau mengikuti jejak pada alas.
2. Melatih motorik kasar anak.
3. Memahami peraturan yang ada.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
•	 Banner	(dipakai	bagian	belakangnya)
•	 Karton	berwarna	kuning

Cara Membuat:
1. Buatlah pola jejak atau kaki pada karton berwarna kuning.
2. Gunting karton sesuai pola yang telah dibuat.
3. Tempelkan karton tersebut pada bagian belakang banner 

yang berwarna putih.
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Minggu ke 3 Hari ke 3
Nama Kegiatan: Bercerita dengan Celemek Flanel 
“Merangkai Bunga”

Deskripsi Kegiatan:
Bercerita dengan celemek flanel merangkai bunga adalah 
kegiatan menggabungkan beberapa bunga menjadi satu 
rangkaian yang indah.

Indikator:
Anak mampu merangkai bunga pada celemek.

Tujuan Kegiatan:
1. Mengembangkan kreativitas anak.
2. Mengembangkan imajinasi.
3. Mengembangkan kecerdasan visual spasial anak dalam 

menentukan posisi bunga.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
•	 Celemek	flanel
•	 Kain	flanel
•	 Benang	jahit
•	 Jarum
•	 Gunting
•	 Kain	perekat

Cara Membuat:
1. Potong kain flanel, sesuaikan ukuran dengan bentuk badan.
2. Jahit bagian-bagian pinggirnya.
3. Gambar beberapa macam bunga pada kain flanel.
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4. Potong sesuai bentuk yang telah dibuat.
5. Isi masing-masing bunga dengan dakron.
6. Setelah diisi dengan dakron, dijahit.
7. Pada bagian belakang, berikan kain perekat yang mudah 

dipasang dan dilepas.

Minggu ke 3 Hari ke 4
Nama Kegiatan: Membuat Mahkota Bunga

Deskripsi Kegiatan:                  

Sumber: dokumen penulis

Membuat mahkota bunga adalah 
kegiatan anak dalam berkreativitas 
untuk merangkai daun-daun 
menjadi mahkota.

Indikator:
Anak mampu merangkai daun menjadi mahkota.

Tujuan Kegiatan:
1. Mengembangkan kreativitas anak dalam merangkai daun.
2. Mengembangkan kemampuan motorik halus.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
•	 Daun
•	 Benang	jahit
•	 Jarum

Cara Membuat:
1. Daun-daun dirangkai dengan menjahitnya.
2. Mahkota daun disesuaikan ukurannya dengan kepala anak.
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Minggu ke 3 Hari ke 5
Nama Kegiatan: Mengenal Bahan-bahan untuk Bercocok
Tanam

Deskripsi Kegiatan:
Mengenal bahan-bahan untuk bercocok tanam dengan 
menggunakan gambar.

Indikator:
Anak mampu mengetahui bahan-bahan untuk bercocok tanam.

Tujuan Kegiatan:
1. Memperluas wawasan mengenai bahan-bahan yang 

diperlukan untuk bercocok tanam.
2. Mengenalkan kepada anak jenis bahan bercocok tangan. 

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
•	 Gambar	bahan-bahannya
•	 Laminating

Cara Membuat:                               

Sumber: dokumen penulis

1. Gambar bahan-bahan untuk 
bercocok tanam.

2. Kemudian, dilaminating.
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Minggu ke 4 Hari ke 1
Nama Kegiatan: Pot Ajaib Musikku

Deskripsi Kegiatan:
Pot ajaib musikku terbuat dari kaleng bekas dan sepotong kayu 
untuk memukul.

Indikator:
1. Anak mampu memukul mengikuti irama lagu.
2. Anak mampu membuat irama sendiri. 

Tujuan Kegiatan:
1. Dapat menunjukkan berbagai ekspresi pada aspek musik.
2. Dapat melatih motorik kasar anak.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
•	 Kaleng
•	 Sepotong	kayu

Cara Membuat:
Kaleng dipukul dengan menggunakan kayu sesuai irama musik.

Minggu ke 4 Hari ke 2
Nama Kegiatan: Membuat Kolase Taman

Deskripsi Kegiatan:                               

Sumber: dokumen penulis

Membuat kolase taman adalah 
kegiatan membuat kolase dengan 
menggunakan kain perca.

Indikator:
Anak mampu menempel kolase.
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Tujuan Kegiatan:
1. Mengembangkan kreativitas dengan membuat kolase 

taman.
2. Melatih koordinasi mata dan tangan.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
•	 Kain	perca
•	 Lem

Cara Membuat:
1. Buatlah kolase dengan menggunakan potongan-potongan 

dari kain perca.
2. Tempel potongan-potongan kain tersebut dengan lem.

Minggu ke 4 Hari ke 3
Nama Kegiatan: Mencari Jejak

Deskripsi Kegiatan:
Mencari jejak adalah kegiatan mencari tanda.

Indikator:
Anak mampu mencari jejak yang telah disediakan.

Tujuan Kegiatan:
1. Membuat anak mandiri dan kreatif untuk mencari jejak.
2. Mengembangkan kemampuan berpikir atau kognitif anak.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
Karton berbentuk geometri dan bunga-bunga.
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Cara Membuat:
1. Bentuk bunga dan geometri pada karton.
2. Kemudian, dipotong sesuai dengan bentuk yang telah 

dibuat.

Minggu ke 4 Hari ke 4
Nama Kegiatan: Finger Painting “Daunku”

Deskripsi Kegiatan:
Finger painting “Daunku” adalah kegiatan membuat daun pada 
kertas yang telah digambar pohon, lalu anak menggambarkan 
daun-daun di kertas dengan finger painting sesuai dengan 
keinginan anak.

Indikator:
Anak mampu melukis dengan jari.

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih koordinasi tangan anak.
2. Melatih imajinasi anak.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
•	 Cat	air
•	 Gambar	pohon	tanpa	daun
•	 Piring
•	 Tisu	atau	lap	tangan

Cara Membuat:
1. Cat dicampur dengan air menggunakan piring sebagai 

wadahnya.
2. Gambar pohon tanpa daun di kertas.
3. Kemudian, mempersilakan anak melukis daun dengan 

jarinya.
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Minggu ke 4 Hari ke 5
Nama Kegiatan: Panen Raya "Bungaku"

Deskripsi Kegiatan:      

Sumber: dokumen penulis

Panen raya “Bungaku” adalah 
kegiatan anak bermain peran 
menjadi petani dan pembeli bunga.

Indikator:
1. Anak dapat bermain peran 

menjadi petani bunga dan 
pembeli.

2. Anak mampu mengenal konsep uang sebagai alat 
pembayaran.

Tujuan Kegiatan:
1. Mengenalkan kegiatan panen raya dan jual beli pada anak.
2. Melatih kemampuan sosial emosi anak.
3. Melatih anak untuk menggunakan uang.

Media (Bahan dan Alat), serta Langkah Kegiatan
Media (Bahan dan Alat):
1. Bunga dari kertas krep
2. Uang mainan
3. Keranjang bunga

Cara Membuat:
1. Guru menjelaskan kegiatan bermain peran. 
2. Guru meminta kepada dua orang anak untuk memainkan 

peran sebagai petani bunga dan pembeli.
3. Anak mulai bermain peran sesuai dengan ekspresi masing-

masing.
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F.  PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN

1. RENCANA KEGIATAN MINGGU PERTAMA

Sasaran  : LPAUD-Play Group 
Minggu/Hari  : Minggu1 Hari 1 (M1H1) 
Alokasi Waktu  :  3 Jam 
Tema   : Kebunku
Subtema  : Alat Berkebun

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).

2. Kegiatan Inti
A.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks.
•	 Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap 

(pokok kalimat-predikat-keterangan).

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Peralatan Berkebun”

Metode :
•	 Bercerita
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Media :
•	 Alat berkebun

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Masing-masing anak diminta untuk bercerita mengenai 

apa saja yang mereka ketahui seputar peralatan 
berkebun.

•	 Anak bercerita di depan secara bergantian.
•	 Guru dan anak yang lain boleh memberikan tanggapan.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
 
B.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mengetahui perbedaan kasar halus.
•	 Menghitung banyak benda 1–10.

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Peralatan Berkebun”

Metode :
•	 Bercerita
•	 Tanya jawab
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Big book
•	 Alat berkebun

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memperlihatkan big book yang telah dibawa.
•	 Guru memberi kesempatan anak untuk menebak nama 

gambar yang ada di big book.
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•	 Guru membacakan big   book sambil memperlihatkan-
nya pada anak.

•	 Anak juga diperbolehkan untuk meraba gambar 
tersebut, serta menghitung jumlah gambar yang ada.

•	 Guru mengajak anak untuk keluar kelas.
•	 Guru menunjuk peralatan berkebun seperti yang ada 

pada big book dan meminta anak untuk menyebutkan 
namanya.

•	 Anak juga diperkenankan untuk memegang dan 
melihat langsung peralatan berkebun tersebut.

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang dan salam perpisahan.

Sasaran  : LPAUD-Play Group  
Minggu/Hari  :  Minggu 1 Hari 2 (M1H2) 
Alokasi Waktu  :  2 Jam
Tema   :  Kebunku
Subtema  :  Bunga Keras Kreasi

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. 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
A. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Bersikap kooperatif dengan teman.
•	 Menunjukkan sikap toleran.

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Bunga Kertas Kreasi”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Kertas craft  •      Gunting
•	 Lem   •      Lidi

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak dibagi menjadi dua kelompok.
•	 Tiap anak diminta untuk berbaris perkelompok. 

Kemudian, barisan tersebut diberi jarak.
•	 Anak diminta mengambil peralatan untuk membuat 

bunga dari kertas (kertas craft, lem, gunting, lidi) 
dengan cara estafet.

•	 Anak mengambil peralatan satu per satu sampai 
semuanya terkumpul.

•	 Anak diperlihatkan bunga kertas yang sudah jadi, 
dan diajak untuk membuat bunga seperti itu dengan 
menggunakan perlatan yang telah disiapkan.
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•	 Anak dibimbing membuat bunga kertas kreasi.
•	 Setelah selesai, anak dibantu de-ngan guru menuliskan 

namanya pada bunga yang telah dibuat.
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan
 
B.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Melakukan permainan fisik dengan aturan

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Bunga Kertas Kreasi”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Kertas craft  •      Gunting
•	 Lem   •      Lidi

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Setelah selesai membuat bunga, anak diminta untuk 

kembali ke kelompok masing-masing.
•	 Bunga yang telah mereka buat disatukan dan diletakkan 

di satu sisi.
•	 Kemudian, anak kembali diminta untuk berbaris dan 

barisannya diberi jarak seperti yang telah dilakukan 
sebelumnya.

•	 Anak diminta untuk membawa bunga satu per satu 
ke sisi yang lain dan menancapkannya pada pot yang 
telah disediakan.

•	 Membawa bunga dilakukan dengan cara estafet.
•	 Setelah semua bunga ditancapkan pada pot yang telah 

disediakan, anak-anak diminta untuk menghitung 
jumlah bunga yang ada pada pot kelompok mereka.
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Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang dan salam perpisahan.

Sasaran  :  LPAUD-Play Group  
Minggu/Hari  :  Minggu 1 Hari 3 (M1H3) 
Alokasi Waktu  :  2 Jam
Tema   :  Kebunku
Sub Tema  :  Potku Indah

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
A.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Melakukan eksplorasi dengan daun
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Strategi Pembelajaran
Materi   : “Menghias Potku Indah”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Daun kering

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diajak keluar kelas sambil dengan berbaris dan 

bernyanyi bersama.
•	 Anak berjalan mengelilingi halaman sekolah.
•	 Selanjutnya anak diminta untuk mengambil daun 

kering dan biji-bijian yang ada di lingkungan sekitar 
sekolah.

•	 Setelah mengambil daun kering dan biji-bijian, anak 
kembali ke kelas. Dan merobek daun-daun kering 
tersebut menjadi potongan yang cukup kecil.

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

B.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mengekspresikan diri secara detail

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Menghias Potku Indah”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Daun kering
•	 Biji-bijian
•	 Lem
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Masing-masing anak diberikan sebuah pot.
•	 Kemudian anak dengan bimbingan guru mulai 

menghias pot tersebut dengan menggunakan daun 
kering dan biji-bijian yang telah diambil.

•	 Setelah selesai anak dengan bimbingan guru 
menuliskan namanya pada pot yang telah dihias.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

 b. Doa pulang dan salam perpisahan.

Sasaran  :  LPAUD-Play Group  
Minggu/Hari  :  Minggu 1 Hari 4 (M1H4)
Alokasi Waktu  :  2 Jam
Tema   : Kebunku
Subtema  : Di Mana Bungaku

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. 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
A. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan 

menyelidik

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Mencari dan Menjodohkan Bunga”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Beberapa jenis bunga

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diperlihatkan beberapa jenis bunga.
•	 Anak diberitahu bahwa jenis-jenis bunga tersebut 

ada di sekitar mereka dan mereka akan diminta untuk 
mencari bunga yang telah disembunyikan guru 
sebanyak-banyaknya. 

•	 Selanjutnya anak diminta untuk mencari bunga yang 
telah disembunyikan oleh guru.

•	 Setelah anak menemukan bunga, anak diminta untuk 
menghitung berapa banyak bunga yang mereka 
temukan.

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan
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B. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak mampu Mengklasifikasi bunga sesuai bentuknya

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Mencari dan Menjodohkan Bunga”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Beberapa jenis bunga

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diperlihatkan beberapa jenis gambar bunga. 
•	 Gambar bunga yang disediakan sesuai dengan jenis 

bunga yang dibawa.
•	 Kemudian, anak diminta menempelkan bunga yang 

mereka temukan pada gambar bunga yang sesuai atau 
sama dengan bunga yang mereka temukan.

•	 Setelah semua anak menempelkan bunga pada gambar 
bunga yang sesuai, anak bersama-sama menghitung 
jumlah bunga yang ada pada tiap-tiap jenis bunga. 

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

 b. Doa pulang dan salam perpisahan.
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Sasaran  : LPAUD-Play Group  
Minggu/Hari  :  Minggu 1 Hari 5 (M1H5) 
Alokasi Waktu  :  2 jam
Tema   : Kebunku
Sub Tema  :  Puzzle Bungaku

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
A. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Memecahkan masalah dalam menyusun puzzle.
•	 Bersikap kooperatif dengan teman.

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Puzzle Bungaku”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Puzzle bunga
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak dibagi menjadi tiga kelompok.
•	 Tiap-tiap kelompok diminta untuk menyelesaikan 1 

buah puzzle besar.
•	 Masing-masing kelompok menyusun puzzle dengan 

gambar yang berbeda-beda.
•	 Anak menyusun puzzle secara bersama-sama. 
•	 Tiap kelompok diminta untuk memperlihatkan hasil 

kerjanya dan menceritakan gambar puzzle yang telah 
mereka susun.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

B. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Memecahkan masalah dalam menyusun puzzle.

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Puzzle Bungaku”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Puzzle bunga

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Setelah menyusun puzzle secara bersama-sama, 

selanjutnya anak diminta untuk menyelesaikan puzzle 
secara individu.

•	 Potongan puzzle yang disusun anak secara individu 
tidak sebanyak potongan puzzle yang disusun secara 
berkelompok.

•	 Setelah semua anak selesai menyusun puzzlenya.
•	 Anak dan guru berdiskusi dan tanya jawab mengenai 

bunga, apa saja bagian-bagian bunga. 
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Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

 b. Doa pulang dan salam perpisahan.

2. RENCANA KEGIATAN MINGGU KEDUA

Sasaran  : LPAUD-Play Group
Minggu/Hari  : Minggu 2 Hari 1 (M2H1) 
Alokasi Waktu  : 2 Jam
Tema   : Kebunku
Subtema  : Kupu-Kupu

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).
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b. Kegiatan Inti
A. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mengerti beberapa perintah secara bersamaan.
•	 Mengulang kalimat yang lebih kompleks.

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Metamorfosis Kupu-kupu”

Metode :
•	 Bercerita
•	 Tanya jawab

Media :
•	 Celemek flanel

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diajak tanya jawab mengenai kupu-kupu.
•	 Anak diajak untuk tepuk kupu-kupu yang berisi 

mengenai metemorfosis kupu-kupu.
•	 Setelah diberi contoh dan dilakukan bersama-sama, 

kemudian anak diminta untuk melakukan tepuk kupu-
kupu secara bergantian.

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

B. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mengulang kalimat yang lebih kompleks.

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Metamorfosis Kupu-kupu”

Metode : Praktik langsung
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Media :
•	 Celemek flanel

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan mengenai metamorfosis kupu-kupu.
•	 Guru menerangkan metamorfosis kupu-kupu dengan 

menempelkan gambar metamorfosis kupu-kupu pada 
celemek flanel yang dikenakan oleh guru.

•	 Setelah anak mengetahui runtutan metamorfosis kupu-
kupu guru menanyakannya kembali agar anak tetap 
mengingatnya.

•	 Kemudian anak diberikan kesempatan untuk 
menempelkan metamorfosis kupu-kupu pada celemek 
flanel. 

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

 b. Doa pulang dan salam perpisahan.
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Sasaran  : LPAUD-Play Group  
Minggu/Hari  :  Minggu 2 Hari 2 (M2H2) Alokasi 
Waktu  : (08.30–10.30)
Tema   : Kebunku
Sub Tema  : Tari Kupu-kupu

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
A.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Terampil	menggunakan	tangan	kanan	dan	kiri.

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Gerak dan Tari Kupu-Kupu”

Metode : Praktik langsung

Media :
•	 Kostum Kupu-kupu

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak dan guru berdiskusi mengenai bagaimana kupu-

kupu bergerak, apa saja bagian-bagian tubuh kupu-
kupu.

•	 Anak diajak untuk menggunakan kostum kupu-kupu.
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•	 Anak dan guru keluar kelas, ke halaman sekolah. Anak 
berjalan seperti kupu-kupu mengepakkan sayap 
(mengepakkan kedua tangannya). 

•	 Anak mengelilingi pepohonan yang ada di sekitar area 
sekolah dengan bergaya seperti kupu-kupu.

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

B.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Melakukan	 koordinasi	 gerakan	 kaki-tangan-kepala	

dalam menirukan tarian kupu-kupu.

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Gerak dan Tari Kupu-kupu”

Metode : 
•	 Praktik langsung

Media    :
•	 Kostum Kupu-kupu

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok.
•	 Guru mengajak anak untuk menari tarian kupu-kupu.
•	 Semua anak mengikuti tarian kupu-kupu dalam 

kelompoknya.
•	 Setelah 2 atau 3 kali melakukan tarian secara bersama-

sama, selanjutnya anak diminta untuk tampil di depan 
kelas. Menarikan tarian kupu-kupu secara berkelompok.

•	 Tiap kelompok secara bergantian menampilkan tarian 
kupu-kupu, di depan kelas. Sementara, ada kelompok 
yang tampil di depan maka kelompok lain menjadi 
penontonnya. 
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Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

 b. Doa pulang dan salam perpisahan.

Sasaran  : LPAUD-Play Group  
Minggu/Hari  : Minggu 2 Hari 3 (M2H3) 
Alokasi Waktu  : 2 Jam
Tema   : Kebunku
Sub Tema  : Kantong Pintar

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
•	 Menjawab	pertanyaan	yang	lebih	kompleks	mengenai	

kebun. 
Strategi Pembelajaran



Sentra Bahan Alam (Outdoor) 45

Materi   : “Tebak Kantong Pintar”

Metode : Praktik langsung
 
Media :
•	 Kantong Pintar

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru membacakan buku cerita mengenai kebun Pak 

Tani.
•	 Guru membacakan cerita sementara anak 

mendengarkannya.
•	 Setelah guru selesai membacakan buku cerita, anak 

dan guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan 
cerita yang dibacakan.

•	 Kemudian, anak diminta untuk menceritakan kembali 
cerita tersebut menggunakan bahasa mereka sendiri.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

2.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Memahami	peraturan	dan	disiplin

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Tebak Kantong Pintar”

Metode : 
•	 Praktik langsung

Media    :
•	 Kantong pintar
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memperlihatkan kantong pintar pada anak.
•	 Guru menjelaskan aturan permainan pada anak, yaitu 

anak diminta untuk mengambil gambar yang ada di 
dalam kantong pintar, kemudian menyebutkan nama 
benda yang ada pada gambar tersebut.

•	 Setelah semua anak memahami peraturan permainan 
maka permainan dimulai.

•	 Anak bergantian mengambil gambar yang ada pada 
kantong pintar, kemudian menyebutkan nama benda 
yang ada pada gambar. Kemudian, anak lain dimintai 
pendapatnya benar atau tidak jawaban temannya. 

 
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 dan salam perpisahan.
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Sasaran  : LPAUD-Play Group  
Minggu/Hari  : Minggu 2 Hari 4 (M2H4) 
Alokasi Waktu  : 2 jam
Tema   : Kebunku
Sub Tema  : Daunku

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
•	 Mengklasifikasikan daun  berdasarkan bentuk, dan 

ukuran.

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Mencetak Daunku”

Metode :
•	 Praktik langsung
 
Media    :
•	 Berbagai bentuk daun

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diperlihatkan beberapa jenis daun.
•	 Anak diberitahukan bahwa daun memiliki banyak jenis 

dengan bentuk yang berbeda-beda.
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•	 Selanjutnya anak diajak keluar dan mengambil daun 
yang ada di sekitar sekolah, anak diminta untuk 
mengambil daun dengan bentuk yang berbeda-beda.

•	 Setelah selesai, anak diajak untuk kembali ke ruang 
kelas dan menceritakan bagaimana bentuk daun yang 
telah mereka ambil.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan
 
2.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar 

daun.

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Mencetak Daunku”

Metode :
•	 Praktik langsung
 
Media    :
•	 Berbagai bentuk daun

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak dibagikan selembar kertas dan cat air.
•	 Selanjutnya, anak dengan dibimbing guru menempelkan 

daun pada cat, setelah daun terkena cat air, kemudian 
dicap pada kertas yang telah tersedia.

•	 Anak bebas memilih warna cat air yang ingin digunakan. 
Anak mencap dengan berbagai jenis bentuk daun.

•	 Setelah anak selesai mencap daun, hasil cap tersebut 
boleh diberi hiasan. Misal, digambarkan tangkai pada 
daun tersebut.
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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 dan salam perpisahan.
 
Sasaran  : LPAUD-Play Group  
Minggu/Hari  : Minggu 2 Hari 5 (M2H5) 
Alokasi Waktu  : 2 Jam
Tema   : Kebunku
Subtema  : Ayo Bertepuk

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 mencipta tepuk tepuk fun "Bungaku"
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Strategi Pembelajaran
Materi   :  Tepuk-tepuk Fun "Bungaku”

Metode : Praktik langsung
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak dan guru berdiskusi mengenai bunga, apa saja 

bagian-bagian bunga.
•	 Guru mengajak anak untuk membuat tepuk bunga, 

guru dan anak bersama-sama membuat tepuk bunga 
serta gerakannya.

•	 Guru memancing anak untuk menemukan banyak 
tepuk dan gerakannya.

•	 Setelah selesai, bersama-sama mempraktikkan tepuk 
dan gerakan yang telah mereka ciptakan.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat menerima pesan sederhana yang ada dalam 

cerita dan menyampaikan pesan tersebut.

Strategi Pembelajaran
Materi   :  Tepuk-tepuk Fun "Bungaku”

Metode :
•	 Praktik langsung
 
Media    :
•	 Buku cerita

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru membacakan buku cerita mengenai bunga.
•	 Guru membacakan cerita sementara anak men-

dengarkannya.
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•	 Setelah guru selesai membacakan buku cerita, anak 
dan guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan 
cerita yang dibacakan.

•	 Kemudian, anak diminta untuk menceritakan kembali 
cerita tersebut menggunakan bahasa mereka sendiri.

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 dan salam perpisahan.

3. RENCANA KEGIATAN MINGGU KETIGA

Sasaran  : LPAUD-Play Group 
Minggu/Hari  : Minggu 3 Hari 1 (M3H1) 
Alokasi Waktu  : 2 Jam
Tema   : Kebunku
Subtema  : Kebun Bungaku

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. 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
•	 Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif untuk 

menanam kacang hijau.

Strategi Pembelajaran
Materi   : "Menata Kebun Bungaku”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media  :
•	 Kacang hijau
•	 Kapas
•	 Air
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak dibagikan pot atau gelas plastik.
•	 Kemudian tiap-tiap anak diberikan kacang hijau dan 

kapas.
•	 Guru membimbing anak untuk menanam kacang 

kacang pada pot yang telah dihias.
•	 Selanjutnya, anak diminta untuk memberikan sedikit air 

pada tanaman kacang hijaunya.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan
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2.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mengekspresikan diri melalui penataan yang dibuat.

Strategi Pembelajaran
Materi   : "Menata Kebun Bungaku”

Metode : 
•	 Praktik langsung

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru mengajak anak untuk ke luar kelas, ke halaman 

yang cukup luas.
•	 Anak diajak menata pot tanaman mereka pada halaman 

tersebut.
•	 Anak diminta untuk memilih tempat yang cukup 

rindang untuk meletakkan tanamannya.
•	 Anak dengan bimbingan guru menata tanaman mereka 

dengan sebaik-baiknya.

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 dan salam perpisahan.
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Sasaran  : LPAUD-Play Group 
Minggu/Hari  : Minggu 3 Hari 2 (M3H2) 
Alokasi Waktu  : 2 Jam
Tema   : Kebunku
Subtema  : Di mana Jalanku

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
•	 Menggunting sesuai dengan pola telapak kaki.
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : "Membuat Jalan Setapak”

Metode : 
•	 Praktik langsung

Media    :
•	 Karton
•	 Krayon
•	 Gunting
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru membawa gambar telapak kaki.
•	 Kemudian, menjelaskan bahwa kita akan membuat 

telapak kaki seperti yang dimiliki oleh guru.
•	 Masing-masing anak diberikan selembar karton. Dan 

diminta untuk mengambil krayon.
•	 Guru membimbing anak untuk menjiplak telapak kaki.
•	 Telapak kaki diletakkan di atas karton, kemudian beri 

garis dengan krayon mengikuti bentuk telapak kaki.
•	 Selanjutnya, dengan pengawasan guru, anak 

menggunting karton mengikuti garis krayon yang telah 
dibuat.

•	 Tiap anak memiliki bentuk telapak kakinya masing-
masing.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Melakukan koordinasi gerakan kaki-tangan-kepala 

dalam berjalan mengikuti jejak.
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : "Membuat Jalan Setapak”

Metode : 
•	 Praktik langsung
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Selanjutnya anak secara bersama-sama meletakkan 

serta menempelkan telapak kaki tersebut pada alas 
yang telah disediakan.

•	 Telapak kaki ditempel secara bebas selama masih dalam 
jangkauan langkah anak.
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•	 Setelah selesai menempel telapak kaki, anak diminta 
untuk berjalan mengikuti jejak telapak kaki tersebut.

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 dan salam perpisahan.

Sasaran  : LPAUD-Play Group  
Minggu/Hari  : Minggu 3 Hari 3 (M3H3) 
Alokasi Waktu  : 2 Jam
Tema   : Kebunku
Subtema  : Merangkai Bunga

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).
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b. Kegiatan Inti
1.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat melakukan percakapan tanpa memonopoli 

pembicaraan

Strategi Pembelajaran
Materi   : "Bercerita dengan celemek flanel”

Metode : 
•	 Praktik langsung

Media    :
•	 Celemek flanel
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru bertanya jawab dengan anak seputar merangkai 

bunga. Hal apa saja yang anak atau mengenai merangkai 
bunga.

•	 Selanjutnya guru bercerita dengan menggunakan 
celemek flanel.

•	 Anak mendengarkan, selama bercerita guru juga 
melibatkan anak untuk ikut berinteraksi dalam cerita.

•	 Setelah selesai bercerita, anak diberi kesempatan untuk 
mengulang cerita sambil menempelkan gambar pada 
celemek flanel seperti yang dilakukan oleh guru.

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan

2.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat merangkai dengan berbagai alat dan bahan
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : "Bercerita dengan celemek flanel”
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Metode : 
•	 Praktik langsung

Media    :
•	 Bunga kertas
•	 Pot

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru membawa cukup banyak bunga kertas.
•	 Mengajak anak untuk merangkai bunga tersebut pada 

pot yang telah disediakan.
•	 Anak diperkenankan untuk memilih jenis bentuk 

dan warna bunga yang diinginkan untuk dirangkai di 
potnya, sehingga menjadi rangkaian yang indah.

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 dan salam perpisahan.

Sasaran  : LPAUD-Play Group  
Minggu/Hari  : Minggu 3 Hari 4 (M3H4) 
Alokasi Waktu  : 2 Jam
Tema   : Kebunku
Subtema  : Mahkota Bunga

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. 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
•	 Menghitung jumlah daun 1-10
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : "Membuat mahkota dari daun”

Metode : 
•	 Praktik langsung
 
Media:
•	 Daun
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru mengajak anak untuk kembali keluar kelas.
•	 Anak diminta untuk mengambil daun sebanyak-

banyaknya.
•	 Setelah anak selesai mengambil daun, mereka diminta 

untuk menghitung berapa banyak daun yang mereka 
ambil. 

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan

2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat membentuk mahkota dengan menggunakan 

daun
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Strategi Pembelajaran
Materi   : "Membuat mahkota dari daun”

Metode : 
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Daun dan streples

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diajak untuk membuat sebuah mahkota.
•	 Anak diberitahu bahwa mahkota yang akan dibuat 

adalah mahkota daun.
•	 Mahkota daun akan dibuat dari daun-daun yang telah 

mereka kumpulkan sebelumnya.
•	 Guru membimbing anak untuk membuat mahkota 

daun, yaitu antara satu daun dengan daun yang lainnya 
disatukan dengan menggunakan streples, sampai 
membentuk lingkaran yang cukup dengan lingkar 
kepala anak.

•	 Anak membuat mahkota daun dengan bimbingan 
guru.

•	 Setelah selesai anak diperkenankan untuk memakai 
mahkota daun buatannya.

 
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 dan salam perpisahan.
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Sasaran  : LPAUD-Play Group  
Minggu/Hari  : Minggu 3 Hari 5 (M3H5) 
Alokasi Waktu  :  2 Jam
Tema   : Kebunku
Subtema  : Bercocok Tanam

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
•	 Berusaha untuk membaca dengan memperhatikan 

gambar alat-alat bercocok tanam

Strategi Pembelajaran
Materi   : "Mengenal bahan bercocok tanam”

Metode : 
•	 Praktik langsung
 
Media :
•	 Gambar peralatan bercocok tanam
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru berdiskusi dengan anak, mengenai alat-alat 

bercocok tanam.
•	 Guru dan anak tanya jawab apa saja yang termasuk 

peralatan bercocok tanam.
•	 Anak diperlihatkan beberapa gambar peralatan 

bercocok dan diberitahukan nama dan kegunaan 
benda tersebut.

•	 Setelah anak mengetahuinya, masing-masing anak 
diminta untuk mengambil 1 gambar dan kemudian 
menyebutkan nama dan kegunaan dari benda yang 
ada pada gambar tersebut.

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan
•	 Lisan
 
2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Bersikap kooperatif dengan teman
•	 Memahami peraturan dan disiplin

Strategi Pembelajaran
Materi   : "Mengenal bahan bercocok tanam”

Metode : 
•	 Praktik langsung

Media    :
•	 Gambar peralatan bercocok tanam
•	 Peralatan bercocok tanam
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing 

kelompok diberikan beberapa gambar.
•	 Anak diminta untuk mencari benda-benda yang 

ada pada gambar, sesuai gambar yang didapat oleh 
kelompoknya.
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•	 Anak mencari benda-benda tersebut bekerjasama 
dengan anggota kelompoknya.

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 dan salam perpisahan.

4. RENCANA KEGIATAN MINGGU KEEMPAT

Sasaran  : LPAUD-Play Group  
Minggu/Hari  : Minggu 4 Hari 1 (M4H1)
Alokasi Waktu  : 2 Jam
Tema   : Kebunku
Subtema  : Pot Ajaib

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).
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b. Kegiatan Inti
1. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan 

kegiatan.
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : "Pot ajaib musikku”

Metode : 
•	 Praktik langsung

Media    :
•	 Kaleng bekas
•	 Kertas krep
•	 Lem
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diajak untuk menghias kaleng menjadi kaleng 

yang cantik. Guru juga menjelaskan bahwa kaleng 
yang telah dihias dapat digunakan menjadi apa saja, 
contohnya dapat digunakan sebagai pot. Selanjutnya, 
pancing anak untuk memberi jawaban lainnya.

•	 Guru memberikan contoh bagaimana menghias kaleng 
menjadi lebih indah.

•	 Selanjutnya, tiap anak dibagikan alat dan bahan untuk 
menghias kaleng.

•	 Dengan bimbingan guru, anak mulai menghias kaleng 
hingga selesai, menggunakan alat dan bahan yang 
telah disediakan.  

Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan
•	 Lisan
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2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat menyanyikan lagi diiringi musik
•	 Dapat memainkan berbagai alat musik

Strategi Pembelajaran
Materi   : "Pot ajaib musikku”

Metode : 
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Kaleng yang dihias
•	 Pemukul

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru mulai menyanyi dan mengetuk-ngetukkan 

pemukul pada kaleng sesuai dengan irama.
•	 Ketukan pemukul pada kaleng dapat membuat suatu 

irama yang menarik.
•	 Ajak anak untuk bernyanyi bersama.
•	 Setelah bernyanyi bersama, anak juga diajak untuk ikut 

memukul kaleng sesuai dengan irama yang sedang 
dinyanyikan. 

•	 Anak dan guru bernyanyi bersama dengan menggunakan 
kaleng dan pemukul.

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 dan salam perpisahan.
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Sasaran  : LPAUD-Play Group   
Minggu/Hari  : Minggu 4 Hari 2 (M4H2)  
Alokasi Waktu  : 2 Jam
Tema   : Kebunku
Sub Tema  : Kolase Taman

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
•	 Mengulang kalimat yang lebih kompleks.

Strategi Pembelajaran
Materi   : "Membuat kolase taman”

Metode : 
•	 Praktik langsung
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diajak untuk pergi ke taman yang ada di dekat 

sekolah.
•	 Anak diajak untuk melihat-lihat apa saja yang ada 

ditaman.
•	 Setelah sebentar melihat taman, anak kembali ke kelas 

dan melakukan tanya jawab mengenai apa saja yang 
ada di taman.
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•	 Apa yang dilakukan orang di taman dan lain sebagainya.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan
•	 Lisan

2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat membuat kolase taman dengan berbagai alat 

dan bahan.

Strategi Pembelajaran
Materi   : "Membuat kolase taman”

Metode : 
•	 Praktik langsung

Media    :
•	 Gambar taman
•	 Lem
•	 Kain perca
•	 Origami, dan lain lain

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memperlihatkan gambar taman yang telah 

dibawa.
•	 Selanjutnya, anak dibagi menjadi 3 kelompok.
•	 Masing-masing kelompok diminta untuk menyelesaikan 

1 buah kolase gambar taman.
•	 Guru mempraktikkan bagaimana cara membuat kolase 

pada gambar taman tersebut.
•	 Dengan pengawasan guru, anak-anak membuat kolase 

taman secara berkelompok. 

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 dan salam perpisahan.

Sasaran  : LPAUD-Play Group   
Minggu/Hari  : Minggu 4 Hari 3 (M4H3)  
Alokasi Waktu  : (08.30–10.30)
Tema   : Kebunku
Sub Tema  : Jejak Kebunku

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 bermain bersama dengan anak yang lain.

Strategi Pembelajaran
Materi   : "Mencari jejak”

Metode : Praktik langsung
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Media : 
•	 Gambar jejak

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan peraturan permainan dalam mencari 

jejak,
•	 Anak diwajibkan untuk mengikuti tanda-tanda atau 

petunjuk yang telah disiapkan.
•	 Setelah semua anak memahami peraturan barulah 

permainan dimulai.
•	 Dengan bimbingan guru, anak-anak mengikuti 

petunjuk-petunjuk yang ada untuk mencari jejak.
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan
•	 Lisan

2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat menggunakan kata-kata yang menunjukkan 

keurutan ceritanya.

Strategi Pembelajaran
Materi   : "Mencari jejak”

Metode : 
•	 Praktik langsung

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru meminta anak untuk menceritakan kembali 

bagaimana pengalaman anak saat mencari jejak.
•	 Masing-masing anak menceritakan pengalamannya di 

depan kelas, sementara anak yang lain mendengarkan.
•	 Anak menceritakan secara bergantian. 

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 dan salam perpisahan.

Sasaran  : LPAUD-Play Group   
Minggu/Hari  : Minggu 4 Hari 4 (M4H4)  
Alokasi Waktu  : 2 Jam
Tema   : Kebunku
Subtema  : Daun-daun

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
•	 Menghitung 5 daun.

Strategi Pembelajaran
Materi   : "Finger painting daun”

Metode : Praktik langsung
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diajak keluar, melihat lingkungan sekitar sekolah.
•	 Selanjutnya anak diajak untuk mengumpulkan daun-

daun kering yang ada di sekitar halaman sekolah.
•	 Masing-masing anak diminta untuk mengambil 5 helai 

daun.
•	 Setelah semua anak mengambil daun kering, anak 

kembali ke ruangan, selanjutnya anak diajak untuk 
meremas-remas daun yang telah diambil.

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan
•	 Lisan

2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat menggambar daun dengan menggunakan cat 

air.

Strategi Pembelajaran
Materi   : "Finger painting daun”

Metode : 
•	 Praktik langsung

Media : 
•	 Cat air 
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diberikan selembar kertas yang bergambar pohon 

tanpa ada daun.
•	 Anak-anak diminta untuk melengkapi pohon tersebut 

dengan gambar daun. Boleh juga ditambahkan bunga 
ataupun buah.

•	 Anak membuat gambar daun dengan menggunakan 
cat air. Namun tidak menggunakan kuasnya, melainkan 
menggunakan jari-jari mereka.
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•	 Anak juga diajarkan untuk berkreasi, misalnya membuat 
daunnya dengan menggunakan teknik cap jari.

 
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 dan salam perpisahan.

Sasaran  : LPAUD-Play Group   
Minggu/Hari  : Minggu 4 Hari 5 (M4H5)  
Alokasi Waktu  : 2 Jam
Tema   : Kebunku
Sub Tema  : Panen Raya

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).
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b. Kegiatan Inti
1. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Bersikap kooperatif dengan teman.

Strategi Pembelajaran
Materi   : Panen raya "Bungaku"

Metode : 
•	 Praktik langsung
 
Media : 
•	 Peralatan pertokoan
•	 Sayur-sayuran
•	 Buah-buahan
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diajak keluar, di lingkungan sekitar sekolah.
•	 Anak diperkenalkan dengan beberapa alat pertokoan.
•	 Anak diajak untuk menata tempat dengan menggunakan 

peralatan yang ada untuk menjadi pasar dengan 
beberapa toko.

•	 Toko yang dibuat anak hanya toko sayuran dan buah-
buahan.

•	 Anak juga menata tokonya dengan buah-buahan dan 
sayur-sayuran.

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan
•	 Lisan

2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat bermain pura-pura tentang profesi penjual dan 

pembeli.

Strategi Pembelajaran
Materi   : Panen raya "Bungaku"
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Metode : 
•	 Praktik langsung

Media     : 
•	 Peralatan pertokoan
•	 Sayur-sayuran
•	 Buah-buahan 

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Setelah semua anak selesai menata tempat menjadi 

toko.
•	 Anak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

penjual dan kelompok pembeli.
•	 Guru menjelaskan aturan permainan, bagaimana anak 

memerankan perannya sebagai penjual dan pembeli.
•	 Dengan pengawasan guru, anak bermain menjadi 

penjual dan pembeli.
 
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 dan salam perpisahan.
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5. PUNCAK TEMA

Sasaran  : LPAUD-Play Group
Minggu/Hari  : Minggu 1 Hari 1 (M1H1)
Alokasi Waktu  : 3 Jam
Tema   : Kebunku
Subtema  : Kebun Bunga

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
•	 Anak mengetahui tentang metamorfosis.
•	 Menambahkan kosakata bahasa anak.

Strategi Pembelajaran
Materi   : "Metamorfosis"

Metode : 
•	 Bercerita  •       Tanya jawab
•	 Praktik langsung

Media : Celemek flanel
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru mengatur posisi duduk  anak.
•	 Guru bertanya pada anak mengenai gambar yang guru 

bawa tentang metamorfosis.
•	 Guru bercerita mengenai metamorfosis sambil memberi 

pertanyaan kepada anak, agar anak terlibat aktif.
•	 Guru memberi kesempatan kepada anak untuk 

menempelkan gambar laminating ke celemek flanel 
sesuai gambar yang diminta oleh guru.

•	 Guru mengajak anak melakukan tepuk “Metamorfosis”.
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan
•	 Lisan

2.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Menambah kosakata bahasa anak.
•	 Mengetahui perbedaan kasar halus.
•	 Menghitung banyak benda 1-10.

Strategi Pembelajaran
Materi   :"Peralatan berkebun"

Metode : 
•	 Bercerita •       Tanya jawab

Media : Big book

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru bertanya kepada anak mengenai peralatan 

berkebun yang mereka ketahui.
•	 Guru memberi kesempatan anak untuk menebak nama 

gambar yang ada di big book, meraba gambar tersebut, 
serta menghitung jumlah gambar yang ada.
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Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan  •       Lisan

3. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat bermain peran "Aku Petani Bunga"
•	 Mengenal kegiatan berhitung dengan menggunakan 

uang mainan.

Strategi Pembelajaran
Materi   : "Petani bunga"

Metode : Bermain peran
  
Media : 
•	 Bunga yang terdiri dari kertas krep
•	 Keranjang
•	 Uang mainan

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan kegiatan bermain peran.
•	 Guru meminta 2 orang anak untuk memainkan peran 

sebagai: petani dan pembeli bunga.
•	 Anak mulai bermain peran sesuai dengan ekspresi 

mereka masing-masing
•	 Guru dapat membantu anak dala.m menghitung uang 

mainan bila anak mengalami kesulitan.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan
•	 Lisan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

 b. Doa pulang dan salam perpisahan.
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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 mempraktekkannya, 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 praktek langsung di 
masing-masing gelaran sentra bermain, kami siap membantu.


