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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  praktek 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 dipraktekkan 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 
praktekkan!

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. 



Sentra Seni dan Kriya ix

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 SENI DAN KRIYA

Adalah sentra pengembangan nilai-nilai seni yang ada pada 
diri anak melalui kegiatan, sedangkan kriya atau karya dibuat 
dengan tangan sen diri atau hasil karya guru yang dapat 
digunakan dan atau dimodifikasi oleh anak.
Gelaran sentra seni dan kriya bertujuan untuk mengembangkan 
dan mengoptimalkan kemampuan dan menyalurkan minat seni 
yang dimiliki anak ke dalam kegiatan yang menghasilkan suatu 
karya atau produk kreatif.
Adapun fungsinya sebagai penyaluran terhadap minat dan bakat 
anak ekspresi ke dalam seni yang dapat me ning  katkan kemampuan 
dan keterampilan khususnya motorik halus, koordinasi mata dan 
tangan serta kreativitas anak. 

Mengapakah Sentra Seni dan Kriya? 
Prinsip yang digunakan dalam pengembangan sentra seni 
dan kriya adalah untuk membangkitkan dan mengoptimalkan 
kreativitas anak dalam menghasilkan suatu karya; sedangkan 
dasar pengembangannya, antara lain: 
•	 Minat dan bakat anak merupakan suatu potensi yang harus 

dioptimalkan melalui kegiatan nyata. 
•	 Memicu kreativitas anak dalam menghasilkan suatu karya 

atau produk kreatif. 
•	 Hasil karya anak merupakan hasil kerajinan tangan anak 

sendiri. 
•	 Guru dan orangtua boleh membantu dalam pengem bangan 

kreativitas, namun tidak menghambat dan atau membatasi 
ide anak.
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B.  PENGEMBANGAN PROYEK TEMA

Pada tahapan pengembangan proyek tema “Karnaval” 
pada gelaran sentra seni dan kriya yang dilakukan adalah 
mengembangkan 4 subtema, yaitu topeng, kalung, topi, dan 
payung.

Selanjutnya ke-4 subtema tersebut dijabarkan menjadi 
kegiatan-kegiatan yang lebih rinci dan bersifat operasional. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan jejaring tema berikut ini: 

Big Book

Menghias
Payung

Menari 
dan Menyanyi

Payung

Bagian
Payung
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C.  KETERPADUAN PROYEK TEMA DAN KLASIFIKASI 
BERMAIN KREATIF

Pada tahap keterpaduan proyek tema dan klasifikasi bermain 
kreatif, tema Karnaval dikembangkan menjadi kegiatan 
berdasarkan 5 klasifikasi bermain kreatif, yaitu kreasi terhadap 
obyek, permainan cerita bersambung, permainan dengan 
pertanyaan kreatif, permainan gerak kreatif, dan permainan 
drama kreatif.

KLASIFIKASI BERMAIN 
KREATIF PROYEK TEMA: KARNAVAL 

Kreasi terhadap objek •	 Menggambar dan mengkreasikan topeng
•	 Meronce kalung
•	 Membuat topi
•	 Menghias payung

Permainan cerita 
bersambung

•	 Bercerita dengan celemek flanel tentang 
topeng

•	 Bercerita dengan big book tentang kalung 
dan karnaval

Permainan dengan 
pertanyaan kreatif

•	 Menyebutkan macam-macam topeng
•	 Menyebutkan berbagai bentuk pada 

kalung
•	 Mengenal berbagai bentuk kalung
•	 Menyebutkan bagian-bagian kalung

Permainan gerak kreatif •	 Estafet lari topeng
•	 Memasukkan kalung ke dalam tongkat
•	 Menyusun topi berdasarkan ukuran
•	 Menari dan bergerak payung

Permainan drama kreatif •	 Menggunakan topeng dan berakting 
sesuai topeng yang digunakan

•	 Drama “Kalung Ajaib”
•	 Bercerita tentang “Topiku”
•	 Drama “Payungku dan Sahabaku”
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D.  KETERPADUAN TEMA DAN INDIKATOR

Pada tahap ini, tema dan subtema Karnaval dipadukan dengan 
indikator pada aspek bahasa, sosial, seni, kognitif, fisik motorik, 
dan spiritual.

Perhatikan tabel berikut ini:

KARNAVAL

Subtema: 
Topeng
Tongkat

Topi
Kalung

BAHASA
-	 Bercerita	tentang	celemek	flanel,	
topeng,	topi	dan	payung

-	 Menyebutkan	macam-macam	topeng
-	 Estafet	lari	topeng,	menyebutkan	
macam-macam	bilangan

-	 Berakting	dengan	topeng	mengenal	
simbol-simbol	

-	 Menyebutkan	berbagai	macam	bentuk	
yang	ada	pada	kalung

SOSIAL
-	 Berakting	dengan	

topeng
- Memainkan 
drama	“Payungku	
dan	Sahabatku”	
bersama-sama

- Estafet lari topeng

SPIRITUAL
-	 Berdoa	sebelum	
dan	sesudah	
belajar

- Rasa saling 
menolong	dengan	
teman	dalam	
menghias

SENI
-	 Menggambar	dan	mengkreasikan	

topeng
-	 Menggunakan	topeng	dan	berakting	
sesuai	topeng	yang	digunakan

-	 Drama	“Kalung	Ajaib”
-	 Membuat	topi
-	 Menghias	payung
-	 Drama	“Payungku”	dan	“Sahabatku”
-	 Menari	dan	bergerak	dengan	
payung

KOGNITIF
-	 Menyebutkan	macam-

macam topeng
-	 Meronce	kalung	dengan	
berbagai	bentuk	dan	
ukuran

-	 Menyebutkan	berbagai	
bentuk	yang	terdapat	
pada	kalung

-	 Mengenal	berbagai	bentuk	
topi

-	 Menyusun	topi	
berdasarkan	ukuran

KOGNITIF
-	 Menggambar	dan	

mengkreasikan topeng
- Estafet lari topeng
- Memasukkan kalung ke 
dalam	tongkat

- Meronce kalung
-	 Menyusun	topi	
berdasarkan	ukuran

-	 Menari	dan	bergerak	
dengan	payung
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E.  PENGEMBANGAN MATERI/BAHAN BELAJAR 
DAN BERMAIN

Materi berupa bahan belajar dan bermain, dikembangkan 
berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan setiap minggu dan 
dijabarkan menjadi kegiatan setiap hari.

Sebaran Materi Berdasarkan Minggu

Minggu ke-1 Materi/Bahan Belajar dan Bermain

Hari 1 ( M1H1) Menggambar dan mengkreasikan topeng

Hari 2 (M1H2) Bercerita dengan celemek flanel

Hari 3 (M1H3) Menyebutkan macam-macam topeng

Hari 4 (M1H4) Estafet lari topeng

Hari 5 (M1H5) Menggunakan topeng dan berakting 
sesuai topeng yang digunakan 

Minggu ke-2 Materi/Bahan Belajar dan Bermain

Hari 1 (M2H1) Meronce kalung

Hari 2 (M2H2) Bercerita dengan menggunakan big book

Hari 3 (M2H3) Menyebutkan berbagai bentuk yang 
terdapat pada kalung

Hari 4 (M2H4) Memasukkan kalung ke dalam tongkat

Hari 5 (M2H5) Drama “Kalung Ajaib”
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Minggu ke-3 Materi/Bahan Belajar dan Bermain

Hari 1 (M3H1) Membuat topi

Hari 2 (M3H2) Bercerita dengan celemek flanel

Hari 3 (M3H3) Mengenal berbagai bentuk topi

Hari 4 (M3H4) Menyusun topi berdasarkan ukuran

Hari 5 (M3H5) Bercerita tentang “Topiku”

Minggu ke-4 Materi / Bahan Belajar dan Bermain

Hari 1 (M4H1) Menghias payung

Hari 2 (M4H2) Bercerita dengan menggunakan big book

Hari 3 (M4H3) Menanyakan bagian-bagian payung

Hari 4 (M4H4) Menari dan bergerak dengan payung

hari 5 (M4H5) Drama “Payungku dan dan Sahabatku”
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Langkah Pengembangan Materi
Minggu ke-1 Hari 1
Nama kegiatan: Menggambar dan mengkreasikan topeng

Deskripsi kegiatan                           

Sumber: simomot.com

Kegiatan menggambar dapat 
melatih kelenturan jari-jari anak 
dan juga konsentrasi anak di 
dalam sebuah kegiatan. Karena 
menggambar adalah cara yang 
biasa, kami menam bah  kan kreasi sehingga anak tidak bosan 
dan dapat lebih mengem bangkan daya imajinasinya.

Indikator
•	 Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu 

bentuk dengan menggunakan berbagai media. 
•	 Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggu-nakan 

berbagai media.

Tujuan kegiatan
1.  Mengembangkan daya imajinasi anak
2. Melatih kelenturan dan koordinasi jari, tangan, dan mata

Media (alat dan bahan)
•	 Alat gambar/ lukis (crayon/ cat air)
•	 Kertas gambar
•	 Manik-manik
•	 Lem
•	 Biji-bijian

Cara membuat
1. Gambar sebuah topeng dengan berbagai bentuk
2. Warnai topeng dengan crayon atau cat air
3. Alasi dengan lem pada bagian yang ingin dihias
4. Tempelkan manik-manik atau biji-bjian
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Minggu ke-1 Hari 2
Nama kegiatan: Bercerita dengan celemek flanel 

Deskripsi kegiatan
bercerita dengan celemek flanel adalah kegiatan bercerita 
dengan menggunakan celemek flanel dan gambar yang 
ditempeli kardus. Cara ini menarik minat anak untuk lebih fokus 
pada cerita karena alas cerita itu sendiri berbentuk celemek yang 
digunakan sambil bercerita. Tokoh atau gambar dalam cerita 
pun dapat mudah dilepas dan dipasang.

Indikator
•	 Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang 

sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang 
berpasangan dengan 2 variasi

•	 Memahami cerita yang dibacakan
•	 Mengungkapkan perasaan dengan kata sifat (baik, senang, 

nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan sebagainya)
•	 Menyebutkan kata-kata yang dikenal
•	 Mengutarakan pendapat kepada orang lain

Tujuan kegiatan
1. Melatih konsentrasi anak dalam mendengarkan cerita
2. Menambah perbendaharaan kosakata anak

Media (alat dan bahan)
•	 Celemek flanel
•	 Gunting
•	 Kardus
•	 Lem
•	 Gambar berbagai macam topeng

Cara membuat
1. Gambar topeng sesuai kreasi
2. Gunting gambar dan tempelkan pada kardus
3. Tokoh ceritapun siap digunakan
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4. Gunting dan bentuk pada bahan flanel untuk membuat 
celemek

5. Jahit celemek flanel
6. Tambahkan aksesori yang dapat mempermanis celemek, 

seperti bulu-bulu atau pita

Minggu ke-1 Hari 3
Nama kegiatan: Aneka Topeng

Deskripsi kegiatan                             

Sumber: halomalang.com

Permainan dengan pertanyaan 
kreatif adalah untuk mengetahui 
sejauh mana anak menge tahui 
tentang topeng dan membangun 
pengetahuan anak tentang topeng. 
Menyebutkan macam-macam 
topeng adalah kegiatan yang kami 
lakukan. Kami menggabungkan dengan kegiatan bersyair dan 
berirama agar anak tidak merasa bosan dan membangun daya 
tangkap anak dengan lebih baik. Karena di dalam kegiatan ini 
terdapat unsur musik dan irama yang secara tidak langsung 
membuat si anak menggunakan otak kanan dan kirinya.

Indikator
•	 Menyimak perkataan orang lain
•	 Mengulang kalimat sederhana
•	 Menjawab pertanyaan sederhana
•	 Mengungkapkan perasaan dengan kata sifat (baik, senang, 

nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan sebagainya)
•	 Menyebutkan kata-kata yang dikenal 
•	 Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah 

didengar
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Tujuan kegiatan
1. Membangun pengetahuan anak tentang suatu benda
2. Membantu anak untuk mengetahui fungsi benda
3. Melatih daya ingat anak

Media (alat dan bahan)
•	 Lirik dan syair
•	 Tape recorder atau musik

Cara membuat
1. Buat lirik dan syair yang unik dan lucu, tidak panjang dan 

mudah diingat dan dimengerti oleh anak
2. Kreasikan dengan musik atau gerakan yang membuat anak 

bersemangat

Syair lagu 
“Karnaval Kita” 

(Nada lagu “Istana Boneka”)

Bermain di seni dan kriya
Sangatlah menyenangkan

Karnaval kita semua
Aktif cerdas kreatif

Karnaval karnaval gembira
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Minggu ke-1 Hari 4
Nama kegiatan: Estafet Lari Topeng

Deskripsi kegiatan                      

Sumber: yokimirantiyo.blogspot.com

Estafet lari topeng adalah 
permain an gerak kreatif agar 
anak dapat berlari, melenturkan 
otot dan kon sentrasinya. Di saat 
anak bergerak, anak juga ber-
kon sentrasi dalam mengambil 
topeng dari temannya sambil 
berlari.

Indikator
•	 Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang 

sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang 
berpasangan dengan 2 variasi

•	 Mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk atau warna 
atau ukuran

•	 Membilang banyak benda satu sampai sepuluh
•	 Mengenal konsep bilangan

 Tujuan kegiatan
1. Membantu anak melatih kelenturan otot tubuhnya
2. Memahami konsep bilangan dalam matematika

 Media (alat dan bahan) 
•	 Alat gambar/ lukis (crayon/cat air)
•	 Kertas gambar
•	 Manik-manik dan biji-bijian
•	 Lem
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Cara membuat
1. Gambar sebuah topeng dalam berbagai bentuk
2. Warnai topeng dengan crayon atau cat air
3. Alasi dengan lem pada bagian yang ingin dihias
4. Tempelkan manik-manik atau biji-bjian

Minggu ke-1 Hari 5
Nama kegiatan: Bertopeng dan Berakting 

Deskripsi kegiatan                      

Sumber: ummuliyyah.wordpress.com

Menggunakan topeng dan 
berakting adalah kegiatan 
bermain drama yang 
mengembangkan daya imajinasi 
individu dari tiap anak. Anak 
dapat mengungkapkan emosinya 
dan memerankan seorang tokoh 
yang berbeda sifat dan karakter 
dengan si anak. Anak bermain pura-pura menjadi orang lain dan 
turut merasakan menjadi orang lain berdasarkan pengalaman 
yang telah dimiliki oleh anak atau daya imajinasi anak tersebut. 
Anak juga dapat mengenal berbagai macam bentuk ekspresi 
dari kegiatan ini. Anak juga belajar problem solving dalam 
kehidupan sehari-hari mereka.

Indikator
•	 Menggunakan benda-benda sebagai permainan sim bolik
•	 Mengenal gejala sebab-akibat yang terkait dengan dirinya
•	 Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri

Tujuan kegiatan
1. Mengenalkan bentuk-bentuk ekspresi
2. Mengembangkan kecerdasan sosial-emosional anak
3. Membantu anak dalam mengungkapkan ekspresi dan 

tanggapan terhadap ekspresi
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Media (alat dan bahan)
•	 Topeng dengan berbagai macam ekspresi (marah, sedih, 

tertawa, dan lain-lain)
•	 Tape recorder atau musik

Cara membuat
1. Buatlah topeng dengan berbagai ekspresi, misalnya sedih, 

marah, tertawa, senang, dan lain-lain
2. Topeng siap digunakan dan diperankan oleh anak
3. Dapat dikreasikan dengan alunan irama musik

Minggu ke-2 Hari 1
Nama kegiatan: Meronce Kalung

Deskripsi kegiatan                           

Sumber: smarttoys.mainanedukatif.com

Kegiatan ini dapat melatih 
kelenturan jari-jari anak dan 
melatih konsentrasi anak di dalam 
sebuah kegiatan. Kegiatan ini 
sangat menyenangkan biasanya 
disukai oleh setiap anak, karena 
membuat sesuatu secara langsung 
menambah peng  ala man anak yang tentu saja mengembangkan 
daya imajinasi anak. 

Indikator
•	 Mengenal pola AB-AB dan ABC-ABC
•	 Mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk atau warna 

atau ukuran
•	 Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang 

sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang 
berpasangan dengan 2 variasi

•	 Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri
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Tujuan kegiatan
1. Mengembangkan daya konsentrasi, ketelitian serta 

kesabaran anak
2.  Melatih koordinasi tangan dan mata anak
3. Mengembangkan daya imajinasi anak

Media (alat dan bahan)
•	 Manik-manik
•	 Jarum
•	 Benang

Cara membuat
1. Masukkan manik-manik ke dalam jarum yang telah 

disambungkan dengan benang
2. Letakkan secara berpola, misalnya kotak-kotak, bulat-bulat 

atau kotak-bulat, bulat-kotak
3. Terakhir ikat kedua ujung benang
4. Kalung siap digunakan
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Minggu ke-2 Hari 2
Nama kegiatan: Bercerita dengan Big Book 

Deskripsi kegiatan                                    

Sumber: jemari.blogspot.com

Bercerita dengan big book sangat 
dimi nati anak karena ukurannya yang 
besar dan biasanya ditambah dengan 
sesuatu yang dapat anak raba dan 
rasakan. Big book dapat digunakan 
dalam sebuah kelompok, karena 
ukurannya yang besar, anak bisa melihat dengan jelas dan secara 
bersama berdiskusi tentang cerita dalam big book.

Indikator 
•	 Mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk atau warna 

atau ukuran
•	 Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau 

ketidaksetujuan
•	 Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah 

didengar

Tujuan kegiatan
1. Mengembangkan daya imajinasi anak
2. Melatih sensori motoris anak
3. Mengembangkan anak dalam mengklasifikasikan suatu 

benda

Media (alat dan bahan)
•	 Buku gambar besar
•	 Kain perca
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e. Cara membuat
1. Potong hardboard sesuai dengan ukuran kertas A3 men jadi 

2 potongan
2. Isi bagian dalam halaman big book dengan barang-barang 

yang ada di karnaval
3. Gambar, hias, beri tulisan halaman big book
4. Kemudian jilid halaman isi big book dengan hardboard 

Minggu ke-2 Hari 3
Nama kegiatan: Menyebutkan berbagai bentuk yang terdapat 
   pada kalung

Deskripsi kegiatan                                

Sumber: begabagobo.blogspot.com

 Menyebutkan berbagai macam 
bentuk yang ter da pat pada kalung. 
Dapat digabungkan dengan kegiatan 
bersyair dan beri ra ma agar anak tidak 
merasa bosan dan membangun daya 
tangkap anak dengan lebih baik karena 
terdapat unsur musik dan irama sehingga secara tidak langsung 
anak menggunakan otak kanan dan kiri nya. Anak belajar tentang 
kon sep ma tematika, yaitu mengenal berba gai bentuk.

Indikator
•	 Mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk atau warna 

atau ukuran
•	 Menyimak perkataan orang lain
•	 Mengulang kalimat sederhana
•	 Mengurutkan benda berdasarkan 5 ukuran atau warna
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Tujuan kegiatan
1. Membangun pengetahuan anak sebelumnya akan suatu 

benda
2. Membantu anak lebih memahami dan mengerti pe nge-

tahuan sebelumnya
3. Membangun daya ingat anak
4. Memahami konsep bentuk dalam matematika

Media (alat dan bahan)
•	 Lirik dan syair
•	 Tape recorder atau musik

Cara membuat
1. Buat lirik dan syair yang unik dan lucu, tidak panjang dan 

mudah diingat dan dimengerti oleh anak
2. Kreasikan dengan musik atau gerakan yang membuat anak 

bersemangat
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Minggu ke-2 Hari 4
Nama kegiatan: Memasukkan kalung ke dalam tongkat

Deskripsi kegiatan               
                  

Sumber: www.tokopedia.com

Memasukan kalung ke dalam 
tongkat, dideskripsikan sebagai 
per mainan gerak kreatif agar anak 
bergerak yang dapat melenturkan 
otot dan konsentrasi anak. Di saat 
anak bergerak, anak juga ber konsentrasi memasukkan kalung 
ke dalam suatu target, yaitu tongkat. Anak juga dapat mengenal 
konsep matematika.

Indikator
•	 Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang 

sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang 
berpasangan dengan 2 variasi 

•	 Membilang banyak benda satu sampai sepuluh
•	 Mengenal konsep bilangan

Tujuan kegiatan
1. Membantu anak melatih dalam kelenturan otot tu buh nya
2. Melatih konsentrasi anak
3. Memahami konsep bilangan dalam matematika

Media (alat dan bahan)
•	 Manik-manik
•	 Jarum
•	 Benang
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Cara membuat
1. Masukkan manik-manik ke dalam jarum yang telah 

disambungkan dengan benang
2.  Letakkan secara berpola, misalnya kotak-kotak, bulat-bulat 

atau kotak-bulat, bulat-kotak
3. Terakhir, ikat kedua ujung benang
4. Kalung siap digunakan

Minggu ke-2 Hari 5
Nama kegiatan: Drama “Kalung Ajaib”

Deskripsi kegiatan                          

Sumber: www.tokopedia.com

Drama “Kalung Ajaib” adalah 
kegiatan bermain drama yang 
mengembangkan daya imajinasi 
individu dari tiap anak. Anak dapat 
mengungkapkan emosinya dan 
memerankan seorang tokoh yang 
berbeda sifat dan karakter dengan si anak. Anak bermain pura-pura 
menjadi orang lain dan turut merasakan menjadi tokoh tersebut 
berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh anak tersebut atau 
daya imajinasi anak tersebut. Anak juga dapat mengenal berbagai 
macam bentuk ekspresi dari kegiatan ini. Anak juga belajar problem 
solving dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Indikator
•	 Menggunakan benda-benda sebagai permainan sim bolik 

(kursi sebagai mobil)
•	 Mengenal gejala sebab-akibat yang terkait dengan diri nya
•	 Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri
•	 Mau berbagi, menolong, dan membantu teman
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Tujuan kegiatan
1. Mengenalkan bentuk-bentuk ekspresi
2. Mengembangkan kecerdasan sosial-emosional anak
3. Membantu anak mengungkapkan ekspresi dan tang gapan 

terhadap ekspresi
4. Anak dapat memecahkan masalah pribadi dalam kehidupan 

sehari-hari

Media (alat dan bahan)
•	 Manik-manik
•	 Benang dan jarum
•	 Tape recoder atau musik

Cara membuat
1. Masukkan manik-manik ke dalam jarum yang telah 

disambungkan dengan benang
2. Letakkan secara berpola, misalnya kotak-kotak, bulat-bulat 

atau kotak-bulat, bulat-kotak
3. Terakhir, ikat kedua ujung benang
4. Kalung siap digunakan
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Minggu ke-3 Hari 1
Nama kegiatan: Topiku

Deskripsi kegiatan                                     

Sumber: www.tokopedia.com

Membuat topi adalah kegiatan 
berkreasi dengan suatu media. 
Kegiatan ini dapat melatih kelenturan 
jari-jari anak dan melatih konsentrasi 
anak di da lam sebuah kegiatan. 
Kegiatan ini sa ngat menyenangkan dan 
biasanya disukai oleh setiap anak karena 
mem buat sesuatu secara langsung me  nambah pengalaman anak 
yang tentu saja mengembangkan daya imajinasi anak. Ketelitian 
ser ta kesabaran anak juga dikembangkan dalam kegiatan ini.

Indikator
•	 Mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk atau warna 

atau ukuran
•	 Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang 

sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang 
berpasangan dengan 2 variasi

•	 Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri

Tujuan kegiatan
1. Mengembangkan daya konsentrasi, ketelitian serta 

kesabaran anak
2. Melatih koordinasi tangan dan mata anak
3. Mengembangkan daya imajinasi anak

Media (alat dan bahan)
•	 Karton
•	 Kertas krep
•	 Lem dan gunting
•	 Alat gambar/lukis
•	 Penggaris
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Cara membuat
1. Gambar pola pada topi yang akan dibuat
2. Gambar berbagai macam kreasi pada topi yang sudah 

dibuat pola
3. Gunting pola tersebut
4. Bentuk menjadi topi dan lem bagian sisi topi
5. Hiasi dengan kertas krep
6. Topi siap digunakan

Minggu ke-3 Hari 2
Nama kegiatan: Celemek flanel “Karnaval”

Deskripsi kegiatan          
                               

Sumber: www.olx.co.id

                   Bercerita dengan menggunakan ce lemek 
flanel dan gambar yang ditempeli kardus. 
Cara ini menarik minat anak untuk lebih 
fokus pada cerita karena alas cerita itu 
sendiri berbentuk celemek. Tokoh atau 
gambar dalam cerita mudah dilepas dan 
dipasang.

Indikator
•	 Memahami cerita yang dibacakan
•	 Mengungkapkan perasaan dengan kata sifat (baik, senang, 

nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan sebagainya)
•	 Menyebutkan kata-kata yang dikenal
•	 Menyampaikan pendapat kepada orang lain

Tujuan kegiatan
1. Melatih konsentrasi anak dalam mendengarkan cerita
2. Menambah perbendaharaan kosakata anak
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Media (alat dan bahan)
•	 Celemek flanel
•	 Gunting
•	 Kardus
•	 Lem
•	 Gambar berbagai macam topeng

Cara membuat
1. Gambar topeng sesuai dengan kreasi
2. Gunting gambar dan tempelkan pada kardus
3. Tokoh cerita siap digunakan
4. Gunting dan bentuk pada bahan flanel untuk membuat 

celemek
5. Jahit celemek flanel
6. Tambahkan aksesoris yang bisa mempermanis celemek 

tersebut, seperti bulu-bulu atau pita
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Minggu ke-3 Hari 3
Nama kegiatan: Topi Cantikku

Deskripsi kegiatan                                   
   

Sumber: www.tokopedia.com

Menyebutkan berbagai macam 
bentuk topi. Topi yang telah dibuat 
anak pada kegiatan sebelumnya 
jejerkan dan ajak anak mengobservasi 
bersama serta me nyebutkan berbagai 
bentuk topi tersebut.

Indikator
1. Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang 

sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang 
berpasangan dengan 2 variasi

2. Mengetahui konsep banyak dan sedikit
3. Mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk atau warna 

atau ukuran

Tujuan kegiatan
1. Membangun pengetahuan anak sebelumnya akan suatu 

benda
2. Membantu anak lebih memahami dan mengerti penge-

tahuan sebelumnya
3. Memahami konsep bentuk dalam matematika

Media (alat dan bahan)
•	 Karton 
•	 Kertas krep
•	 Lem dan 
•	 Gunting
•	 Alat gambar/lukis
•	 Penggaris
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Cara membuat
1. Gambar pola pada topi yang akan dibuat
2. Gambar berbagai macam kreasi pada topi yang sudah 

dibuat pola
3. Gunting pola tersebut
4. Bentuk menjadi topi dan lem bagian sisi topi
5. Hiasi dengan kertas krep
6. Topi siap digunakan
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Minggu ke-3 Hari 4
Nama kegiatan: Topi Ukuran

Deskripsi kegiatan                                

Sumber: www.tokopedia.com

Menyusun topi berdasarkan ukuran, 
misalnya dari besar ke kecil atau tinggi 
ke pendek dan sebaliknya. Kegiatan 
ini tentu saja mem bu tuh kan sebuah 
konsentrasi dan gerak si anak. Selain 
melatih daya konsentrasi, anak juga 
dibangun pengetahuan sebelumnya 
tentang konsep mereka akan u kur an dan guru dapat memberikan 
scaffolding dalam pem bentukan pengetahuan baru mereka.

Indikator
•	 Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang 

sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang 
berpasangan dengan 2 variasi 

•	 Mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk atau warna 
atau ukuran

•	 Membilang banyak benda satu sampai sepuluh
•	 Mengenal konsep bilangan

Tujuan kegiatan
1. Membantu anak lebih memahami dan mengerti 

pengetahuan sebelumnya
2. Memahami konsep bentuk dalam matematika

Media (alat dan bahan)
•	 Karton dan kertas krep
•	 Lem dan gunting
•	 Alat gambar/lukis
•	 Penggaris
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Cara membuat
1. Gambar pola pada topi yang akan dibuat
2. Gambar berbagai macam kreasi pada topi yang sudah 

dibuat pola
3. Gunting pola tersebut
4. Bentuk menjadi topi dan lem bagian sisi topi
5. Hiasi dengan kertas krep
6. Topi siap digunakan

Minggu ke-3 Hari 5
Nama kegiatan: Bercerita “Topiku”

Deskripsi kegiatan                               

Sumber: www.tokopedia.com

Bermain drama yang mengem bangkan 
daya imajinasi individu dari tiap anak. 
Anak dapat ber cerita tentang topi 
kepunya an nya atau pengalamannya 
tentang topi yang telah dibuat pada 
kegiatan sebelumnya. Pengembangan 
ima jinasi anak serta ekspresi emosional 
anak dapat terlihat dari kegiatan ini. Kecerdasan bahasa yang 
meliputi setiap pe mi lihan kata yang menjadi kalimat terurai dalam 
kegiatan ini. 

Indikator
•	 Mengenal gejala sebab-akibat yang terkait dengan dirinya
•	 Menyebutkan kata-kata yang dikenal 
•	 Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau 

ketidaksetujuan
•	 Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah 

didengar
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Tujuan kegiatan
1. Mengembangkan kecerdasan sosial-emosional anak
2. Membantu anak mengungkapkan ekspresi dan tanggapan 

terhadap ekspresi
3. Mengembangkan kecerdasan bahasa anak

Media (alat dan bahan)
•	 Karton
•	 Kertas krep
•	 Lem
•	 Gunting
•	 Alat gambar/lukis
•	 Penggaris

Cara membuat
1. Gambar pola pada topi yang akan dibuat
2. Gambar berbagai macam kreasi pada topi yang sudah 

dibuat pola
3. Gunting pola tersebut
4. Bentuk menjadi topi dan lem bagian sisi topi
5. Hiasi dengan kertas krep
6. Topi siap digunakan
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Minggu ke-4 Hari 1
Nama kegiatan: Membuat dan Menghias Payung

Deskripsi kegiatan       
                    

Sumber: pintarorigami.blogspot.com

Melatih kelenturan jari-jari anak dan 
melatih konsentrasi anak. Ke giat an 
ini sangat menyenangkan biasanya 
disukai setiap anak ka re na membuat 
sesuatu secara lang sung menambah 
pengalaman anak yang tentu saja 
mengembangkan daya imajinasi anak. Ketelitian serta ke sa bar an 
anak juga dikembangkan dalam kegiatan ini.

Indikator
•	 Mengenal simbol-simbol
•	 Mengenal benda berdasarkan fungsi (pisau untuk me-

motong, pensil untuk menulis)
•	 Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri
•	 Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang 

sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang 
berpasangan dengan 2 variasi

Tujuan kegiatan
1. Mengembangkan daya konsentrasi, ketelitian serta 

kesabaran anak
2. Melatih koordinasi tangan dan mata anak
3. Mengembangkan daya imajinasi anak

Media (alat dan bahan)
•	 Kertas krep
•	 Lem
•	 Gunting
•	 Bambu atau lidi
•	 Sterofoam
•	 Pita
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Cara membuat
1. Gunting kertas krep dan bentuk pola sebagai alas dari 

payung
2. Lem alas dari payung tersebut
3. Tempelkan lidi atau bambu sebagai kerangka pa yung
4. Tambahkan gagang yang terbuat dari sterofoam se bagai 

penyangga dari payung
5. Tambahkan aksesoris pelengkap seperti pita, dan lain-lain
6. Payung siap digunakan

Minggu ke-4 Hari 2
Nama kegiatan: Bercerita dengan big book “Karnaval”

Deskripsi kegiatan
Big book sangat diminati anak karena ukurannya yang besar dan 
biasanya ditambah dengan sesuatu yang bisa anak raba dan 
rasakan. Big book dapat digunakan dalam sebuah kelompok, 
karena ukurannya yang besar sehingga anak bisa melihat 
dengan jelas dan secara bersama berdiskusi tentang cerita 
dalam big book.

Indikator
•	 Mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk atau warna 

atau ukuran
•	 Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau 

ketidaksetujuan
•	 Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah 

didengar

Tujuan kegiatan
1. Mengembangkan daya imajinasi anak
2. Melatih sensori motorik anak
3. Mengembangkan anak mengklasifikasikan suatu benda
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Media (alat dan bahan)
•	 Buku gambar besar
•	 Kain perca

Cara membuat
1. Potong hardboard sesuai dengan ukuran kertas A3 menjadi 

2 potongan
2. Isi bagian dalam halaman big book dengan barang-barang 

yang ada di karnaval
3. Gambar, hias, beri tulisan halaman big book
4. Kemudian jilid halaman isi big book dengan hardboard

Minggu ke-4 Hari 3
Nama kegiatan: Bagian-bagian Payung

Deskripsi kegiatan
Menanyakan tentang bagian-bagian payung. Dapat di ga-
bungkan dengan kegiatan bersyair dan berirama agar anak tidak 
merasa bo san dan membangun daya tangkap anak dengan 
lebih baik karena terdapat unsur musik dan irama yang secara 
tidak lang sung anak menggunakan otak kanan dan kirinya. Anak 
akan belajar tentang konsep matematika yaitu bentuk dalam 
kegiatan ini.

Indikator
•	 Menyimak perkataan orang lain
•	 Mengulang kalimat sederhana
•	 Menjawab pertanyaan sederhana
•	 Menyebutkan kata-kata yang dikenal 
•	 Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah 

didengar
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Tujuan kegiatan
1. Membangun pengetahuan anak tentang suatu benda
2. Membantu anak lebih memahami dan mengerti tentang 

sesuatu
3. Membangun daya ingat anak
3. Memahami konsep bentuk dalam matematika

Media (alat dan bahan)
•	 Lirik dan syair
•	 Tape recorder atau musik

Cara membuat
1. Buat lirik dan syair yang unik dan lucu, tidak panjang dan 

mudah diingat dan dimengerti anak
2. Kreasikan dengan musik atau gerakan yang membuat anak 

bersemangat

Minggu ke-4 Hari 4
Nama kegiatan: Menari “Payung”

Deskripsi kegiatan
Menari dengan menggunakan payung adalah permainan 
gerak kreatif yang mengharuskan anak bergerak yang me latih 
kelenturan fisik-motorik anak. Anak berekspresi dengan gerakan 
dalam kegiatan ini. Pengungkapan emosi anak juga tersalurkan 
dalam menari dengan payung.

Indikator
•	 Menunjukkan antusiasme dalam melakukan per main an 

kompetitif secara positif
•	 Mengendalikan perasaan anak
•	 Menggunakan benda-benda sebagai permainan sim bolik
•	 Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri
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Tujuan kegiatan
1. Membantu anak mengungkapkan ekspresi dan tanggapan 

terhadap ekspresi
2. Mengembangkan kecerdasan fisik-motorik

Media (alat dan bahan)
•	 Payung yang telah dibuat oleh anak pada M4H1
•	 Tape recorder atau musik

Cara membuat
1. Gunting kertas krep dan bentuk pola sebagai alas payung
2. Lem alas payung 
3. Tempelkan lidi atau bambu sebagai kerangka payung
4. Tambahkan gagang sebagai penyangga payung
5. Payung siap digunakan
6. Dapat dikreasikan dengan alur musik

Minggu ke-4 Hari 5
Nama kegiatan: Drama “Payungku dan Sahabatku”

Deskripsi kegiatan
Anak dapat mengungkapkan emosinya dan memerankan 
seorang tokoh yang berbeda sifat dan karakter dengan si anak. 
Anak bermain pura-pura menjadi orang lain dan turut merasakan 
menjadi orang lain berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki 
anak tersebut atau daya imajinasi anak tersebut. 
Anak juga dapat mengenal berbagai macam bentuk ekspresi 
dari kegiatan ini. Anak juga belajar problem solving dalam 
kehidupan sehari-hari mereka.
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Indikator
•	 Menggunakan benda-benda sebagai permainan sim bolik
•	 Mengenal gejala sebab-akibat yang terkait dengan dirinya
•	 Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri
•	 Mau berbagi, menolong, dan membantu teman
•	 Menunjukkan antusiasme dalam melakukan per main an 

kompetitif secara positif

Tujuan kegiatan
1. Mengenalkan bentuk-bentuk ekspresi
2. Mengembangkan kecerdasan sosial-emosional anak
3. Membantu anak mengungkapkan ekspresi dan tanggapan 

terhadap ekspresi
4. Anak dapat memecahkan masalah pribadi dalam kehidupan 

sehari-hari

Media (alat dan bahan)
•	 Payung yang telah dibuat oleh anak pada M4H1
•	 Tape recorder atau musik

Cara membuat
1. Gunting kertas krep dan bentuk pola sebagai alas payung
2. Lem alas payung 
3. Tempelkan lidi atau bambu sebagai kerangka payung
4. Tambahkan gagang sebagai penyangga payung
5. Payung siap digunakan
6. Dapat dikreasikan dengan alur musik
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F.  PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN

1. RENCANA KEGIATAN MINGGU PERTAMA

1. Minggu ke-1 Hari ke-1 (M1H1)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Topeng
     Materi : Menggambar dan Mengkreasikan Topeng

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.     Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Mengekspresikan diri dengan berkarya seni 
menggunakan berbagai media

 
 Strategi Pembelajaran
 Materi   : Menggambar dan mengkreasikan topeng

 Metode :
•	 Praktik langsung
•	 Tanya jawab
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 Media :
•	 Alat gambar/lukis (krayon/cat air)
•	 Kertas gambar
•	 Manik-manik
•	 Lem
•	 Biji-bijian

 
 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan

•	 Guru membentuk circle time kemudian menjelaskan 
berbagai macam peralatan yang digunakan

•	 Guru membantu anak menggambar topeng dengan 
memberikan instruksi dan contoh

•	 Guru menuntun anak memasangkan manik-manik agar 
menempel pada topeng

•	 Guru membimbing dan memberikan arahan tentang 
hiasan-hiasan yang akan dipergunakan

•	 Guru meminta anak memakai topeng yang telah 
dihiasnya

 
 Assessment Perkembangan Anak

•	 Portofolio hasil karya anak

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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2. Minggu ke-1 Hari ke-2 (M1H2)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Topeng
     Materi : Bercerita dengan Celemek Flanel

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.     Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Memahami cerita yang dibacakan
•	 Menggambar sesuai gagasannya

 
 Strategi Pembelajaran
 Materi   : Bercerita dengan celemek flanel

 Metode :
•	 Bercerita
•	 Tanya jawab

Media :
•	 Clemek flanel •       Kertas
•	 Pensil •       Krayon
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 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak  mendengarkan cerita dari guru menggunakan 

media celemek flanel
•	 Tanya jawab dengan anak tentang cerita yang 

diperdengarkan
•	 Anak membuat gambar di kertas berupa cerita 

menggunakan imajinasi mereka masing-masing
•	 Setelah selesai anak diminta menceritakan gambar yang 

telah mereka buat di depan kelas
 
 Assessment Perkembangan Anak

•	 Lisan
•	 Portofolio hasil karya anak

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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3. Minggu ke-1 Hari ke-3 (M1H3)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Topeng     
     Materi : Aneka Topeng

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.     Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Menjawab pertanyaan sederhana
•	 Mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan 

gerakan yang rumit
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Menyebutkan macam-macam topeng

Metode :
•	 Tanya jawab
•	 Praktik langsung
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Media :
•	 Macam-macam topeng
•	 Manik-manik
•	 Lem
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak ditanya tentang macam-macam topeng yang 

mereka tahu
•	 Guru memperkenalkan macam-macam topeng
•	 Guru tanya jawab dengan anak tentang topeng
•	 Anak dibagikan topeng yang masih polos
•	 Anak diminta menghias topeng yang dibagikan tadi
•	 Anak memakai topeng yang telah mereka hias
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Portofolio

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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4. Minggu ke-1 Hari ke-4 (M1H4)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Topeng
     Materi : Estafet Lari Topeng

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.     Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Mengenal pola ABCD-ABCD
 
Strategi Pembelajaran
 Materi   : Estafet lari topeng

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 4 macam topeng untuk tiap kelompok
•	 Krayon
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru membagi anak menjadi berkelompok
•	 1 kelompok terdiri atas 4 orang
•	 Anak diminta mewarnai secara estafet dimulai dari anak 

pertama sampai anak keempat
•	 Warna pada topeng harus sesuai dengan urutan merah, 

kuning, hijau, biru
•	 Begitu seterusnya sampai 4 topeng yang disediakan 

memiliki warna
•	 Setelah topeng-topeng tersebut diwarnai, anak-anak 

dapat memakainya
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Portofolio
•	 Check list

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. Minggu ke-1 Hari ke-5 (M1H5)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Topeng
     Materi : Bertopeng dan Berakting 

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.     Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Memahami aturan dalam suatu permainan
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Menggunakan topeng dan berakting sesuai 
                  topeng yang digunakan
Metode :
•	 Praktik langsung
•	 Tanya jawab

 Media :
•	 Clemek flanel •      Kertas
•	 Pensil •      Krayon
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru membagi anak menjadi kelompok
•	 1 kelompok terdiri atas 5 orang
•	 Guru tanya jawab dengan anak tentang topeng yang 

akan mereka gunakan
•	 Anak diminta menggunakan topeng tersebut
•	 Kemudian berakting sesuai dengan topeng yang 

mereka gunakan
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Portofolio hasil karya anak

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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2. RENCANA KEGIATAN MINGGU KEDUA
1. Minggu ke-2 Hari ke-1 (M2H1)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Kalung
     Materi : Meronce Kalung 

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.   Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan 
gerakan yang rumit

 
Strategi Pembelajaran
 Materi   : Meronce kalung 

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Manik-manik
•	 Benang
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak membagikan benang dan manik-manik pada 

masing-masing anak
•	 Guru mencontohkan cara membuat kalung pada anak
•	 Anak diminta membuat kalung
•	 Setelah selesai kalung dapat dipakai oleh anak
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Portofolio

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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2. Minggu ke-2 Hari ke-2 (M2H2)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Kalung
     Materi : Bercerita dengan Big Book

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.   Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Memahami cerita yang dibacakan
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Becerita dengan menggunakan big book 

Metode :
•	 Tanya jawab
 
Media :
•	 Big book 
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru bercerita menggunakan media big book dengan 

tema karnaval
•	 Anak mendengarkan apa yang diceritakan oleh guru
•	 Guru tanya jawab dengan anak
•	 Anak diminta menceritakan kembali
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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3. Minggu ke-2 Hari ke-3 (M2H3)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Kalung
     Materi : Apa Bentukku 

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.    Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk atau 

warna atau ukuran
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Menyebutkan berbagai bentuk yang 
           terdapat pada kalung

Metode :
•	 Tanya jawab
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Manik-manik dengan berbagai macam bentuk
•	 Benang
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru bertanya bentuk dari manik-manik yang dibawa
•	 Anak-anak diminta memisahkan manik-manik 

berbentuk persegi dengan persegi, segitiga dengan 
segitiga seterusnya sesuai dengan bentuknya yang 
sama

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Portofolio

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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4. Minggu ke-2 Hari ke-4 (M2H4)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Kalung
     Materi : Kalung dalam Tongkat 

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.   Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Melakukan eskplorasi dengan berbagai media dan 

kegiatan
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Memasukan kalung ke dalam tonngkat

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Kalung
•	 Tongkat
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru membagi anak secara berkelompok
•	 Tiap anak terdiri atas 4 orang
•	 Tiap anak membuat kalung
•	 Setelah kalung jadi, anak berlari untuk memasukan 

kalung yang mereka buat ke dalam tongkat
•	 Kelompok yang menyelesaikan terlebih dahulu itu yang 

menang
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Portofolio
•	 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. Minggu ke-2 Hari ke-5 (M2H5)
    Tema  : Karnaval
    Subtema : Kalung
    Materi : Drama “Kalung 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. Bernyanyi lagu Walking-Walking, Teko Kecil, Senggol 

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.     Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Memahami aturan dalam suatu permainan
 
Strategi Pembelajaran
 Materi   : Drama “Kalung Ajaib”

Metode :
•	 Bercerita
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Kalung
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru bercerita tentang “Kalung Ajaib”
•	 Anak dan guru tanya jawab tentang cerita tersebut
•	 Setelah itu, anak diminta memerankan tokoh yang telah 

dibacakan
•	 Anak melakukan drama “Kalung Ajaib”
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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3. RENCANA KEGIATAN MINGGU KETIGA
1. Minggu ke-3 Hari ke-1 (M3H1)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Topi
     Materi : Topiku

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.     Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Mengkreasikan sesuatu dengan idenya sendiri
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Membuat topi

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Karton
•	 Krayon
•	 Lem
•	 Gunting
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru mencontohkan cara membuat topi
•	 Anak dibagikan alat dan bahan yang diperlukan
•	 Anak diminta membuat topi seperti yang telah 

dicontohkan
•	 Setelah selesai topi tersebut diwarnai, kemudia dipakai 

oleh anak
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Portofolio

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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2. Minggu ke-3 Hari ke-2 (M3H2)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Topi
     Materi : Celemek Flanel “Karnaval”

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.     Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Memahami cerita yang dibacakan
•	 Menggambar sesuai dengan gagasannya
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Bercerita dengan celemek flanel

Metode :
•	 Bercerita
•	 Tanya jawab

Media :
•	 Clemek flanel
•	 Kertas
•	 Pensil
•	 Krayon
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak mendengarkan ceriita dari guru dengan 

menggunakan media celemek flanel
•	 Tanya jawab dengan anak tentang cerita yang telah 

diperdengarkan
•	 Anak membuat gambar di kertas berupa cerita 

menggunakan imajinasi mereka masing-masing
•	 Setelah selesai anak diminta menceritakan gambar yang 

telah mereka buat di depan kelas
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Portofolio hasil karya anak
•	 Lisan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan



Sentra Seni dan Kriya60

3. Minggu ke-3 Hari ke-3 (M3H3)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Topi
     Materi : Topi Cantikku

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.     Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mengekspresikan diri dengan berkarya seni 

menggunakan berbagai media
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Mengenal berbagai bentuk topi

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Topi dengan berbagai macam bentuk
•	 Krayon
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak dan guru tanya jawab tentang berbagai macam 

bentuk topi yang ada
•	 Anak diminta mewarnai topi tersebut sesuai dengan 

bentuk yang mereka sukai
•	 Setelah selesai topi dapat dipakai oleh anak
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Portofolio

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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4. Minggu ke-3 Hari ke-4 (M3H4)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Topi
     Materi : Ukuran Topi

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.   Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau 
warna

 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Menyusun topi berdasarkan urutan

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Topi dengan berbagai macam ukuran
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru membagi anak menjadi berkelompok
•	 1 kelompok terdiri atas 4 orang
•	 Guru menjelaskan ketentuan permainan
•	 Anak dibagikan berbagai macam topi dengan berbagai 

macam ukuran
•	 Anak diminta menyusun topi dari yang tebesar ke 

terkecil
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Portofolio

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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5. Minggu ke-3 Hari ke-5 (M3H5)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Topi
     Materi : Bercerita “Topiku”

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.    Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Menceritakan kembali cerita/ dongeng yang pernah di 
dengar

 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Bercerita tentang topiku

Metode :
•	 Bercerita
•	 Tanya jawab

Media :

•	 Topi
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru bercerita tentang topiku
•	 Guru dan anak tanya jawab
•	 Setelah selesai anak diminta menceritakan kembali 

cerita tentang topiku di depan kelas
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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4. RENCANA KEGIATAN MINGGU KEEMPAT

1. Minggu ke-4 Hari ke-1 (M4H1)
     Tema : Karnaval
     Subtema : Payung
     Materi : Menghias Payung

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.    Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Mengekspresikan diri dengan berkarya seni 
menggunakan berbagai media

 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Menghias payung

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Kertas krep
•	 Lem
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•	 Gunting
•	 Bambu atau lidi
•	 Sterofoam
•	 Pita
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru mencontohkan cara menghias payung
•	 Guru membagikan alat dan bahan pada anak
•	 Anak diminta menghias tingkat sesuai dengan imajinasi 

mereka masing-masing
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Portofolio

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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2. Minggu ke-4 Hari ke-2 (M4H2)
    Tema   : Karnaval
    Subtema  :Payung
    Materi  : Big book “Karnaval”

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.    Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Memahami cerita yang dibacakan
 
Strategi Pembelajaran
Materi    : Bercerita dengan menggunakan big book

Metode :
•	 Tanya jawab

Media    :
•	 Big book 
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru bercerita dengan media big book dengan tema 

karnaval
•	 Anak mendengarkan apa yang diceritakan oleh guru
•	 Guru tanya jawab dengan anak
•	 Anak diminta menceritakan kembali
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Portofolio

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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3. Minggu ke-4 Hari ke-3 (M4H3)
    Tema   : Karnaval
    Subtema  : Payung
    Materi  : Bagian-bagian Payung

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.   Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Mengenal pola AB-AB dan ABC-ABC
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Menanyakan bagian-bagian payung

Metode :
•	 Tanya jawab
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Payung
•	 Manik-manik
•	 Lem
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru bertanya bentuk tentang bagian-bagian dari 

payung
•	 Guru dan anak tanya jawab
•	 Guru membagikan payung pada masing-masing anak
•	 Anak diminta menempelkan manik-manik pada payung 

mereka 

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Portofolio

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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4. Minggu ke-4 Hari ke-4 (M4H4)
    Tema   : Karnaval
    Subtema  : Payung
    Materi  : Menari Payung

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.    Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk 
melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan

 
Strategi Pembelajaran
Materi    : Menari dan bergerak dengan payung

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Payung
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan pembelajaran yang akan dipelajari 

hari ini
•	 Guru mencontohkan gerakan dengan menggunakan 

payung
•	 Anak mengikuti apa yang dilakukan oleh guru
•	 Anak dan guru bersama-sama melakukan gerakan 

dengan menggunakan payung
 
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. Minggu ke-4 Hari ke-5 (M4H5)
    Tema   : Karnaval
    Subtema  : Payung
    Materi  : Drama “Payungku dan Sahabatku”

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.   Kegiatan inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Memahami aturan dalam suatu permaianan 
 
Strategi Pembelajaran
Materi    : Drama “Payungku dan Sahabatku”

Metode :
•	 Bercerita
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Payung
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru bercerita tentang “Payungku dan Sahabatku” pada 

anak-anak
•	 Anak dan guru tanya jawab tentang cerita tersebut
•	 Selain itu, anak diminta memerankan tokoh yang ada 

pada cerita yang telah dibacakan
•	 Anak melakukan drama tentang “Payungku dan 

Sahabatku”
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang dan salam perpisahan
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5. PUNCAK TEMA

Tema   : Karnaval
Subtema  : Topeng
Materi   : Gambar dan Kreasi Topeng

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

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

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

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

Dendang
4. Jurnal Pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

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

b.    Kegiatan inti
 1. Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Macam-macam peralatan karnaval
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Pengenalan macam-macam peralatan karnaval
Metode :
•	 Prestasi
•	 Tanya jawab, bercakap-cakap

Media :
•	 Big book
•	 Kantong pintar
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru membentuk circle time kemudian menjelaskan 

berbagai macam peralatan yang digunakan dalam 
karnaval

2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan 

suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Menghias topeng dengan berbagai hias-hiasan
Metode :
•	 Praktik langsung
•	 Hasil karya
Media :
•	 Gambar/ lukis (krayon/ cat air)
•	 Kertas gambar
•	 Manik-manik
•	 Lem
•	 Biji-bijian

 
 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan

•	 Guru membantu anak menggambar topeng dengan 
memberikan instruksi dan contoh

•	 Guru menuntun anak untuk dapat memasangkan 
manik-manik agar menempel pada topeng

•	 Guru membimbing dan memberikan arahan tentang 
hiasan-hiasan yang dipergunakan

 3. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mengekspresikan diri dengan berkarya seni 

menggunakan berbagai media
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Strategi Pembelajaran
Materi   : 
•	 Memainkan topeng tersebut dengan berbagai tokoh
•	 Melakukan kegiatan karnaval 
Metode :
•	 Bermain drama
•	 Bernyanyi dan menari

Media :
•	 Hasil karya topeng yang telah dibuat
•	 Baju
•	 Topi
•	 Kalung
•	 Payung
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru meminta anak memakai topeng yang telah 

dihiasnya sesuai apa yang mereka inginkan 
•	 Guru memberikan instruksi untuk anak bermain drama 

dengan melakukan kegiatan karnaval
•	 Guru mengajari anak bernyanyi dan menari dengan 

syair lagu “Karnaval Kita”

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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 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.


