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SKH/SKM/SKB anak
Taman Kanak-kanak

Rencana
Pelaksanaan

Pembelajaran di
kelompok bermain

Menu 
Pembelajaran anak

usia dini

Stimulasi perkembangan
di TPA

Makna yang 

sama

Berisi seperangkat KEGIATAN BELAJAR melalui BERMAIN
yang dapat memberikan PENGALAMAN LANGSUNG bagi
anak dalam rangka mengembangkan SELURUH POTENSI

PERKEMBANGAN yang dimiliki oleh setiap anak



Pengembangan program

Pembelajaran bagi anak usia dini

Seharusnya sarat dgn aktivitas bermain

Yg mengutamakan adanya KEBEBASAN 

Bagi anak untuk BEREKSPLORASI DAN 

BERKREATIVITAS, 

Sedangkan orang dewasa seharusnya

lebih berperan

Sebagai FASILITATOR pada saat anak

membutuhkan bantuan

Untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi (Albrecht n Miller,2000: 216-218)



KURIKULUM ADALAH SEPERANGKAT 

RENCANA DAN PENGATURAN 

MENGENAI TUJUAN, ISI DAN BAHAN 

PELAJARAN SERTA CARA YANG 

DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN 

PENYELENGGARAAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN UNTUK MENCAPAI 

TUJUAN PENDIDIKAN TERTENTU
(UU SISDIKNAS NO 20 THN 2003, BAB I, PSL 1 AYAT 19)
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KARAKTERISTIK ANAK USIA DINI YAITU:

• Anak adalah pembelajar yang aktif
• Anak belajar melalui sensori dan panca 

indera
• Anak membangun pengetahuan sendiri
• Anak berpikir melalui benda konkret
• Anak belajar dari lingkungannya
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Hei hei hei lihat aku!
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PENGERTIAN PERENCANAAN

• Menggambarkan aktivitas secara keseluruhan  
sebelum kegiatan yang sesungguhnya 
dilaksanakan 

• Gambaran  kegiatan yang akan dilakukan dalam 
upaya mencapai tujuan pembelajaran di 
lembaga PAUD

• Perencanaan yang baik = 50% keberhasilan
• Gagal merencanakan = merencanakan 

kegagalan
• Sebagai acuan bagi pendidik/kader/orangtua 

dalam mengelola pembelajaran/aktivitas 
bermain 
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Dua aktivitas utama dalam

merencanakan: 

Berpikir keras 
Menuliskan Secara Tepat 
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YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 Rencana pembelajaran harus sesuai dengan indikator 
perkembangan anak

 Rencana pembelajaran harus mengembangkan semua aspek 
perkembangan

 Rencana pembelajaran harus memuat rencana kegiatan yang 
membolehkan anak berekplorasi dan berkreasi sesuai dengan 
kebutuhan perkembangannya

 Rencana pembelajaran harus bersifat rasional, dapat 
dilaksanakan, dengan didukung oleh bahan dan alat yang 
dapat dimainkan anak

 Rencana pembelajaran dapat dibungkus oleh tema sebagai 
topik bahasan

 Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk proyek 
yang dilaksanakan dalam sentra
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TAHAP INPUT PROSES DGN MEMPERHATIKAN KELUARAN

TAHAP

I

1. Aspek Perkembangan

yang ada di Acuan

Standar PAUD dan

Menu Pembelajaran

Anak Usia Dini (Menu 

Generik) sesuai klp

usia

1. Kalender Program Tahunan Sekolah 

2. Tema yang dipilih

3. Pemilihan indikator  u/ pembelajaran 

dengan memperhatikan: keterkaitan 

dengan tema, urutan dari yang 

mudah ke yg sulit, dr kongkret ke 

abstrak.

Program Tahunan

TAHAP

II

1. Indikator yg dipilih 

sesuai klp usia

2. Tema terpilih 

3. Kegiatan-kegiatan 

yang terkait dengan 

tema.

1. Wawasan pendidik ttg tema

2. Alokasi waktu

3. Lagu, sajak, cerita pendukung

4. Bahan bacaan/narasumber

5. Kosa kata yang ingin di kembangkan

Program 

Semester & 

Bulanan

TAHAP

III

1. Indikator yang dipilih       

berdasarkan minat 

anak

2. Hasil evaluasi thdp

anak

1. Ketersediaan bahan/alat/ media

2. Tempat yang digunakan

3. Kejadian-kejadian terkini/situasi-

situasi khusus

Program 

Mingguan

TAHAP

IV

1. Keunikan anak secara  

Individual 

2. Data pengamatan anak 

hari sebelumnya

1. Daftar pertanyaan terbuka

2. Persiapan pengayaan konsep

3. Pijakan atau dukungan spesifik 

untuk setiap anak

4. Pencatatan hasil pengamatan 

terhadap setiap anak dan komentar

Program Harian
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Kemampuan dasar dalam menu generik/Standar 
Tingkat Pencapaian Perkembangan

No Aspek
Perkembangan

Kemampuan yang 
dikembangkan (menu generik)

Kemampuan yang 
dikembangkan (Standar
PAUD)

1 Agama dan
moral

• Nilai dan adab kesopanan • Nilai dan adab
kesopanan

2 Fisik • Kemampuan dalam
mengkoordinasikan
beberapa gerakan kasar

• Kemampuan mengontrol
otot-otot kecil

• Koordinasi mata dan
tangan

• Motorik Kasar

• Motorik Halus

• Kesehatan fisik

3 Bahasa • Kemampuan mendengar

• Kemampuan berbicara

• Kemampuan membaca

• Kemampuan menulis

• Menerima bahasa

• Mengungkapkan
bahasa

• Keaksaraan 18



No Aspek
Perkembangan

Kemampuan yang 
dikembangan (menu generik)

Kemampuan yang dikembangkan
(Standar PAUD)

4 Kognitif • Kemampuan mengenal
pola, hubungan dan fungsi

• Kemampuan mengenal
bentuk geometri

• Kemampuan memecahkan
masalah

• Kemampuan mengenal
konsep jumlah dan operasi
bilangan

• Kemampuan mengenal
konsep matematika
sederhana

• Kemampuan mengenal
konsep sains sederhana

• Kemampuan mengenal
konsep waktu

• Kemampuan mengenal
konsep ukuran

• Kesiapan keaksaraan

• Mengenali apa yang 
diinginkan

• Menunjukkan reaksi atas
rangsangan

• Mengenali pengetahuan
umum

• Mengenal konsep ukuran dan
bilangan

• Mengenal konsep ukuran, 
bentuk, dan pola

• Pengetahuan umum dan sains

• Konsep warna, bentuk, 
ukuran, dan pola

• Konsep bilangan, lambang
bilangan dan huruf
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No Aspek
Perkembangan

Kemampuan yang 
dikembangan (Menu 

generik)

Kemampuan yang 
dikembangkan (Standar

PAUD)

5 Sosial
emosional

• Konsep diri
• Kontrol diri
• Interaksi dengan

orang lain

• Menunjukkan respon
emosi

6 Seni • Kemampuan
menciptakan sesuatu
dengan berbagai
media

• (dimasukkan dalam
kegiatan)
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Langkah 1. 

MENETAPKAN TEMA

Tema adalah payung pengikat yang menaungi 
konsep-konsep  yang akan dibahas selama kegiatan 
bermain (pembelajaran) anak.

Memperhatikan minat atau kecenderungan anak
Mengaitkan dengan tahapan perkembangan anak
Memperhatikan pengalaman atau pengetahuan yang 

sudah dimiliki anak
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Pemilihan tema harus MEMPERHATIKAN:

Ketersediaan sumber yang dapat dipelajari dan 
diamati anak (orang, tempat yang dapat dikunjungi, 
buku-buku tentang tema)

Ketersediaan berbagai media atau alat yang dapat 
dimainkan anak secara mandiri atau dengan sedikit 
bantuan  pendidik/kader.

Mendukung perkembangan kemampuan keaksaraan, 
matematika, bahasa, sosial-emosional, seni, motorik, 
dan moral anak.

Nilai, kepercayaan, budaya yang berlaku di masyarakat
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WARNA 
MERAH

BUJUR 
SANGKAR

ANGGOTA  
TUBUHKU

ANEKA 
RASA

ANEKA 
BAU-

BAUAN



TEMA SATU 
SEMESTER 

UNTUK ANAK 
USIA 4-5 
TAHUN

SAUDARAKU

JAGUNG

PESAWATPAKAIAN

IKAN MAS
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Langkah 2:

Menetapkan aspek perkembangan

• Perhatikan tabel aspek perkembangan 
berdasarkan kelompok usia sasaran

• Pahami aspek & tahap perkembangan 
kelompok usia anak (lihat standar tingkat 
pencapaian perkembangan dan menu 
generik)

• Putuskan aspek & tahap perkembangan yang 
ingin dicapai dalam pembelajaran pada kurun 
waktu tertentu (bulanan, mingguan, harian)
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Contoh indikator kompetensi anak usia 4 – 5 thn 
NO ASPEK 

PERKEMBANGAN
INDIKATOR KOMPETENSI

I NILAI-NILAI 
AGAMA DAN 
MORAL

1. Mengenal Tuhan mll agama yg dianutnya.
2. Meniru gerakan beribadah.
3. Mengucapkan doa sebelum dan/atau

sesudah melakukan sesuatu.
4. Mengenal perilaku baik/sopan dan buruk.
5. Membiasakan diri berperilaku baik.
6. Mengucapkan salam dan membalas salam.

II FISIK
A. MOTORIK KASAR 1. Menirukan gerakan binatang, pohon tertiup

angin, pesawat terbang, dsb.
2. Melakukan gerakan menggantung

(bergelayut).
3. Melakukan gerakan melompat, meloncat, 

dan berlari secara terkoordinasi
27



NO ASPEK 
PERKEMBANGAN

INDIKATOR KOMPETENSI

A. MOTORIK KASAR 4. Melempar sesuatu secara terarah
5. Menangkap sesuatu secara tepat
6. Melakukan gerakan antisipasi
7. Menendang sesuatu secara terarah
8. Memanfaatkan alat permainan di luar

kelas.

B. MOTORIK HALUS 1. Membuat garis vertikal, horizontal, 
lengkung kiri/kanan, miring kiri/kanan, 
dan lingkaran.

2. Menjiplak bentuk.
3. Mengkoordinasikan mata dan tangan

untuk melakukan gerakan yang rumit.
4. Melakukan gerakan manipulatif untuk

menghasilkan suatu bentuk dengan
menggunakan berbagai media.

5. Mengekspresikan diri dengan berkarya
seni menggunakan berbagai media 28



NO ASPEK 
PERKEMBANGAN

INDIKATOR KOMPETENSI

III KOGNITIF

A. Pengetahuan
umum
dan sains

1. Mengenal benda berdasarkan fungsi (pisau
untuk memotong, pensil untuk menulis).

2. Menggunakan benda-benda sebagai
permainan simbolik (kursi sebagai mobil).

3. Mengenal gejala sebab-akibat yang terkait
dengan dirinya.

4. Mengenal konsep sederhana dalam 
kehidupan sehari-hari (gerimis, hujan, gelap, 
terang, temaram, dsb).

5. Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya
sendiri
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NO ASPEK 
PERKEMBANGAN

INDIKATOR KOMPETENSI

III KOGNITIF

B. Konsep bentuk, 
warna, ukuran dan
pola

1. Mengklasifikasikan benda berdasarkan
bentuk atau warna atau ukuran.

2. Mengklasiifikasikan benda ke dlm klp yg
sama atau kelompok yg sejenis atau klp
yg berpasangan dgn 2 variasi.

3. Mengenal pola AB-AB dan ABC-ABC.
4. Mengurutkan benda berdasarkan 5 

seriasi ukuran atau warna.

C. Konsep bilangan, 
lambang bilangan dan
huruf

1. Mengetahui konsep banyak dan sedikit.
2. Membilang banyak benda satu sampai

sepuluh.
3. Mengenal konsep bilangan.
4. Mengenal lambang bilangan.
5. Mengenal lambang huruf.
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NO ASPEK PERKEMBANGAN INDIKATOR KOMPETENSI

IV BAHASA

A. Menerima Bahasa 1. Menyimak perkataan orang lain 
(bahasa ibu atau bahasa lainnya).

2. Mengerti dua perintah yang 
diberikan bersamaan.

3. Memahami cerita yang dibacakan
4. Mengenal perbendaharaan kata

mengenai kata sifat (nakal, pelit, baik 
hati, berani, baik, jelek, dsb.).

B. Mengungkapkan
Bahasa

1. Mengulang kalimat sederhana.
2. Menjawab pertanyaan sederhana.
3. Mengungkapkan perasaan dengan 

kata sifat (baik, senang, nakal, pelit, 
baik hati, berani, baik, jelek, dsb.).

4. Menyebutkan kata-kata yang dikenal.
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NO ASPEK 
PERKEMBANGAN

INDIKATOR KOMPETENSI

B. Mengungkapkan
Bahasa

5. Mengutarakan pendapat kepada orang
lain.

6. Menyatakan alasan terhadap sesuatu
yang diinginkan atau ketidaksetujuan.

7. Menceritakan kembali cerita/dongeng
yang pernah didengar.

C. Keaksaraan 1. Mengenal simbol-simbol.
2. Mengenal suara–suara hewan/benda

yang ada di sekitarnya.
3. Membuat coretan yang bermakna.
4. Meniru huruf.
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NO ASPEK PERKEMBANGAN INDIKATOR KOMPETENSI
V SOSIAL-EMOSIONAL

1. Menunjukkan sikap mandiri dalam
memilih kegiatan.

2. Mau berbagi, menolong, dan 
membantu teman.

3. Menunjukan antusiasme dalam
melakukan permainan kompetitif
secara positif.

4. Mengendalikan perasaan.
5. Menaati aturan yang berlaku dalam

suatu permainan.
6. Menunjukkan rasa percaya diri.
7. Menjaga diri sendiri dari 

lingkungannya.
8. Menghargai orang lain.
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NO ASPEK 
PERKEMBANGAN

INDIKATOR KOMPETENSI

Keterampilan 
Hidup/keman
dirian

1. Dpt memegang garpu dengan jari-jari
2. Dpt menggunakan pisau untuk mengoles
3. Dpt melepaskan pakaian yg harus ditarik ke atas
4. Dpt berpakaian sendiri tanpa diawasi kecuali untuk 

mengencangkan
5. Dpt membuka retsleting
6. Dpt mengenakan ikat pinggang
7. Dpt menalikan tali sepatu
8. Dpt berusaha untuk membuat pita tali sepatu
9. Dpt mengenakan pakaian sendiri stlh BAB/BAK
10. Dpt cebok sendiri
11. Sdh memahami kebersihan di kamar mandi (siram 

WC, cuci dan mengeringkan tangan)
12. Dpt mencuci muka sendiri
13. Dpt mandi dengan bantuan 
14. Setelah mandi mengeringkan badan sendiri
15. Dpt menyisir rambut sendiri
16. Dpt Menggosok gigi sendiri 34



Langkah 3:

Menetapkan indikator kompetensi

• Setiap kelompok usia memiliki banyak indikator 
kompetensi (terpadu dan berkesinambungan)

• Pilih 1 atau 2 indikator dari setiap aspek 
perkembangan

• Jadikanlah indikator yang terpilih sebagai tujuan 
pembelajaran
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Contoh Langkah 3:

Aspek Moral dan Nilai : Meniru gerakan beribadah, 
Mengucapkan doa sebelum dan/atau sesudah melakukan
sesuatu.

Aspek Fisik- motorik kasar : Melempar sesuatu secara
terarah, Menangkap sesuatu secara tepat, Memanfaatkan
alat permainan di luar kelas.

Aspek Fisik-motorik halus: Membuat garis vertikal, 
horizontal, lengkung kiri/kanan, miring kiri/kanan, dan
lingkaran, Melakukan gerakan manipulatif untuk
menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai
media.
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 Aspek kognitif: Mengklasifikasikan benda
berdasarkan bentuk atau warna atau ukuran, 
Mengenal konsep bilangan.

 Aspek Bahasa: Memahami cerita yang 
dibacakan, . Menceritakan kembali
cerita/dongeng yang pernah didengar, Meniru
huruf.

 Aspek sosial-emosional: Menunjukkan sikap
mandiri dalam memilih kegiatan, Menaati
aturan yang berlaku dalam suatu permainan.

 Aspek kemandirian: Dpt menggunakan pisau
untuk mengoles, Dpt menalikan tali sepatu, 
Dpt Menggosok gigi sendiri
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Langkah 4:

Menetapkan Konsep Pengetahuan

INDIKATOR KONSEP PENGETAHUAN/MATERI
KEGIATAN

 Aspek Moral dan Nilai agama: 
Meniru gerakan beribadah, 
Mengucapkan doa sebelum
dan/atau sesudah melakukan
sesuatu.

- Melakukan sholat dhuha
berjama’ah

- Doa sebelum/sesudah belajar

 Aspek Fisik- motorik kasar : 
Melempar sesuatu secara
terarah, Menangkap sesuatu
secara tepat, Memanfaatkan
alat permainan di luar kelas.

- Melempar bola ke keranjang
- Menangkap bola
- Bermain ayunan di halaman

sekolah
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INDIKATOR KONSEP PENGETAHUAN/
MATERI KEGIATAN

 Aspek Fisik-motorik halus: 
Membuat garis vertikal, 
horizontal, lengkung
kiri/kanan, miring kiri/kanan, 
dan lingkaran, Melakukan
gerakan manipulatif untuk
menghasilkan suatu bentuk
dengan menggunakan
berbagai media.

- Menggambar sesuatu
- Membuat hiasan

 Aspek kognitif: 
Mengklasifikasikan benda
berdasarkan bentuk atau
warna atau ukuran, 
Mengenal konsep bilangan.

- Mengelompokkan bentuk
persegi panjang dan yg bkn

- Mengelompokkan bendar
berdasarkan warna

- Mengenal konsep 1-5 
39



INDIKATOR KONSEP PENGETAHUAN/ 
MATERI KEGIATAN

 Aspek Bahasa: 
Memahami cerita yang 
dibacakan, . 
Menceritakan kembali
cerita/dongeng yang 
pernah didengar, Meniru
huruf.

- Menjawab dengan benar
pertanyaan berkaitan dengan
cerita yang dibacakan

- Bercerita ttg cerita yg pernah
diketahuinya

- Menulis dgn cara meniru

 Aspek sosial-emosional: 
Menunjukkan sikap
mandiri dalam memilih
kegiatan, Menaati
aturan yang berlaku
dalam suatu permainan

- Memilih sendiri kegiatan main 
yg tlh disediakan guru

- Mengikuti aturan bermain di
dalam sentra
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INDIKATOR KONSEP PENGETAHUAN/ 
MATERI KEGIATAN

 Aspek kemandirian: Dpt
menggunakan pisau untuk
mengoles, Dpt menalikan
tali sepatu, Dpt
Menggosok gigi sendiri

- Menggunakan alat untuk
mengoles sesuatu

- Menalikan tali sepatu
- Menggosok gigi sehabis

makan
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Langkah 5 
Menyusun Rencana Kegiatan Pembelajaran

1. Menuliskan identitas rencana (tema, kelompok usia, 
sentra/kegiatan, pertemuan ke..)

2. Menuliskan tujuan pembelajaran
3. Menuliskan konsep pengetahuan/materi pembelajaran
4. Menyusun kegiatan pembelajaran (Jika sentra: pijakan 

lingkungan, kegiatan pembukaan, pijakan sebelum 
main, pijakan selama main, pijkan setelah main; jika 
non sentra, maka urutan kegiatan meliputi : kegiatan 
pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup)

5. Menuliskan bahan/alat/media yang diperlukan
6. Menentukan prosedur evaluasi

42



Langkah 6:

Menyiapkan alat, bahan, media

Alat bahan sesuai rencana kegiatan main (rencana 
pembelajaran)

Contoh untuk tema: Jagung
Aneka buku cerita tentang jagung
 Aneka jagung
Berbagai alat untuk menanam jagung
Hiasan gantung dengan aneka macam gambar 

jagung
Perlengkapan untuk bermain peran menanam 

jagung
dll
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Format Webbing Rencana Kegiatan Bulanan
KELAS:…………
BULAN: ……….

Hasil yang 

diharapkan (sesuai 

dgn jartem yang 

dibuat):

Kegiatan Penunjang:

Kosa kata:

Konsep:

Lagu:

Sajak:

Cerita:

45

Indikator fisik

Motorik kasar

Indikator fisik
motorik halus

Indikator
sosial

emosional

Indikator
moral dan

nilai agama

Indikator
kognitif

Indikator
bahasa

Indikator
kemandirian
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JAGUNGJenis jagung

Cara 
menanam

jagung

Manfaat
jagung Peralatan

untuk
menanam

jagung

Bagian-
bagian jagung
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• Melakukan sholat dhuha berjama’ah

• Doa sebelum/sesudah belajar, doa
sebelum/sesudah makan, doa
sebelum/sesudah masuk kamar
mandi

Indikator
moral dan

nilai agama

• Melempar bola ke keranjang

• Menangkap bola

• Bermain ayunan di halaman sekolah

Indikator
motorik

kasar

• Menggambar sesuatu

• Membuat hiasan

Indikator
motorik

halus
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• Mengelompokkan bentuk jagung utuh dan
jagung pipil

• Mengelompokkan jenis-jenis jagung
berdasarkan warnanya

• Mengenal konsep 1-5 menggunakan jagung

Indikator
Kognitif

• Menjawab dengan benar pertanyaan berkaitan
dengan cerita ttg jagung

• Menceritakan kembali ttg cerita yg pernah
diketahuinya

• Menulis bagian-bagian jagung dgn cara meniru

Indikator
Bahasa

• Memilih sendiri kegiatan main yg tlh disediakan 
guru

• Mengikuti aturan bermain di dalam sentra

Indikator
Sosial

Emosional
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• Menggunakan 
alat untuk 
mengoles
sesuatu

• Menalikan tali 
sepatu 

• Menggosok gigi
sehabis makan

Indikator
kemandirian
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HASIL YANG DIHARAPKAN:

• Anak mengenal jenis-jenis
jagung

• Anak menyebutkan bagian-
bagian dari jagung

• Anak memahami cara
menanam jagung’

• Anak mengetahui manfaat
jagung

• Anak mengetahui berbagai
peralatan menanam jagung
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Kosa kata: Jagung utuh, 
pipil, klobot, hama, ladang, 

rambut jagung, 

KONSEP: 

Warna: Kuning, coklat, hijau

Ukuran: besar-kecil, 
panjang-pendek, banyak-

sedikit

Tekstur: kasar-halus,/licin

Bilangan: 1 - 5
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• Jagung kesenangankuSajak

• Menanam JagungLagu

• Saat panen jagung
tibaCerita
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KEGIATAN 
PENUNJANG:

Pergi ke kebun
jagung

Menanam jagung

Mengadakan
festival jagung



SATUAN KEGIATAN MINGGUAN
Minggu ke : Kedua
Tema :_____________________________                  Kelas : ……………..

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Kelas

________________________ ___________________

Jam Senin Selasa

08.00-08.45 Morning Activity (pray, singing, calendar, 

exercise)

Morning Activity (pray, singing, calendar, exercise)

08.45-09.30 Shalat Dhuha berjamaah & Iqra Time (for 

Moslem) 

Shalat Dhuha berjamaah & Iqra Time (for Moslem) 

Bible Time (for Christian/Catholic) Bible Time (for Christian/Catholic)

09.30-09.45 Circle Time 1

Pengenalan kegiatan sentra

Circle Time 1

Pengenalan kegiatan sentra

09.45-10.45 Centre Time

Sentra Balok

Centre Time

Sentra Persiapan

10.45-11.00 Circle time II

(Evaluasi, Beres-bers peralatan & perlengkapan 

ruang sentra)

Circle time II

(Evaluasi, Beres-bers peralatan & perlengkapan ruang 

sentra

11.00-11.20 Snack time Snack time

11.20-11.30 Good Bye  Time (berdo’a dan pulang) Good Bye Time (berdo’a dan pulang)
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Rabu Kamis Jum’at

Morning Activity (pray, singing, 

calendar, exercise)

Morning Activity (pray, singing, 

calendar, exercise)

Morning Activity (pray, singing, 

calendar, exercise)

Shalat Dhuha berjamaah & Iqra 

Time (for Moslem) 

Shalat Dhuha berjamaah & Iqra 

Time (for Moslem) 

Mengenal shalat wajib & 

pengayaan doa-doa harian & surat-

surat pendek (for Moslem) 

Bible Time (for Christian/Catholic) Bible Time (for Christian/Catholic) Bible Time (for Christian/Catholic)

Circle Time 1

Pengenalan kegiatan sentra

Circle Time 1

Pengenalan kegiatan sentra

Circle Time 1

Pengenalan kegiatan sentra

Centre Time

Base on Calender Academic

Centre Time

Sentra Eksplorasi

Centre Time

Sentra Ibadah

Circle time II

(Evaluasi, Beres-bers peralatan & 

perlengkapan ruang sentra

Circle time II

(Evaluasi, Beres-bers peralatan & 

perlengkapan ruang sentra

Circle time II

(Evaluasi, Beres-bers peralatan & 

perlengkapan ruang sentra

Snack time Snack time Snack time

Good Bye Time (berdo’a dan

pulang)

Good Bye Time (berdo’a dan

pulang)

Good Bye Time (berdo’a dan

pulang) 55



LEMBAR LESSON PLAN
Tema:

Sentra:

Guru:

Judul Kegiatan:

Tanggal:

Jumlah siswa:

Durasi :

Usia siswa :

Pra pengalaman:

Tujuan Pembelajaran:

Materi dan persiapan yang dilakukan (Pijakan lingkungan)

(Pijakan sebelum main)
Tune in

(Pijakan selama main)
Lesson Proper

(Pijakan setelah main)
Closure + Follow up activity 56



LEMBAR UNTUK GURU
Evaluasi

Observasi
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Tema Jagung

Sentra Sentra bahan alam

Guru Pendidik PAUD

Judul kegiatan Membuat pop corn

Tanggal 21 november 2010

Jumlah siswa 13 anak

Durasi 30 menit

Usia siswa 4 – 5 tahun

Pra pengalaman Anak sudah pernah melihat pohon jagung

Anak pernah melihat jagung pop corn mentah

Anak pernah makan popcorn

RENCANA  KEGIATAN PEMBELAJARAN (Lesson Plan)
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Tujuan Pembelajaran 1. Anak dapat memasak popcorn
dengan urutan yang benar

2. Anak dapat menyebutkan bahan-
bahan pembuat popcorn

Materi dan persiapan
yang dilakukan

(Pijakan Lingkungan)

- 2 buah panci dengan tutup kaca
ukuran sedang

- 15 sendok besar jagung popcorn

- Margarin secukupnya

- 2 buah kompor gas portable

- 2 buah sodet kayu
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Tune in (Pijakan
sebelum Main)

- Gerak dan lagu “membuat popcorn” (versi
menanam jagung)

- Bercerita tentang ‘Panen jagung”
Lesson proper
(Pijakan selama
main)

1. Guru mengajak anak-anak untuk bergerak dan
bernyanyi “membuat popcorn”

2. Guru memperlihatkan peralatan untuk
membuat popcorn dan anak diperkenankan
untuk mengeksplorasi peralatan2 tersebut

3. Guru mengajak anak-anak mempelajari cara
untuk membuat popcorn

4. Guru memberi kesempatan setiap anak untuk
membuat popcorn sendiri dengan pengawasan

Closure 1. Guru menanyakan perasaan anak-anak ketika
mengikuti kegiatan membuat popcorn

2. Guru mempersilahkan anak untuk mencicipi
popcorn buatan mereka sendiri
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