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No Hari Aspek 

Perkembangan 

Kompetensi Dasar Kegiatan 

1 Senin, 13 

April 2020 

Motorik Halus 3.3  Mengenal anggota 

tubuh, fungsi dan 

gerakannya untuk 

perkembangan motorik 

kasar dan motorik halus. 

 

4.3  Menggunakan anggota 

tubuh untuk pengembangan 

motorik kasar dan halus 

  

Menggunting gambar bentuk 

burung garuda 

Sosial Emosi 2.11 Memiliki prilaku 

yang dapat menyesuaikan 

dengan situasi   

Menyebutkan nama negara 

(Indonesia) dan lambang 

negara (burung garuda) 

kognitif 3.7 Mengenal 

lingkungan sosial (keluarga, 

teman, tempat tinggal, 

tempat ibadah, budaya, 

transfortasi).  

Bahasa 3.12 Mengenal 

keaksaraan awal melalui 

bermain  

    

4.12 Menunjukan 

kemampuan keaksaraan 

awal dalam berbagai bentuk 

karya.   

    

Melengkapi huruf dari tulisan 

“burung garuda” 

Nilai Agama dan 

Moral 

4.1 Melakukan kegiatan 

beribadah sehari-hari 

dengan tuntunan orang 

dewasa   

    

Murojaah Al Fiil 

2 Selasa, 14 

April 2020 

kognitif 3.6 Mengenal benda-

benda di sekitar (nama, 

warna, bentuk, ukuran, pola, 

sifat, suara, tekstur, fungsi 

dan ciri-ciri lainnya). 

    

4.6 Menyampaikan apa 

dan bagaimana benda-benda 

di sekitar yang dikenalnya 

((nama, warna, bentuk, 

ukuran, pola, sifat, suara, 

tekstur, fungsi dan ciri-ciri 

lainnya) melalui berbagai 

hasil karya.   

Menghubungkan lambang 

bilangan dengan jumlah 

benda 

Bahasa 3.11 Memahami bahasa 

ekspresif (mengungkapkan 

bahasa pverbal dan non 

verbal.   

    

4.11 Menunjukan 

kemampuan berbahasa 

ekspresif (mengungkapkan 

Menyebutkan nama ibu kota 

Indonesia (Jakarta) 
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bahasa pverbal dan non 

verbal.    

  Nilai Agama dan 

Moral 

4.1 Melakukan kegiatan 

beribadah sehari-hari 

dengan tuntunan orang 

dewasa   

    

Hafalan doa iftitah 

Fisik Motorik 3.3 Mengenal anggota 

tubuh, fungsi dan 

gerakannya untuk 

perkembangan motorik 

kasar dan motorik halus 

    

4.3 Menggunakan 

anggota tubuh untuk 

pengembangan motorik 

kasar dan halus   

Melompat buka tutup dengan 

dua kaki 

3 Rabu, 15 

April 2020 

kognitif 3.5 Mengetahui cara 

memecahkan masalah 

sehari-hari dan berprilaku 

kreatif   

    

4.5 Menyelesaikan 

masalah sehari-hari secara 

kreatif   

    

Menyusn puzzle bentuk 

gambar burung garuda 

Bahasa 3.11 Memahami bahasa 

ekspresif (mengungkapkan 

bahasa pverbal dan non 

verbal.   

    

4.11 Menunjukan 

kemampuan berbahasa 

ekspresif (mengungkapkan 

bahasa pverbal dan non 

verbal.    

Menyebutkan nama Pancasila 

Nilai Agama dan 

Moral 

4.1 Melakukan kegiatan 

beribadah sehari-hari 

dengan tuntunan orang 

dewasa   

    

Hafalan doa ruku dan I’tidal 

Fisik Motorik 3.3 Mengenal anggota 

tubuh, fungsi dan 

gerakannya untuk 

perkembangan motorik 

kasar dan motorik halus 

    

4.3 Menggunakan 

anggota tubuh untuk 

pengembangan motorik 

kasar dan halus   

Menulis huruf Hijaiyyah 

4 Kamis, 16 

April 2020 

kognitif 3.5 Mengetahui cara 

memecahkan masalah 

sehari-hari dan berprilaku 

kreatif   

    

4.5 Menyelesaikan 

masalah sehari-hari secara 

kreatif    

Mengenal konsep waktu 

dengan menggambar jarum 

jam sesuai waktu 

  Sosial Emosi 2.8 Memiliki prilaku 

yang mencerminkan sikap 

kemandirian  

Menyapu 

Bahasa 3.11 Memahami bahasa Menyebutkan warna bendera 
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ekspresif (mengungkapkan 

bahasa pverbal dan non 

verbal.   

    

4.11 Menunjukan 

kemampuan berbahasa 

ekspresif (mengungkapkan 

bahasa pverbal dan non 

verbal.    

Indonesia 

Nilai Agama dan 

Moral 

4.1 Melakukan kegiatan 

beribadah sehari-hari 

dengan tuntunan orang 

dewasa    

Hafalan bacaan sujud dan 

duduk diantara dua sujud 

Seni Mengenal dan menghasilkan 

berbagai karya dan aktivitas 

seni.   

    

Menunjukan karya dan 

aktivitas seni dengan 

menggunakan media.  

Kolase pada  gambar bendera 

5 Jumat, 17 

April 2020 

kognitif 3.5 Mengetahui cara 

memecahkan masalah 

sehari-hari dan berprilaku 

kreatif   

    

4.5 Menyelesaikan 

masalah sehari-hari secara 

kreatif    

Maze bentuk geometri 

Sosial Emosi 2.8 Memiliki prilaku 

yang mencerminkan sikap 

kemandirian  

Mengancingkan baju 

Fisik Motorik 3.3 Mengenal anggota 

tubuh, fungsi dan 

gerakannya untuk 

perkembangan motorik 

kasar dan motorik halus.

    

4.3 Menggunakan 

anggota tubuh untuk 

pengembangan motorik 

kasar dan halus   

Meniru gerakan senam lantai 

sederhana 

Nilai Agama dan 

Moral 

4.1 Melakukan kegiatan 

beribadah sehari-hari 

dengan tuntunan orang 

dewasa    

Membaca Wafa 

Seni Mengenal dan menghasilkan 

berbagai karya dan aktivitas 

seni.   

    

Menunjukan karya dan 

aktivitas seni dengan 

menggunakan media.  

Mewarnai gambar sesuai 

petunjuk 

Kegiatan Literasi Dengan bu syarifah 


