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Kelompok A (Kendang) 
 

 

No Hari Aspek Kompetensi Dasar Kegiatan 

  Perkembangan    

1 Senin, PAI Mengenal huruf hijaiyyah tunggal  Mengenal huruf 

 13/4/2020    hijaiyyah 

     (Iqra/wafa) 

  FISIK 3.3 Mengenal anggota tubuh, fungsi dan  Melempar dan 
  MOTORIK gerakannya untuk perkembangan motorik  menangkap bola 
   kasar dan motorik halus. 

 Kolase gambar    4.3 Menggunakan anggota tubuh untuk     

(merobek kertas)    pengembangan motorik kasar dan halus  
     

2 Selasa PAI 2.6 Memiliki prilaku yang mencerminkan  Melafadzkan doa 
 14/4/2020  sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk  kesehatan diri 
   melatih disiplin   
      

  FISIK 3.3 Mengenal anggota tubuh, fungsi dan  Membuat bola 
  MOTORIK gerakannya untuk perkembangan motorik  kertas (meremas 
   kasar dan motorik halus.  kertas) 
   

4.3 Menggunakan anggota tubuh untuk 
 

    Berdiri dengan satu    
pengembangan motorik kasar dan halus     

kaki      

      

3 Rabu PAI 2.6 Memiliki prilaku yang mencerminkan  Melafazkan doa 
 15/4/2020  sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk  kedua orang tua 

   melatih disiplin   

  FISIK 3.3 Mengenal anggota tubuh, fungsi dan  Merangkak dan 
  MOTORIK gerakannya untuk perkembangan motorik  merayap 
   kasar dan motorik halus.  Menggambar bebas 
   4.3 Menggunakan anggota tubuh untuk  dan menceritakan 
   

pengembangan motorik kasar dan halus 
 

    
gambarnya      

  BAHASA 3.11 Memahami bahasa ekspresif  Menggambar bebas 
   (mengungkapkan bahasa pverbal dan non  dan menceritakan 
   verbal.  gambarnya 
   4.11 Menunjukan kemampuan berbahasa   

   ekspresif (mengungkapkan bahasa pverbal   

   dan non verbal.   

4 Kamis PAI 2.6 Memiliki prilaku yang mencerminkan  Melafadzkan doa 
 16/4/2020  sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk  sebelum dan 
   melatih disiplin  sesudah makan 
     

  KOGNITIF 3.6 Mengenal benda-benda di sekitar (nama,  Mengisi botol 
   warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara,  mineral dengan air 
   tekstur, fungsi dan ciri-ciri lainnya).  menggunakan tutup 
   

4.6 Menyampaikan apa dan bagaimana benda- 
 

    botol dan       
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    benda di sekitar yang dikenalnya ((nama,   menimbang botol 
    warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara,   yang kosong dan 
    tekstur, fungsi dan ciri-ciri lainnya) melalui   yang berisi air 
    berbagai hasil karya.    
        

   FISIK 3.3 Mengenal anggota tubuh, fungsi dan   Melipat bentuk dari 
   MOTORIK gerakannya untuk perkembangan motorik   kertas (bentuk 
    kasar dan motorik halus.   bendera indonesia) 
    4.3 Menggunakan anggota tubuh untuk    

    pengembangan motorik kasar dan halus    

5 Jum’at  PAI 2.6 Memiliki prilaku yang mencerminkan   Melafadzkan doa 
 17/4/2020  sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk   kebaikan dunia dan 
    melatih disiplin   akhirat 
       

        

   FISIK 3.3 Mengenal anggota tubuh, fungsi dan   Berjalan di satu 
   MOTORIK gerakannya untuk perkembangan motorik   garis 
    kasar dan motorik halus.    

    4.3 Menggunakan anggota tubuh untuk    

    pengembangan motorik kasar dan halus    

   KOGNITIF 3.6 Mengenal benda-benda di sekitar (nama,   Menyusun benda dari 
    warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara,   yang terbesar ke 

    tekstur, fungsi dan ciri-ciri lainnya).   terkecil (sandal 

    4.6 Menyampaikan apa dan bagaimana benda-   ananda, sandal kaka, 

    benda di sekitar yang dikenalnya ((nama,   sandal ayah/ibu) 
    warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara,    

    tekstur, fungsi dan ciri-ciri lainnya) melalui    

  

 berbagai hasil karya.    
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