
 
PENGUMUMAN 

JADWAL PAS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 
        SEMESTER GANJIL 2018-2019 

CAMBRIDGE 

Kelas 1  

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran 
 

Materi 

1. 
Senin 

3 Desember 2018 

07.00 – 08.30 PAI  

 

- Menyebutkan dan menulis 

huruf hijaiyyah berserta 

harokatnya 

- Isi kandungan surah Al 

Fatihah 

- Memahami dan 

mengetahui bukti keesaan 

Allah SWT  

- Melafalkan dan 

memahami makna Do’a 

Sebelum dan Sesudah 

Belajar  

- Keteladanan kasih sayang 

Allah dan Nabi 

Muhammad 

- Memahami makna 

bersyukur, pemaaf, jujur, 

dan percaya diri 

- Memahami tata cara 

bersuci 

- Memahami kisah 

keteladanan Nabi Adam 

a.s, Nabi Idris a.s, Nabi 

Nuh a.s, Nabi Hud a.s  

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Indonesia  - Memahami teks bacaan 

dan menjawab pertanyaan 

sesuai isi teks 

- Membuat kalimat dari 

sebuah kata atau 

berdasarkan gambar 

dengan huruf tegak 

bersambung 

- Membedakan huruf 

vokal/konsonan 

- Mendeskripsikan benda 

- Memahami syair lagu 

- Mengidentifikasi ungkapan 

permintaan tolong dan 

berterimakasih 

- Mengidentifikasi ungkapan 

perintah  

 



- Menyebutkan kosa kata 

yang berhubungan 

dengan peristiwa siang 

dan malam 

- Menyebutkan anggota 

keluarga inti 

- Mencermati syair lagu 

"andaikan aku punya 

sayap 

12.00 – 13.00 
Istirahat 

 

 

 

2. 

 

Selasa 

4 Desember 2018 

07.00 – 08.30  

Matematika  

- Membilang dan     

menyebutkan banyak 

benda dengan tepat (1-20) 

- Mengurutkan bilangan dari 

yang terkecil atau yang 

terbesar 

- Membandingkan dua 

bilangan 

- Menyelesaikan soal 

ceritayang berkaitan 

dengan penjumlahan dan 

pengurangan 

- Number pairs  

- Mengenal benda-benda  

  yang berbentuk persegi, 

lingkaran, persegi panjang 

balok, kubus, tabung 

- Double 1-5 

- Difference 

- Coin 

- Compare weight and 

length 

- Units of time: Hours and 

Day 

- Addition and subtraction 

- Partitioning tens and ones 

- Handling data (tables) 

- Capacities (hold least/hold 

most) 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN  - Menyebutkan dan 

melaksanakan peraturan 

yang ada di rumah 

- Manfaat menaati 



peraturan yang ada di 

rumah 

- Akibat tidak menaati 

peraturan yang ada 

dirumah 

- Mengidentifikasi 

perbedaan jenis kelamin 

anggota keluarga 

- Mengidentifikasi 

kegemaran /hobi anggota 

keluarga 

- Mengenal contoh-contoh 

dan keuntungan 

kerjasama di rumah 

12.00 – 13.00 Istirahat  

3. 
Rabu 

5 Desember 2018 

07.00 – 08.30 IPA  - Menyebutkan bagian-

bagian tubuh manusia dan 

fungsinya 

- Mengidentifikasi 

perbedaan antara satu 

orang dengan yang lain 

- Mengetahui human 

senses dan fungsinya 

- Mengidentifikasi berbagai 

material menggunakan 

five senses 

- Mengidentifikasi 

karakteristik berbagai 

material 

- Mengelompokkan 

berbagai benda 

berdasarkan property dari 

material 

- Living things and non 

living things 

- Inhabit local environment 

- Healthy diet (food and 

water) 

- Human and animals 

produce offspring that 

growth to be adults 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa  - Memahami isi bacaan dan 

menjawab pertanyaan 

berdasarkan isi bacaan 

- Mencocokkan gambar 

sesuai dengan bunyi 

bahasa atau informasi 



yang didengar 

- Mengidentifikasi bunyi 

bahasa dari teks kalimat 

yang di dengar ( basa 

krama) 

- Tembang Dolanan  

(kucingku telu  & cublek-

cublek suweng) 

- Cerita 

- Tembang dolanan 

- Bahasa Krama (Anggota 

Tubuh) 

- Ukara Pitakon 

- Ukara Pakon dan 

Panyuwun 

12.00 – 13.00 Istirahat  

4. 
Kamis 

6 Desember 2018 

07.00 – 08.30 IPS  - Menyebutkan nama-nama 

anggota keluarga besar 

- Menyebutkan anggota 

keluarga lain 

- Menyebutkan manfaat dan 

cara menjaga kerukunan 

di rumah 

- Menyebutkan dampak jika 

tidak menjaga kerukunan 

di rumah 

- Pengalaman/peristiwa 

menyenangkan dan 

menyedihkan yang di 

alami 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris - Menggunakan this, that, 

these untuk menunjuk 

suatu benda 

- Menuliskan berbagai kata 

yang diketahui tentang 

colour dan alphabets  

- Identifikasi benda dalam 

kelas 

- Menjawab pertanyaan 

berdasarkan bacaan  

- Plural dan singular 

- Penggunaan huruf kapital  

- Penggunaan tanda baca 

comma, full stop dan 

question mark 

- Can/can’t 

- Near, between, beside 



- Likes and dislikes 

- Subject pronouns and 

object pronouns 

- Preposition of time (in, on) 

12.00 – 13.00 Istirahat  

5. 
Jum’at 

7 Desember 2018 

07.00 – 08.30 BTQ -Memahami dan melafalkan 

 huruf hijaiyah dan Tajwid 

(sesuai jilid At-Tartil) 

09.00 – 10.00  Istirahat  

   

 

 

Catatan : 
1.  Apabila terjadi perubahan jadwal tersebut diatas,  kami akan memberitahukan lebih lanjut. 
2. Ananda pulang pukul 13.00 WIB 

 


