
  
 

 

Kelas 1 

PENGUMUMAN 
JADWAL UH SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2018-2019 

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran 
 

Materi 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 

 
Senin 

28 JANUARI 2019 

07.00 – 08.00 PAI - Mencermati pelafalan dan 

menyimak arti al-Asmau al- 

Husna: al-Malik 

08.00 – 08.15 Break Time  

08.15 – 09.15 Bahasa Indonesia - Ungkapan penyampaian terima 

kasih, permohonan maaf, 

permintaan tolong, ajakan, 

perintah dan kesantunan dalam 

percakapan 

- Mencermati puisi anak/syair 

lagu yang berisi ungkapan 

kekaguman, kebanggaan, 

hormat kepada orang tua, kasih 

saying, dalam lagu Kasih ibu, 

hujan rintik-rintik dan bintang 

kecil 

09.15 – 10.00 Istirahat  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selasa 

29 JANUARI 2019 

 
07.00 – 08.00 

 
Matematika 

- Menjelaskan makna bilangan 

cacah sampai dengan 99 

- Memahami bilangan ganjil dan 

genap 

- Menjelaskan bilangan sampai 

dua angka dan nilai tempat 

- Membandingkan dua bilangan 

sampai dua angka 

- Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan 

08.00 – 08.15 Break Time  

08.15 – 09.15 PKN - Kegiatan sehari-hari yang 

mencerminkan sila Pancasila 

- Macam-macam aturan yang ada 

di sekolah 

- Manfaat menaati peraturan yang 

ada di sekolah 

09.15 – 10.00 Istirahat  

 

 
3. 

 
 

Rabu 

30 JANUARI 2019 

07.00 – 08.00 IPA - Hewan-hewan yang ada pada 

lingkungan yang tidak sehat 

- Jenis-jenis sampah dan jenis- 

jenis tempat sampah 

-Ciri – ciri lingkungan 

-Benda hidup dan benda mati 



    - Ciri-ciri makhluk hidup 

- Penyebab benda bergerak 

08.00 – 08.15 Break Time  

08.15 – 09.15 Bahasa Jawa - Mendengarkan pesan lisan 

dalam ragam ngoko dan ngoko 

alus, 

- Menulis kalimat sederhana 

dengan huruf sambung. 

- Memahami isi bacaan dan 

menjawab pertanyaan 

berdasarkan isi bacaan 

- Memahami teks tembang 

dolanan (menthok-menthok) 

09.15 – 10.00 Istirahat  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamis 

31 JANUARI 2019 

07.00 – 08.00 IPS - Mengenal macam-macam 

peristiwa menyenangkan 

/menyedihkan 

- Mengelompokkan peristiwa yang 

menyenangkan dan 

menyedihakan 

- Mengetahui apa yang harus 

dilakukan apabila ada teman 

atau saudara yang mengalami 

peristiwa menyedihkan 

08.00 – 08.15 Break Time  

08.15 – 09.15 Bahasa Inggris - Mengenal dan mengidentifikasi 

kosa kata/frase dalam 

merespon kegiatan atau 

aktivitas sesuai instruksi 

- Menulis dan menyusun kosa 

kata/frase dalam merespon 

kegiatan atau aktivitas sesuai 

Instruksi 
- Meminta/ memberi informasi 

untuk menyebutkan kepemilikan, 
menanyakan dimana suatu benda 
berada dan menanyakan 
kegiatan yang sedang dilakukan 
seseorang 

09.15 – 10.00 Istirahat  

 
 

5. 

 
Jum’at 

1 PEBRUARI 2019 

07.00 – 08.00 BTQ -Memahami dan melafalkan 

huruf hijaiyah dan Tajwid (sesuai 

jilid At-Tartil) 

08.00 – 08.15 Break Time  

08.15 KBM  

 

Catatan : 
1. Apabila terjadi perubahan jadwal tersebut diatas, kami akan memberitahukan lebih lanjut. 

2. Setelah kegiatan UH, KBM tetap berlangsung sesuai jadwal pembelajaran 

3. Ananda pulang pukul !5.00 WIB 


