
CLASS MEETING BAHASA 

KELAS 1 DAN 2 (MAGIC BOX) 

RULES OF GAME: 

Babak 1 

1. Perlombaan per kelas 

2. Per kelas terdiri dari beberapa grup 

3. Per grup terdiri atas 5/6 orang 

4. Guru menunjukkan gambar 

5. Tiap grup harus mengumpulkan kata (bahasa indonesia, bahasa jawa, bahasa inggris) yang 

ada dalam magic box sebanyak-banyaknya sesuai dengan gambar yang ditunjukkan dalam 

waktu yang ditentukan 

6. 2 grup terbaik dari setiap kelas (6 grup) maju ke babak 2 

 

Babak 2 

1. Peserta adalah 2 grup terbaik dari setiap kelas (6 grup dari keseluruhan kelas) 

2. Seperti babak 1, peserta akan diberi magic box dan mengumpulkan kata (bahasa indonesia, 

bahasa jawa, bahasa inggris) sebanyak-banyaknya sesuai gambar yang ditunjukkan dalam 

waktu yang ditentukan 

3. 1 grup terbaik dari setiap kelas (3 grup) maju ke babak final 

 

Babak Final 

1. Peserta adalah 3 grup terbaik  

2. peserta akan diberi bagan puzzle yang berisi 10 soal (bahasa indonesia, bahasa jawa, bahasa 

inggris) dengan tingkat soal lebih sulit dari babak 2 

3. Penentuan winner 1,2, dan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kelas 3 dan 4 (PINBALL) 

Rules of Game: 

Babak 1 

1. Perlombaan per kelas 

2. Per kelas terdiri dari beberapa grup 

3. Per grup terdiri atas 5/6 orang 

4. Setiap grup mengumpulkan poin dari permainan pinball 

5. 1 anak memasukkan bola kedalam permainan pinball dan menjawab pertanyaan sesuai 

kotak akhir yang didapatkan 

6. Ada 4 kotak dengan nilai poin berbeda (Kotak 1 : poin 1, kotak 2:poin 2, kotak 3:poin 3, kotak 

4: poin 4) 

7. Setiap kotak terdiri atas soal (bahasa indonesia, bahasa jawa, bahasa inggris) 

8. 2 grup terbaik dari setiap kelas (6 grup) maju ke babak 2 

Babak 2 

1. Peserta adalah 2 grup terbaik dari setiap kelas (6 grup dari keseluruhan kelas) 

2. Seperti babak 1, peserta mengumpulkan poin dengan bermain pinball (bahasa indonesia, 

bahasa jawa, bahasa inggris) dengan tingkat soal lebih sulit. 

3. 1 grup terbaik dari setiap kelas (3 grup) maju ke babak final 

 

Babak 3 

1. Peserta adalah 3 grup terbaik  

2. Seperti babak 1 dan 2, peserta mengumpulkan poin dengan bermain pinball (bahasa 

indonesia, bahasa jawa, bahasa inggris) dengan tingkat soal lebih sulit dari babak 

sebelumnya. 

3. Penentuan winner 1,2, dan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kelas 5 dan 6 (The Winner) 

Rules of game:  

Babak 1 

1. Peserta adalah seluruh siswa kelas 5 dan 6 

2. Peserta berkumpul di mushola untuk bermain permainan “The Winner” 

3. Peserta duduk pada tempat yang disediakan 

4. Masing-masing peserta diberi properti menjawab bertuliskan T(warna hijau), F(warna 

merah) 

5. Peserta diberi pertanyaan (bahasa indonesia, bahasa inggris, bahasa jawa, dan bahasa arab) 

6. Peserta menjawab menggunakan properti yang sudah diberikan 

7. 30 peserta terbaik maju ke babak 2 

 

Babak 2 

1. Peserta adalah 30 peserta terbaik yang dibagi menjadi 6 kelompok (per grup 5 orang) 

2. Setiap kelompok harus melewati tantangan untuk mengambil soal 

3. Tantangannya yaitu setiap peserta melewati ban dan zig zag challenge untuk mengambil 

bendera dengan kode soal  

4. Ada 30 soal campuran (bahasa indonesia, bahasa inggris, bahasa jawa, dan bahasa arab) 

5. Peserta menjawab soal sesuai kode soal dan mengumpulkan poin 

6. Setiap grup diberi batas waktu bermain 15 menit 

7. 2 grup terbaik ( 10 orang ) maju ke babak final 

 

Babak final 

1. Penentuan pemenang 1 dan 2 ditentukan dari poin yang terbanyak 

 

 


