
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL UH SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GANJIL 2019-2020 

Kelas 2B CAMBRIDGE 

 

No Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran 
 

Materi 

1.  
Jum’at, 01 

November 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  

2.  
Senin, 04 

November 2019 

07.00 – 08.00 PAI 

- Hadist tentang perilaku hidup bersih 

dan hidup sehat 

- Menyebutkan contoh hidup bersih 

dan hidup sehat 

- Menyebutkan cara untuk hidup 

bersih dan hidup sehat! 

- Memberikan contoh sikap kerja 

sama dan tolong menolong dalam 

kehidupan sehari-hari 

- Melafalkan dan mengartikan doa 

sebelum dan sesudah makan  

08.00 – 08.15 Break Time  

08.15 – 09.15 Bahasa Indonesia 

-  Deskripsi ciri-ciri lingkungan sehat 

dan tidak sehat 

-  Mengetahui makna puisi anak 

-  Mencari kata-kata sulit dalam 

sebuah lagu/ puisi 

-  Menggunakan tanda tanya dalam 

sebuah cerita 

09.15 – 10.00 Istirahat  

 

3.  

 

Selasa, 05 

November 2019 

 

07.00 – 08.00 

 

Matematika  

-  Multiplication and division 

-  Time (Half and O’clock) 

-  Measure length and weight 

-  Money 

08.00 – 08.15  Break Time  

08.15 – 09.15 PKN  -  Menyebutkan karakteristik masing 

masing individu 

-  Mengidentifikasi keberagaman di 

lingkungan 

-  Mengidentifikasi berbagai suku 

bangsa dan makanan tradisional 

sebuah daerah 

-  Menyebutkan alasan dan 

keuntungan dari sebuah 

keberagaman 

 



-  Mengetahui kegiatan-kegiatan 

semua agama di Indonesia 

-  Menyebutkan macam macam sikap 

yang baik  

-  Menyebutkan keuntungan bersatu 

dalam sebuah keberagaman 

 - Menyebutkan kerugian jika kita 

tidak bersatu dalam sebuah 

keberagaman  

-  Mengetahui cara menghargai orang 

lain 

09.15 – 09.30 Istirahat  

09.30 – 10.30 Berenang di Green Bay 

Mutiara Anak Sholeh 

 

4.  
Rabu, 06 November 

2019 

07.00 – 08.00 IPA  -  How the shapes of materials can be 

changed by squashing, bending, 

twisting and stretching  

-  Heated or cooled  

-  Material can dissolve in water  

-  Natural and man made material 

08.00 – 08.15  Break Time  

08.15 – 09.15 Bahasa Jawa  -  Menyusun kalimat dalam bahasa 

Jawa 

-  Membuat kalimat dalam bahasa 

Jawa 

-  Menulis tegak bersambung 

-  Mengidentifikasi teks karangan 

kegiatan sehari-hari 

-  Membuat teks karangan sehari-hari 

09.15 – 10.00 Istirahat  

5.  
Senin, 11 

November 2019 

07.00 – 08.00 IPS  - Mengetahui berbagai macam 

peristiwa dalam keluarga 

- Peristiwa menyenangkan dalam 

keluarga 

- Peristiwa menyedihkan dalam 

keluarga 

08.00 – 08.15  Break Time  

08.15 – 09.15 Bahasa Inggris - How many / how much 

- There is / there are 

- Number (odd, even, cardinal, 

ordinal) 

- Possessive pronoun (mine, your, 

theirs, etc) 

- Possessive adjective (his, her, my, 

etc) 

09.15 – 10.00 Istirahat  

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 15.00 WIB 
 

 


