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IPA 
 

1.1 Mengenal bagian-bagian tubuh dan 

kegunaannya serta cara perawatannya 

1.1.1 Menyebutkan bagian-bagian 

tubuh yang tampak jelas 

misalnya: mata, telinga, hidung, 

lidah, kulit dan gigi melalui 

pengamatan 

1.1.2 Menceritakan kegunaan bagian-

bagian tubuh yang diamati 

1.1.3 Menjelaskan cara merawat tubuh 

1.1.4 Menunjukkan cara merawat 

tubuh 

 

IPS 

 

1.1 Mengidentifikasi identitas diri, keluarga, 

dan kerabat 

1.1.1 Menyebutkan nama lengkap dan 

nama panggilan 

1.1.2 Menyebutkan nama orang tua 

1.1.3 Menyebutkan alamat tempat 

tinggal 

1.1.4 Menyebutkan anggota keluarga 

yang tinggal dalam satu rumah 

 

MATEMATIKA 

 

1.1 Membilang banyak benda 

1.1.1 Membilang banyak benda 

1.1.2 Membaca bilangan   

1.1.3 Menulis lambang bilangan 

1.1.4 Membilang banyak benda secara 

urut 

1.2 Mengurutkan banyak benda 

1.2.1 Mengelompokkan benda sejenis 

1.2.2 Membilang banyak benda yang 

sejenis 

1.2.3 Membandingkan banyak benda 

1.2.4 Mengurutkan banyak benda 

yang sejenis 

SENI, BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

 

2.1  Mengekspresikan diri melalui gambar 

ekspresif 

2.1.1 Menggambar diri sendiri 

 

DIRI SENDIRI 

 KEWARGANEGARAAN 

1.1 Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama dan suku bangsa 

1.1.1  Membedakan perbedaan jenis kelamin, agama dan suku bangsa 

1.1.2 Menyebutkan anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin  

PENDIDIKAN JASMANI 

 

1.1  Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari, dan 

lompat dalam permainan sendiri serta nilai 

sportifitas, kejujuran, kerjasama, toleransi 

dan percaya diri 

1.1.1 Berjalan dengan berbagai langkah 

(pendek/panjang) dan arah (depan, 

kiri, kanan) 

1.1.2 Berlari ke berbagai arah 

1.1.3 Melakukan gerak meloncat dan 

melompat ke depan, kiri, dan kanan 

1.1.4 Melakukan gerak dasar lokomotor 

(jalan dan lari) dalam berbagai 

kecepatan 

BAHASA INDONESIA 

 
Mendengarkan 

1.1.  Membedakan berbagai bunyi bahasa 

1.1.1 Mengenal bunyi bahasa 
1.1.2 Membedakan bunyi bahasa 

1.1.3 Melafalkan bunyi bahasa secara tepat 

 
Berbicara 

2.1.    Memperkenalkan diri sendiri dengan kalimat 

sederhana dan bahasa yang santun 
2.1.1  Menyebutkan data diri (nama, kelas, 

sekolah dan tempat tinggal) dengan 
kalimat sederhana 

2.1.2  Menyebutkan nama orang tua dan 

saudara kandung 
2.1.3  Melakukan percakapan/ dialog 

sederhana sesuai dengan tema (diri 

sendiri) secara berpasangan dengan 
bimbingan guru 

 

Membaca 
3.1.    Membaca nyaring suku kata dan kata dengan 

lafal yang tepat 

3.1.1  Membaca huruf a, i, m, n 
3.1.2  Membaca suku kata na, ni, ma, mi, in, 

an, im, am 

3.1.3  Membaca kata yang terbentuk dari huruf 
a, i, m, n dengan lafal tepat 

 

Menulis 
4.1.     Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, 

dan bentuk huruf 

4.1.1 Menjiplak bentuk gambar 
4.1.2 Menjiplak lingkaran 

4.1.3 Menjiplak bentuk huruf 

4.2.    Menebalkan berbagai bentuk gambar, 
lingkaran, dan bentuk huruf 

4.2.1 Menebalkan bentuk gambar 

4.2.2 Menebalkan bentuk lingkaran 
4.2.3 Menebalkan bentuk huruf 

4.3     Mencontoh huruf, kata atau kalimat sederhana 

dari buku atau papan tulis dengan benar 
4.3.1 Mencontoh huruf dengan huruf  lepas 

4.3.2 Mencontoh kata dengan huruf lepas 

4.3.3 Mencontoh huruf dengan huruf sambung 
4.3.4 Mencontoh kata dengan huruf sambung 
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