
Hi Grade 1 parents..! 

Welcome back!
Open 2nd semester with Basmallah ..



Introduction:

Unit of Inquiry

(UOI) 4
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Pemaparan UOI 4



UOI 4

Inkuiri terhadap dunia alam dan hukum-hukumnya; 
interaksi antara dunia alam

(fisik dan biologi) dan masyarakat manusia; bagaimana
manusia menggunakan

pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ilmiah; 
dampak kemajuan ilmiah

dan teknologi pada masyarakat dan lingkungan

An inquiry into the natural world and its laws; 
the interaction between the natural world 

(physical and biological) and human societies; 
how humans use their understanding of 

scientific principles; and the impact of 
scientific and technological advances on society 

and on the environment.



People apply their understanding of 
forces and energy to invent and create

Central Idea

Orang-orang menerapkan pemahaman pada gaya
dan energi untuk menemukan dan menciptakan.



Mau belajar apa sih di unit ini?

(unit overview)

Siswa akan

mengidentifikasi 

kegiatan – kegiatan 

yang menggunakan 

penemuan – penemuan 

yang memanfaatkan 

gaya dan energi bagi 

kehidupan manusia

Siswa akan

mengidentifikasi jenis –

jenis penemuan yang 

membantu kegiatan manusia

Siswa akan menganalisa 

yang melatar belakangi 

ditemukan penemuan 

tersebut  serta dampaknya 

bagi manusia



LINES OF INQUIRY

(Fokus yang dipelajari / indicator)

LOI 1 LOI 2 LOI 3

Bagaimana kejadian-

kejadian mengarah pada

penciptaan penemuan

sesuatu yang penting

Penemuan - penemuan

yang memengaruhi

kehidupan orang

Bagaimana memahami

kekuatan dan energi

membantu para

penemu



“Students are able to make or create simple
inventions using used materials at home
(cardboard cars, plastic parachuting toys, etc.)”

EXPECTED ACTION

Siswa mampu membuat atau menciptakan
penemuan sederhana dengan menggunakan
bahan bekas yang ada di rumah (mobil dari kardus,
mainan terjun payung dari plastik, dll) 



Subject within The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



Islamic Studies

Memahamkan central idea dengan

materi

•surat Al Ikhlas

•kisah Nabi Idris A.S

•penemu muslim

Memahami LOI kedua yaitu 

penemuan – penemuan yang 

mempengaruhi kehidupan manusia 

yang ditemukan oleh penemu muslim

Bahasa Indonesia

Memahamkan central idea dengan

materi 

•makna penemuan-penemuan

•siang dan malam

Memahami LOI kedua yaitu 

penemuan – penemuan yang 

mempengaruhi kehidupan manusia 

yang berkaitan dengan 

kebermanfaatannya

Memahami LOI pertama yaitu 

bagaimana kejadian-kejadian 

mengarah pada penciptaan 

penemuan sesuatu yang penting 

dalam sejarah Islam atau penemu 

muslim

Memahami LOI pertama yaitu 

bagaimana kejadian-kejadian 

mengarah pada penciptaan 

penemuan sesuatu yang penting 

dengan mengidentifikasi benda-

benda penemuan yang ada di sekitar



PKN

Memahamkan central idea dengan materi

dampak atau pengaruh penemuan terhadap 

kehidupan manusia

Memahami LOI kedua yaitu penemuan –

penemuan yang mempengaruhi kehidupan manusia 

ketika mengidentifikasi pengaruh penemuan yang 

diciptakan atau di temukan



Subject out of The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



Mathematic

Memahamkan pada related consept 

ingenuity dengan materi

•menyajikan data dengan turus

•membandingkan berat

•membandingkan waktu

•mengenal bangun ruang

Javanesse

Memahamkan pada related consept 

ingenuity, dengan materi 

•tembang dolanan

•unggah ungguh

English

Memahamkan pada consept function 

dengan materi toys

ART

Memahamkan pada concept 

function dengan materi karya 2D 

dan 3D



Arabic

Memahamkan pada concept 

function dengan materi rumah

PJOK/ PE

Memahamkan pada concept 

function dengan materi

senam lantai ( bertumpu pada 

tangan, menggantung, 

mengayun, dan berguling ke 

samping )

Tahajji

Memahamkan pada change 

dengan materi membaca dan

menulis huruf hijaiyah dari alif  (ا)

sampai Ḍo (ض) dengan harokat

fathah, kasroh dan dhommah.

Tahfidz

Memahamkan pada change 

dengan materi surat An Nazi’at 

ayat 1 sampai 20



Approach to learning

(Skill)
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Apa skill yang akan didapat ?

Thinking Skill:

•Critical thinking

•Creative thinking

•Information Transfer

•Reflection and metacognition

Research Skill:

•Media literacy

•Ethical use of media/information



Parent’s support
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1. Buku gambar

2. Pensil warna

3. Barang-barang bekas



Upcoming Event! : 

Three Ways Conference!

Ujian Tahfidz 18 – 20 Jan 2021



See you in the next Parent Orientation
27 Feb 2021! 

THANKS


