
Hi Grade 1 parents..! 

Welcome back!
Open 2nd semester with Basmallah ..



Introduction:

Unit of Inquiry

(UOI) 6

01

Pemaparan UOI 6



UOI 6

Inkuiri terhadap hak dan tanggung jawab dalam
perjuangan untuk berbagi sumber daya yang 

terbatas dengan orang lain dan makhluk hidup
lainnya; komunitas dan hubungan di dalam

dan di antara mereka; akses terhadap
kesempatan yang sama; perdamaian dan

resolusi konflik

An inquiry into rights and responsibilities in the 
struggle to share finite resources with other 

people and with other living things; 
communities and the relationships within 

and between them; access to equal 
opportunities; peace and conflict resolution



People can make choices to support the 
sustainability of the Earth’s resources

Central Idea

Orang-orang dapat membuat pilihan untuk
mendukung keberlanjutan sumber daya alam.



Mau belajar apa sih di unit ini?

(unit overview)

Siswa akan

mengidentifikasi hak dan

kewajibannya pada saat

memanfaatkan sumber 

daya alam disekitarnya

Siswa akan

mengidentifikasi sumber 

daya alam terbatas, tidak 

terbatas 

Siswa akan

mengidentifikasi manfaat 

sumber daya alam untuk

kehidupan manusia

Siswa akan

mengidentifikasi dampak 

gaya hidup manusia 

terhadap sumber daya 

alam



LINES OF INQUIRY

(Fokus yang dipelajari / indicator)

Earth’s finite and infinite 

resources

Sumber daya alam terbatas

dan tak terbatas

The impact of people’s 

choices on the environment

Dampak pilihan orang

terhadap lingkungannya

The balance between meeting 

human needs and the use of 

limited resources

Keseimbangan antara memenuhi

kebutuhan manusia dan

penggunaan sumber daya yang 

terbatas

LOI 1 LOI 2 LOI 3



“Students are able to use existing natural resources
wisely.”

EXPECTED ACTION

Siswa mampu menggunakan sumber daya alam
yang ada secara bijak.



Subject within The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



Islamic Studies

Memahamkan central idea 

dengan materi

•Sumber daya alam dalam sudut 

pandang Islam bersumber dari Al 

Qur’an dan Hadist

•Puasa 

Bahasa Indonesia

Memahamkan central idea dengan

materi 

•Kalimat petunjuk

•Puisi bertema alam

Memahami LOI ketiga yaitu 

keseimbangan antara kebutuhan 

manusia dengan sumber daya alam 

yang ada ketika siswa mempelajari 

Sumber daya alam dalam sudut 

pandang Islam bersumber dari Al 

Qur’an dan Hadist

Memahami LOI kedua yaitu 

manfaat sumber daya alam dalam 

kehidupan sehari hari ketika 

membuat puisi bertema alam

Memahami LOI ketiga yaitu 

keseimbangan antara kebutuhan 

manusia dengan sumber daya alam 

yang ada ketika menjelaskan 

langkah-langkah berperilaku bijak 

saat menggunakan sumber daya 

alam



PKN

Memahamkan central idea dengan materi

• karakteristik anggota keluarga

• hak dan kewajiban

Memahami LOI ketiga yaitu keseimbangan antara 

kebutuhan manusia dengan sumber daya alam yang 

ada ketika siswa mengetahui tentang hak dan 

kewajiban dalam menggunakan sumber daya alam



Subject out of The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



Mathematic

Memahamkan pada concept form

dengan materi

•Pengurangan bilangan bulat

Javanesse

Memahamkan pada concept form, 

dengan materi 

•Mengenal anggota tubuh

English

Memahamkan pada concept form 

dengan materi Natural and Unnatural 

Resources and animal

ART

Memahamkan pada concept form 

dan change dengan materi

•Perubahan dari benda alam menjadi

sebuah karya seni kolase

•Mengenal rock painting



Arabic

Memahamkan pada concept 

form dengan materi kosakata

sumber daya alam dan hobi

dalam bahasa arab

PJOK/ PE

Memahamkan pada concept 

form dengan materi jenis-jenis 

olahraga (darat dan air)

Tahajji

Memahamkan pada concept form 

dengan materi huruf hijaiyah dari

sebelah kanan dengan huruf huruf

alif sampai ya’ ( ي-ا  )

dengan harokat fathah, kasroh dan

dhommah.

Tahfidz

Memahamkan pada concept 

responsibility dengan materi surat 

An Nazi’at ayat 31 sampai 46



Approach to learning

(Skill)

04



Apa skill yang akan didapat ?

Research skill:

Media literacy

Communication skills:

Literacy and ICT



Parent’s support
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1. Lem fox/uhu

2. Gunting 

3. Kertas gambar

4. Bahan alam (daun kering, biji-

bijian, ranting, bunga, dll)



Upcoming Event! : 

Students Lead Conference (SLC)! 19 – 27 April 2021



See you!!!

THANKS


