
Assalamu’alaikum

Grade 3 parents..! 

Welcome back!
Open 2nd semester with Basmallah ..



Introduction:

Unit of Inquiry

(UOI) 6
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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
SHARING THE PLANET

BERBAGI PLANET INI



Children worldwide encounter               
a range of challenges, risks, and 

opportunities

Central Idea

Anak-anak di seluruh dunia menghadapi
berbagai tantangan, risiko, dan peluang



Mau belajar apa sih di unit ini?

(unit overview)

Pada akhirnya siswa dapat

menjelaskan bahaya –

bahaya yang mengancam

anak-anak dan apa yang 

harus dilakukan menghadapi

bahaya tersebut.

Siswa diharapkan dapat

menjelaskan tantangan, 

risiko, dan peluang yang 

dihadapi anak-anak.. Siswa

juga diharapkan dapat

merespon tantangan, 

risiko, dan peluang dan

cara individu atau

organisasi bekerja untuk

melindungi anak-anak dari

risiko



LINES OF INQUIRY (Fokus yang dipelajari)

Challenges, risks, and 

opportunities that 

children encounter 

(local and global)

Tantangan, risiko, dan

peluang yang dihadapi

anak-anak (lokal dan

global).

How children respond to 

challenges, risks, and 

opportunities

Bagaimana anak merespons 

tantangan, risiko, dan peluang

Ways in which individuals 

and organizations work to 

protect children from risk

Cara di mana individu dan

organisasi bekerja untuk

melindungi anak-anak

dari risiko

LOI 1

LOI 2
LOI 3



Students are able to explain the dangers that
threaten children and what to do about them.

EXPECTED ACTION

Siswa mampu menjelaskan bahaya-bahaya yang 
mengancam anak-anak dan apa yang harus dilakukan 
menghadapi bahaya tersebut.



Subject within The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



PPKn

Memahamkan central idea dengan

materi:

Makna keberagaman karakteristik 

individu

Makna sila kedua Pancasila

Bahasa Indonesia

Memahami LOI pertama, yaitu membaca

teks ,menemukan pikiran pokok dalam

paragraph, dan membaca denah melalui

konsep form ketika menemukan teks yang 

berisi bentuk-bentuk ancaman/ bahaya yang 

menimpa anak-anak

Memahami LOI ketiga, yaitu bagaimana cara

individu atau organisasi bekerja untuk

melindungi anak-anak dari risiko melalui

concept opinion (pendapat) ketika

menjelaskan organisasi yang bekerja

melindungi hak-hak anak dan kalimat saran

Memahamkan LOI pertama yaitu

tantangan, risiko, dan peluang

yang dihadapi anak-anak (lokal dan

global) melalui concept form 

(bentuk) ketika diperlihatkan

bentuk-bentuk tantangan, risiko, 

dan peluang bagi anak-anak.

Memahami LOI kedua, yaitu bagaimana anak

merespons tantangan, risiko, dan peluang

melalui key konsep responsibility      

(tanggung jawab ) dan opinion ( pendapat) 

ketika anak-anak menyampaikan pendapatnya.

Memahamkan LOI kedua

bagaimana anak merespons

tantangan, risiko, dan peluang

melalui key konsep responsibility 

dan LOI ketiga yaitu individu atau

organisasi yang bekerja

melindungi hak-hak anak



Subject out of The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



Islamic Studies

Memahamkan pada konsep

responsibility (tanggung jawab) dengan

materi makna sholat sebagai wujud dari

pemahaman QS Al Kautsar,

makna zikir dan doa setelah sholat, dan

sikap peduli terhadap sesama sebagai

implementasi pemahaman QS Al Kautsar

English

Memahamkan pada konsep

form dengan materi vegetable

Art

Melalui konsep change siswa

dapat merubah sebuah titik

menjadi sebuah karya seni

unik

Melalui konsep form dengan

materi diagram gambar, simetri

lipat, simetri putar, dan bentuk

bangun datar dan sifatnya

Mathematic



Arabic

Memahamkan pada konsep form 

(bentuk) dengan materi Khaalatu

khadiiqoti (Suasana Kebun)

PJOK/ PE

Gerak dasar berenang : 

mengapung, meluncur

Tahajji

Membaca juz 29 surat Al-Mulk

dengan benar

-Siswa mampu menyambung huruf

dari alif ( ( ا sampai ya ( ( ي dengan

sakal fathah, kasroh, dhomah, 

tanwin, sukun dan mad thobi’i

tambahan wau sukun

Tahfidz

Menghafal surat Al-Muthaffifin ayat

1-36 dengan lancar



Approach to learning

(Skill)
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Apa skill yang akan didapat ?

Thinking skill: 

Mengamati dengan cermat untuk mengenali masalah.

Mengidentifikasi hambatan dan tantangan

Social skill

Melatih empati dan kepedulian terhadap orang lain.

Mengelola kemarahan dan menyelesaikan konflik.

Self Management skill

Menggunakan strategi untuk mencegah dan 

menghilangkan perundungan.

Menggunakan strategi untuk mengurangi stres dan 

kecemasan.

Mengatasi kesulitan



Parent’s support
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1. Mendiskusikan materi yang dibahas dalam Unit of Inquiry ini di rumah

2. Membantu siswa memahami kosakata dan pengetahuan baru dan menyediakan

sumber belajar yang mendukung terkait Unit of Inquiry

3. Membantu mengembangkan skill dan attitude di rumah

4. Menginformasikan tindakan anak yang mencerminkan pemahaman terhadap

Unit Inquiry



Upcoming Event! : 

Three Ways Conference

Student Led Conference

InshaAllah, (sesuai dalam kaldik) Final GT 2 / 

PAS -2 dilaksanakan 2 -11 June



See you in the next Parent Orientation !

THANKS


