
Assalamu’alaikum

Grade 3 parents..! 

Welcome back!
Let’s Open our 1st semester with Basmallah ..



Introduction:

Unit of Inquiry

(UOI) 1

01

Pemaparan UOI 1



UOI 1

Inkuiri tentang sifat diri; keyakinan dan
nilai; kesehatan pribadi, fisik, mental, 

sosial dan spiritual; hubungan manusia
termasuk keluarga, teman, komunitas
dan budaya; hak dan tanggung jawab; 

apa artinya menjadi manusia

An inquiry into the nature of the self; 

beliefs and values; personal, physical, 

mental, social and spiritual health; 

human relationships including families, 

friends, communities, and cultures; 

rights and responsibilities; and what it 

means to be human.



The effective interactions 
between human body systems 

contribute to health and survival

Central Idea

Interaksi yang efektif antara sistem
tubuh manusia berkontribusi terhadap

kesehatan dan kelangsungan hidup.



Islamic Core

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah 
kepada kalian sebagai rezeki yang halal dan baik, dan
bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman

kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah: 88)
“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan

manusia adalah kesehatan dan waktu luang.” (HR. Al-
Bukhari: 6412, at-Tirmidzi: 2304, Ibnu Majah: 4170



Apa saja yang akan dipelajari pada unit ini?

(unit overview)

Siswa diharapkan dapat

menjelaskan perlunya

bertindak secara

bertanggung jawab

sehubungan dengan

kesehatannya

Siswa akan dapat

memahami dan

menjelaskan dampak pilihan

gaya hidup terhadap

kesehatan tubuhnya.

Siswa diharapkan dapat

mengidentifikasi sistem

tubuh manusia dan

fungsinya

Siswa akan memahami

keterkaitan sistem tubuh

manusia



LINES OF INQUIRY

(Fokus yang dipelajari / indicator)

Body systems and 

how they  work

Sistem tubuh dan cara

kerjanya

How body systems are 

interdependent to each other

Bagaimana sistem tubuh

saling bergantung satu

sama lain

Impact of life style choices 

on the body

Dampak dari pilihan gaya

hidup pada tubuh

LOI 1 LOI 2 LOI 3

Melalui pemahaman Konsep:

Key Concept:

Function, connection, change
Related Concept:

System, interdepence, adaptation, health



LEARNING OUTCOMES 

Students are able to identify body 

systems and how they work

Siswa mampu untuk mengidentifikasi

sistem tubuh dan bagaimana itu bekerja

Students are able to describe how body 

systems are interdependent to each 

other

Siswa mampu untuk Mendeskripsikan 
bagaimana sistem tubuh saling 

bergantung satu sama lain

Students are able to analyze impact of lifestyle 

choices on the body

Siswa mampu untuk menganalisa pengaruh

pilihan gaya hidup terhadap tubuh



“Students will live a healthier life, choose
food/lifestyle to keep the body system healthy
and influence the surrounding environment for a
healthy lifestyle.”

EXPECTED ACTION

“Siswa akan bersikap hidup lebih sehat, memilih
makanan /pola hidup untuk menjaga sistem tubuh
agar tetap sehat, dan mempengaruhi lingkungan
sekitar agar bergaya hidup sehat.”



Subject within The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



Memahamkan central idea dengan materi

tentang informasi yang berkaitan dengan

pertumbuhan dan perkembangan manusia

dan kesehatan

Memahami LOI 1, yaitu mengidentifikasi

sistem tubuh dan cara kerjanya ketika

diperlihatkan gambar/ video anggota tubuh

manusia

Memahami LOI 2, yaitu membaca dan

menyampaikan informasi penting dari

bacaan tentang organ tubuh manusia

yang saling berkaitan

Bahasa Indonesia Physical Education/ PE

Memahamkan central idea 

dengan materi berbagai

bentuk latihan gerak sesuai

kegunaannya

Memahami LOI 3 , yaitu

menerapkan budaya hidup

sehat dan mengaplikasikan

dalam keidupan sehari-hari

Memahami LOI 3, yaitu

memilih makanan yang 

akan dikonsumsinya untuk

menjaga kesehatan
Memahami LOI 3, yaitu menceritakan

kegiatan yang dapat menjaga tubuh kita

agar tetap sehat



ART

Memahamkan central idea 

dengan materi gerak tari

kaitannya dengan kesehatan

tubuh manusia

Memahami LOI 1, dengan

materi dinamika gerak tari

Memahami LOI 3, dengan

materi karya mozaik dan

unsur-unsur rupa



Subject out of The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



PPKN

Memahamkan pada konsep

responsibility dengan materi

mensyukuri ni’mat Allah atas tubuh

yang sehat sebagai wujud

pengamalan Pancasila sila pertama.

ISLAMIC STUDIES

Memahamkan pada konsep

responsibility dengan materi

Asma’u Al Husna: Al Wahhab, 

Al ‘Alim dan As Sami’

Memahamkan pada konsep

responsibility perilaku

tawaduk, ikhlas, syukur dan

mohon pertolongan kepada

Allah dalam kehidupan

sehari-hari



English

Memahamkan pada related 

consept health tentang physical 

appearance (penampilan fisik)

Mathematic

Memahamkan pada konsep

connection dengan materi

membaca dan menyajikan data 

dalam diagram batang

Memahamkan pada konsep

function ( fungsi ) dengan materi

bilangan cacah, nilai tempat dan

nilai angka, perkalian.



Bahasa Arab

Memahamkan pada

related consept health 

terkait dengan tema

nama-nama penyakit

Tahajji

Memahamkan pada konsep sebab-

akibat (causation) pada huruf hijaiyah

( bacaan mad thobi’I dan

menyambung huruf hijaiyyah

Bahasa Jawa

Materi cerita wayang

tokoh Pandhawa

Tahfidz

Menghafalkan surah al Infithar ayat

1-19

Memahami kandungan isi surah al 

Infithar ayat 1-19



Approach to learning

(Skill)
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Skill/ Ketrampilan yang akan dikembangkan ?

Thinking Skill:

Use discussions and 

diagrams to generate 

new ideas and inquirie

Social Skill:

Practise empathy and 

care for others

Be respectful to others.

Be aware of own and 

others’ impact as a 

member of a learning 

group

Self Management 

Skill:

Be aware of body–

mind connections.

Practice positive 

thinking and language 

that reinforces self-

motivation.



Parent’s support

05 Orang tua dapat mendukung
pembelajaran dengan cara:

• Mendiskusikan materi yang dibahas
dalam Unit Inquiry ini di rumah.

• Membantu siswa memahami
kosakata dan pengetahuan baru
terkait Unit Inquiry.

• Menyediakan sumber belajar berupa
buku, majalah, internet yang 
mendukung siswa agar memahami
Unit Inquiry

• Membantu mengembangkan skill dan
attitude di rumah.

• Melaporkan tindakan anak yang 
mencerminkan pemahaman terhadap
Unit Inquiry.



Specific supports



Upcoming Event! : 

Three Ways Conference: 26 - 30 Juli 2021

Next Parent Orientation: 4 September 2021 (EL)

25 September 2021 (EY)



See you at the next Parent 
Orientation 

Wassalamu’alaikum Wr Wb

THANKS


