
Hi Pre K Parents..!
Welcome back

Let’s Open our 1st semester
with Basmallah ..
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Introduction:

Unit of Inquiry

(UOI) 1



UOI 1

Inkuiri ke dalam sifat diri; 

keyakinan dan nilai-nilai; 

kesehatan pribadi, fisik, mental, 

sosial dan spiritual; hubungan

manusia termasuk keluarga, 

teman, komunitas, dan budaya; 

hak dan kewajiban; 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; what it 

means to be human.



Central Idea

Family relationship and friendship contribute to shape
our identity 

Hubungan keluarga serta lingkungan berkontribusi pada 
pembentukan identitas diri 

Islamic Core

Fastabiqul Khoirot / berlomba Lomba
dalam kebaikan .



Mau belajar apa di unit ini ?

Siswa akan

mengenal identitas

keluarga

Siswa akan belajar

tentang bekerjasama

Siswa akan

mengenal identitas

diri

Siswa akan mengenal

tugas dan taggung

jawab anggota keluarga

Siswa akan belajar

Perilaku baik dari

orang sekitar

Siswa belajar tentang

menjalin pertemanan



Melalui Pemahaman Konsep:

Key Concept:

Form, Connection, 
Responsibility
Bentuk, Hubungan ,  
Tanggung jawab

Related Concept:

Similarities & differences , 
Roles, Right,relationship
Persamaan dan  
Perbedaan, Peran, Baik ,  
Hubungan

STRATEGI PEMBELAJARAN



LINES OF INQUIRY

(Fokus yang dipelajari / indicator)

Family diversity 
(keragaman dalam 
keluarga)

The responsibility of each 
family members 
(Tanggung jawab setiap 
anggota keluarga)

Build family relationship 
and friendship 
(Membangun hubungan 
keluarga dan 
pertemanan)

LOI 1 LOI 2 LOI 3



➢ Siswa dapat menyebut nama diri dan anggota   
keluarga lain dan teman -teman 

➢ Siswa menyebut identitas diri dan  tahu manfaatnya
➢ Siswa dapat memecahkan masalah  yang dihadapi 

dengan aktif bertanya pada orang di  lingkungannya

LEARNING OUTCOMES Keragaman dalam keluarga



➢ Siswa memiliki perilaku yang mencermin- kan sikap taat 
terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan.

➢ Siswa dapat membeda kan perintah, pertanyaan, dan ajakan.
➢ Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap hidup sehat
➢ Siswa dapat melakukan kegiatan yang menunjukkan 

kemampuan gerakan motorik kasar
➢ Siswa menceritakan kegiatannya dirumah yang  mampu

dilakukannya sendiri dan yang  dengan sedikit bantuan.
➢ Siswa menceritakan kegiatan saat bersama keluarga dan 

bagaimana perasaannya.

LEARNING OUTCOMES Tanggung jawab setiap anggota keluarga



LEARNING OUTCOMES  membangun hubungan keluarga dan pertemanan

➢Siswa dapat Menunjukkan sikap sopan kepada  orang  lain
➢Siswa mendemonstrasikan menyapa ,  mengajak temannya

untuk bermain dan  menyapa teman sekolahnya
➢Siswa belajar menghargai diri sendiri , orang lain dan 

lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan
➢Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan  rendah hati 

dan santun santun  kepada  orang tua , pendidik dan teman.



Siswa mampu menjelaskan identitas dirinya jika
ditanya, memiliki rasa percaya diri saat bertemu
dengan orang lain dan berani mengajaknya
berteman atau bermain bersama. serta semakin
mandiri dalam menolong dirinya sendiri serta bangga
bisa mandiri.

EXPECTED ACTION
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Subject within The 

Programme of 
Inquiry

Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



Social

LOI 1. Mengamati foto Keluarga

* Mengamati aktifitas keluarga

LOI 2  .

• Praktek langsung bekerjasama

melakukan pekerjaan rumah

• Bermain peran tentang tugas anggota keluarga

• Toilet Training 

• Merapikan alat main setelah digunakan

• Mengikuti permainan.

LOI 3 

*    Identifikasi kegiatan yang sudah dilakukan secara mandiri dan perlu bantuan. 

*    Fun Cooking 

Social Studies



Islamic  Studies

LOI 1. Menyebut jenis pakaian yang diperintahkan oleh Allah sebagai

seorang Muslim. 

LOI 2.  Menyebutkan fungsi anggota tubuh menurut Al Quran. 

* Membedakan perbuatan baik dan  perbuatan tidak baik

LOI 3. 

*    Mengucap kalimat thoyibah

*    Menyimak kisah nabi tentang adab makan dan minum

*    Bersikap sabar dan tenang dalam beraktivitas.

• Mengucap doa untuk kedua orang tua

• Meneladani Perilaku Rosullullah

• Menirukan gerakan sholat

• Menirukan hadist kasih sayang



Language

LOI 1. Menyebut nama diri anggota keluarga lain dan teman teman.

• Menyebut nama anggota dalam foto

• Menceritakan aktiitas setelah bangun tidur

• Memperkenalkan diri.

LOI 2.  Tebak gambar dan menyebut

aktifitasnya

• Mengamati Video tentang aktifitas mandiri .

• Bermain Flash card

LOI 3. Menirukan mengucap kalimat

sederhana ( salam )

• Mengucapkan kalimat ajakan dengan

ekspresi

• mengucap kata  Three magic words

• Menceritakan pengalaman main.



LOI 1. bergerak mengikuti instruksi sesuai kemampuan diri ( melompat )

LOI 2.  Menggerakkan anggota tubuh sesuai instruksi

• Melakukan gerakan berpindah sesuai instruksi

• memindahkan air menggunakan spon

• Melipat sapu tangan.

LOI  3.  Mengikuti senam Ayo berolah raga

* Melakukan gerak dan lagu Aku dan kamu

PE
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Subject out of The 

Programme of Inquiry

Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



Math 

• Mengurutkan tinggi –rendah anggota

keluarga

• Mewarnai angka

• Menyebut urutan bilangan 1-3 sambil

• berjalan melewati garis lurus

• Mengurutkan mainan dengan pola AB 

AB

• Menarik garis lurus dari satu gambar ke

gambar lain.

• Menghitung jumlah bentuk geometri.

Art

• Melengkapi gambar dengan coretan

bermakna

• Menirukan menyanyi lagu sambil

bertepuk tangan.

*    Menyanyi lagu pahlawan keluarga

*    Menggambar dengan kapur

• Mengenal huruf hijaiyah

*    Asmaul Husna

*    Hafalan surat al Ikhlas

Tahajji - Tahfidz



I T 

*    Mengenal cara belajar zoom

*    Mengeal manfaat komuter

*    Memilih tontonan yang baik

*    Mengenal icon klik and drop

*    Membedakan alat elektronik dan non

• Cara menggunakan Tombol Reaction di 

zoom

• Praktek berkomunikasi dengan teman

menggunakan telepon.

*    Library Tour

*    Library Rules

*    Library Procedure

*    Book care Rules

*    Story Telling

*    Membaca gambar

*    Mengenal cara belajar zoom

• Knowing family member

• my activity

• Good manners

• My benefical brhavior

English  Language

Library
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Approach to Learning

(Skill)



Skill/ Ketrampilan yang akan dikembangkan

Communication skill:

- Mendengar

- Menginterpretasi

- berbicara

Self Management skill:

➢ Mengelola waktudan tugas secara efektif

Social Skill:

- Mengembangkan

hubungan dan 

kolaborasi interpersonal 

yang positif , 

mengontrol diri

,mengatasi halangan, 

dan mendukung eman

sebaya

- .
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Parent’s 
support

Orang tua dapat mendukung pembelajaran dengan cara:

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

• Orang tua sebagai nara sumber.
• 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.



Upcoming Event :

❖Three Ways Conference : 26 - 30 Juli 2021
❖Next Parent Orientation :  25 September 2021 (EY)



THANKS
See you at the next 
Parent Orientation 


