
Hi Grade 1 parents..! 

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



Introduction:

Unit of Inquiry

(UOI) 2

01

Pemaparan UOI 2



UOI 2

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 choices people make affect their health and 
well-being

Central Idea

Pilihan yang orang buat mempengaruhi
kesehatan dan kesejahteraan mereka

Islamic Core
QS. Al Maidah (ayat 88)

(Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu
sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada

Allah yang kamu beriman kepada-Nya)



Mau belajar apa sih di unit ini?

(unit overview)

Siswa akan menganalisa

dampak makanan yang 

dimakan dan kegiatan yang 

dilakukan anak secara jasmani 

atau rohani

Siswa mengetahui anggota

tubuh dan fungsinya

Siswa akan mengidentifikasi

jenis – jenis makanan yang 

sering dimakan sehari – hari.

Siswa akan mengaplikasikan

perilaku syukur dan percaya

diri dalam kehidupan sehari-

hari

Siswa akan menganalisis

makanan halal dan haram.

Siswa akan mengidentifikasi

kegiatan – kegiatan yang sering 

dilakukan setiap hari.



LINES OF INQUIRY

(Fokus yang dipelajari / indicator)

What it means to have a 

balanced lifestyle

Apa yang dimaksud

kehidupan yang seimbang

How the choices we make 

affect our health

Bagaimana pilihan yang kita

buat mempengaruhi kesehatan

kita

Different sources of information that 

help us make choices 

Sumber Informasi yang berbeda

yang membantu kita membuat

pilihan

LOI 1 LOI 2 LOI 3

Melalui pemahaman Konsep:

Key Concept : Causation, 

responsibility, form

Related Concept : Choices, balance, 

influence, pattern, impact



LEARNING OUTCOMES 

Understand what it means to have a balanced lifestyle

Memahami apa artinya memiliki gaya hidup seimbang

Analyze how the choices we make affect our health

Menganalisa bagaimana pilihan yang kita buat 
mempengaruhi kesehatan kita

Identify various sources of information about a balanced 
lifestyle 

Mengidentifikasi berbagai sumber informasi
tentang pola hidup seimbang

know the body parts and their functions 

mengenal anggota tubuh dan fungsinya

know the five senses and how to care for and take care of them 

mengenal panca indra serta cara merawat dan menjaganya



“Students will carry out worship regularly, exercise at least 3 times a
week, reduce unhealthy foods (pizza, burgers, soft drinks etc.),
students eat fruit and vegetables and drink water every day.”

EXPECTED ACTION

Siswa akan melaksanakan ibadah dengan rutin, berolahraga minimal 3x
dalam seminggu, mengurangi makan –makan yang tidak sehat ( pizza,
burger, minuman bersoda dll), setiap hari siswa makan buah dan sayur serta
minum air putih.



Subject within The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



Islamic Studies

Memahamkan central idea dengan materi

makanan halal dan haram, pola hidup bersih

sehat secara islami, kesehatan rohani

Memahami LOI pertama (Apa yang dimaksud

kehidupan yang seimbang), pada saat siswa

belajar tentang kesehatan rohani

Memahami LOI kedua (Bagaimana pilihan yang 

kita buat mempengaruhi kesehatan kita), pada

saat siswa belajar makanan halal dan haram, 

serta perilaku hidup sehat dan bersih secara

islami

Bahasa Indonesia

Memahamkan central idea dengan materi

sikap duduk, sikap menulis, anggota tubuh

dan cara menjaganya.

Memahami LOI pertama (Bagaimana pilihan

yang kita buat mempengaruhi kesehatan

kita), pada saat siswa memahami sikap

duduk, sikap menulis, anggota tubuh dan

cara menjaganya



PKn

Memahamkan central idea dengan materi

pengamalan sila pertama Pancasila

Memahami LOI pertama (Apa yang dimaksud

kehidupan yang seimbang), pada saat siswa

mengidentifikasi perilaku sehari-hari yang sesuai

dengan sila pertama pancasila

PE

Memahamkan central idea dengan materi bagian-

bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak

disentuh, sikap duduk serta kesehatan jasmani

Memahami LOI pertama (Apa yang dimaksud

kehidupan yang seimbang), pada saat siswa

mempelajari kesehatan jasmani

Memahami LOI kedua (Bagaimana pilihan yang 

kita buat mempengaruhi kesehatan kita), pada

saat siswa mempelajari bagian-bagian tubuh yang 

boleh disentuh dan tidak boleh disentuh



Subject out of The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



Matematika

Memahamkan pada konsep form dengan

materi menyajikan data dalam bentuk tabel

dan diagram batang sederhana, mengukur

panjang dan berat benda dengan satuan

tidak baku

Bahasa Jawa

Memahamkan pada konsep form 

dengan materi mengenal anggota

tubuh dan fungsinya dengan

menggunakan bahasa Jawa

Bahasa Arab

Memahamkan pada konsep form 

dengan materi kosakata buah-

buahan dan kata tunjuk dalam

bahasa Arab

Bahasa Inggris

Memahamkan pada konsep

causation dengan materi kosakata

makanan minuman sehat dan

tidak sehat dalam bahasa Inggris



ART

Memahamkan pada konsep form 

dengan materi mengenal anggota

tubuh dan makanan sehat melalui

seni

Tahfidz

Memahamkan pada konsep

responsibility dengan materi surat An 

Naba ayat 15 sampai 26

Tahajji

Memahamkan pada konsep change 

dengan materi membaca buku Qiro’ah

halaman 11 sampai 20, dan mengenal

huruf hijaiyyah Alif ا sampai ذ



Approach to learning

(Skill)
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Skill/ Ketrampilan yang akan dikembangkan ?

Self-management skills: 

Organization, States of 

mind

● Thinking skills:  
(critical thingking, 
reflection and 
metacognition)



Parent’s support
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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.



1. batang korek api, 2 plastic kresek, hanger, benda-benda disekitar

2. mie instan, minuman bersoda, betadine

3. buah-buahan, sayuran

Specific supports

4. Pensil warna



Upcoming Event! : 

Three Ways Conference: 6 - 10 September 2021

Penilaian Tengah Semester : 13 – 17 September 2021



Pertemuan yang melibatkan guru, 
siswa dan orang tua

THREE WAYS CONFERENCE 
(TWC)

Bersama mendiskusikan pembelajaran
yang akan datang, siswa sebagai orang 
yang bertanggung jawab dalam melalui
proses)

penetapan tujuan baru dan semua pihak
menentukan bagaimana mereka dapat
mendukung pencapaian tujuan tersebut
(smartplan)

Guru adalah bagian yang tak terpisahkan
dari proses dan membuat catatan diskusi.



SMARTPLAN



See you at the next Parent 
Orientation 

THANKS


