
Hi Grade 1 parents..! 

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



Introduction:

Unit of Inquiry

(UOI) 3
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Pemaparan UOI 3



UOI 3

Inkuiri terhadap cara kita menemukan dan 
mengekspresikan gagasan, perasaan, sifat, budaya, 

kepercayaan dan nilai; cara kita merenungkan, 
memperluas dan menikmati kreativitas kita; apresiasi

kita terhadap estetika

An inquiry into the ways in which we discover and 
express ideas, feelings, nature, culture, beliefs and 

values; the ways in which we reflect on, extend 
and enjoy our creativity; our appreciation of the 

aesthetic..



Images communicate ideas and information.

Central Idea

Gambar mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

Islamic Core

Mengenal simbol simbol islam dan manfaatnya



Mau belajar apa sih di unit ini?

(unit overview)

Siswa akan memahami

makna atau pesan yang di 

sampaikan oleh gambar

Siswa akan memahami makna

simbol-simbol sila Pancasila

Siswa akan mengidentifikasi

berbagai macam gambar

termasuk tanda dan simbol

statis dan bergerak

Siswa akan memahami

makna simbol-simbol dalam

Islam

Siswa akan menganalisis

elemen-elemen pendukung pada 

gambar statis dan bergerak

Siswa akan merespon gambar

atau simbol statis dan bergerak, 

serta fungsinya



LINES OF INQUIRY

(Fokus yang dipelajari / indicator)

The use of static and moving 

images in different media

Penggunaan gambar statis dan 

bergerak di berbagai media

How design elements of 

images support communication

Bagaimana elemen desain

gambar mendukung

komunikasi

How we interpret and respond to 

images

Bagaimana kita menafsirkan dan 

merespons gambar

LOI 1 LOI 2 LOI 3

Melalui pemahaman Konsep:
Key Concept : function, 
connection, perspective

Related Concept : Creativity,
imagy, communication



LEARNING OUTCOMES 

Students are able to identify the use of static and 

moving images in different media .

Siswa mampu untuk mengidentifikasi
penggunaan gambar statis dan bergerak di media 
yang berbeda

Students are able to analyze how design 

elements of images support communication .

Siswa mampu untuk menganalisis bagaimana
elemen desain gambar mendukung
komunikasi

Students are able to understand how we interpret and 

respond to images 

Siswa mampu untuk memahami bagaimana kita
menafsirkan dan menanggapi gambar



“Students are able to convey messages and communicate
through pictures.”

EXPECTED ACTION

siswa mampu menyampaikan pesan dan berkomunikasi
melalui gambar.



Subject within The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada dalam Program Inkuiri



Islamic Studies

Memahamkan central idea dengan materi

simbol-simbol dalam Islam, huruf hijaiyyah, 

surat Al Fatihah, surat Al Ikhlas dan kalimat

syahadat

Memahami LOI pertama (penggunaan
gambar statis dan bergerak di berbagai
media), pada saat siswa belajar tentang

simbol-simbol dalam Islam dan huruf hijaiyyah

Memahami LOI ketiga (bagaimana kita
menfsirkan dan merespon gambar), pada saat

siswa belajar tentang makna yang terkandung

pada surat Al Fatihah, surat Al Ikhlas dan 

kalimat syahadat

ART

Memahamkan central idea dengan materi

gambar statis dan bergerak, dan elemen-

elemen pendukung gambar.

Memahami semua LOI, pada saat siswa

belajar tentang gambar statis dan bergerak, 

dan elemen-elemen pendukung gambar



Bahasa Indonesia

Memahamkan central idea dengan materi

benda mati dan benda hidup.

Memahami LOI pertama (penggunaan
gambar statis dan bergerak di berbagai
media), pada saat siswa memahami jenis-

jenis benda mati dan benda hidup

PKn

Memahamkan central idea dengan materi simbol-

simbol Pancasila dan pengamalan sila kedua

Pancasila

Memahami LOI pertama (penggunaan gambar
statis dan bergerak di berbagai media) pada saat

siswa mengidentifikasi simbol-simbol sila

Pancasila

Memahami LOI ketiga (bagaimana kita menfsirkan
dan merespon gambar) pada saat siswa

menjelaskan makna simbol-simbol sila Pancasila



Matematika

Memahamkan central idea dengan materi bangun

datar dan pola pengubinan

Memahami LOI kedua (bagaimana elemen desain
gambar mendukung komunikasi) pada saat siswa

mengenal nama-nama bangun datar, dan 

mengenal konsep pengubinan.



Subject out of The 

Programme of Inquiry
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Pelajaran yang berada di luar Program Inkuiri



ICT

Memahamkan pada konsep form dengan

materi cara browsing, mengirim tugas di 

classdojo, dan mengenal icon-icon MS. 

word

Bahasa Jawa

Memahamkan pada konsep causation 

dengan materi dongeng dalam Bahasa 

Jawa

Bahasa Arab

Memahamkan pada related 

concept creativity dengan materi

mengenal kosakata warna-warna

dan kata tunjuk dalam bahasa

Arab

Bahasa Inggris

Memahamkan pada konsep

function dengan materi bagian-

bagian rumah, jenis street symbol 
dalam bahasa Inggris



Tahfidz

Memahamkan pada konsep

responsibility dengan materi surat An 

Naba ayat 29 sampai 40

Tahajji

Memahamkan pada konsep function 

dengan materi membaca buku Qiro’ah

halaman 1 sampai 20, dan mengenal

huruf hijaiyyah Alif  sampai shod dengan

harokat fathah, kasroh, dummah

PE

Memahamkan pada konsep function 

dengan materi gerak manipulatif, dan 

simbol-simbol dalam olahraga



Approach to learning

(Skill)
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Skill/ Ketrampilan yang akan dikembangkan ?

Thinking skills:
Critical thinking
Creative thinking skill
Reflection and
metacognition

Self-management skills: 
States of mind

Research skills:
Media Literacy



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. Buku gambar atau kertas asturo

2. Pensil warna

3.Malampet atau plastisin

Specific supports

4.Lem dan gunting



Upcoming Event! : 

❖Three Ways Conference: 18 - 22 Oktober 2021

❖Penilaian Akhir Semester : 29 Nop – 3 Dec 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


