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Kata Pengantar 

Kami merasa senang bahwa akhirnya karni dapat menerbitkan buku panduan guru "Bahasaku Asyik". Kami berharap buku ini bisa menjadi 
buku sumber bagi Anda, para guru, untuk meningkatkan kemarnpuan membaca, berpikir dan kreativitas siswa, baik dalam bahasa Indonesia 
maupun bahasa daerah yang digunakan dalam masyarakat Anda. Anda bebas untuk memberikan latihan-Iatihan dan gagasan-gagasan yang sesuai 
dengan program pelajaran membaca eli kelas Anda. Namun demikian buku pegangan ini bukan satu-satunya sumber yang dapat digunakan dan 
hendaknY!l tidak mengekang kreativitas Anda. 

Beberapa kegiatan mungkin tidak sama dengan kegiatan yang biasa telah Anda berikan di kelas selama ini. Kegiatan-kegiatan itu mungkin 
akan membuat suasana kelas Anda menjadi sedikit agak rarnai. Kelas yang tenang kadang-kadang memang penting tetapi hendalmya ketenangan 
semacam itu tidak digunakan sebagai alat untuk mengekang kreativitas siswa. Oleh karena itu, dalam buku ini kami memperkenalkan kegiatan
kegiatan yang kadang-kadang melibatkan siswa untuk bekerja dalarn kelompok. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menuntut siswa 
berpikir secara kreatif dan kritis secara bersama-sama, mereka diharapkan dapat saling membantu dan mendorong kreativitas dan cara berpoor 
kritis. Anda jangan berprasangka bahwa suasana rarnai yang mungkin terjadi sementara para siswa bekerja d~am kelompok bertentangan dengan 
azas pendidikan yang baile. 

Buku panduan guru ini belum diJengkapi dengan tes-tes khusus. Ini disebabkan karena kami kurang memahami keunikan bahasa daerah 
Anda dan hal ini menimbulkan kesulitan bagi kami untuk membuat sebuah tes yang menyeluruh. Namun demilcian, dalam buku ini telah tersedia 
banyak tugas yang dapat dinilai untuk memantau kemajuan siswa. Bagaimana tugas-tugas tersebut akan dinilai sepenuhnya diserahkan kepada 
guru. Kami berharap guru dapat mengevaluasi sebanyak mungkin tugas dan memberikan urnpan batik kepada siswa. Hanya dari umpan batik 
itulah siswa dapat belajar dari kesalahan mereka. Perhatikan kegiatan-kegiatan dalam buku pegangan ini yang mendorong kreativitas siswa 
sehingga mereka tidak mencari satu jawaban yang benar saja karena kemungkinan terdapat beberapa jawaban yang sesuai. Keadaan semacam ini 
sering terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa berpikir secara kritis. 

Buku panduan ini disusun berdasarkan sepuluh buku bacaan sederhana yang terbit dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan daerah). 
Setiap buku dapat digunakan untuk mengajar membaca selarna empat hari. Hal yang paling penting daIam peJajaran membaca ini adaIah untuk 
menggalakkan kebiasaan membaca melalui membaca dan menulis. Ini berarti bahwa setiap hari para siswa harus membaca satu buku balk dalam 
bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Biasanya dalam mengerjakan tugas-tugas harian, mereka juga diberi kesempatan untuk menulis. 

Akbirnya kami berharap dengan buku ini siswa Anda akan menjadi senang membaca dan dengan membaca mereka akan mampu 
mengembangkan gagasan dan memperluas pandangan. Biasanya kesempatan semacam ini kurang tersedia bagi mereka. Semoga buku ini 
bennanfaat bagi Anda dan siswa-siswi Anda. 

Joost Pikkert, Ph.D. 
Eddy Supangkat, B.Sc. 

Gabrielle Samson., B.A., Dip!. Ed., Dip!. Sp.Ed. 
Cheryl Pikkert, M.A 
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BAHASAKU ASYIK 

Minggu Pertama 

Tema 
JudulBuku 
Pilihan Lagu 

Untuk Diingat: 

: Panca Indera 
: Tina Bisa Berhitung 
: Nama-nama Rasa, Suara Bebek, 
Bunyi Hewan. 

Dalam minggu ini seluruh kegiatan difokuskan pada 
tema Panca Indera. Untuk kegiatan kreatif guru 
perlu mempersiapkan sebuah nampan dengan sekitar 
20 macam benda yang harus ditaruh dinampan itu. 
Misalnya kerikil, daun, ranting, pensil, penghapus, 
kapur, dsb. 
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MingguI Tema: Panca Indera Judu/ Buku: Tina Bisa Berhitung 

H ari Pertama 

Introduksi: 
- Siswa diminta menutup mata selama 30 detik. Sesudah itu siswa diminta menyebutkan apa saja yang telah didengamya selama 30 detik tadi. 
Misalnya mendengar kicau burung, bisikan ternan, dsb. 
- Siswa diminta mencicipi beberapa jenis makanan dengan mata tertutup. Sesudah itu siswa diminta menyebutkan benda apa saja yang telah 
dicicipinya tadi. 
- Begitu seterusnya sampai seluruh panca indera dipakai. 

Lagu: 
Beberapa lagu yang sesuai dengan tema panca indera antara lain adalah: Nama-nama Rasa, 
Suara Bebek dan Bunyi Hewan. Guru bisa mencari lagu lain dalam bahasa daerah yang sesuai. 

[J} Membaca Buku lia/am Bahasa Daerah: 
1. Guru membaca buk-u "Tina Bisa Berhitung" dalam bahasa daerah sampai selesai. Sesudah itu siswa 
diminta menirukan ucapan guru, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan 
suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis 
dalam kartu kata dan digantung di kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dengan 
tenang. 
Dalam setiap kegiatan buku dibaca tiga kali. Pertama, guru membaca sendiri. Kedua, guru membaca ditirukan siswa. Ketiga, para siswa sendiri. 

X Kegiatan kreatifo 
1. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa mereka akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan indera penglihat. 
2. Guru membawa bermacam-macam benda dalam nampan berisi 20 macam benda. Misalnya daun, batu, pensil, kapur, dsb. Guru berjalan selama 
30 detik di depan siswa, lalu guru menyembunyikan benda-benda tersebut. Selanjutnya siswa diminta untuk menulis nama benda-benda yang telah 
dilihatnya tadi. Selanjutnya guru mendata semua benda dalam nampan tadi di papan tulis dan para siswa diminta untuk mencocokkannya. 
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Minggul Tema: Panca Indera Judui Buku: Tina Bisa Berhitung 

HariKedua 

@ llfembaca Lancar dalam Bahasa Daerah: 
I. Guru menulis di papan tulis beberapa kata kunci dari buku "Tina Bisa Berhitung" dalam bahasa daerah. 
2. Guru dan para siswa memisahkan kata-kata kunci tersebut dalam suku-suku kata. 
3. Siswa diminta membaca suku-suku kata tersebut sambil bertepuk tangan. 
4. Siswa diminta mencari kata lain dari buku dan melakukan hal yang sarna. 

111 Membaca Bllku ria/am Bahasa Daeralt: 
I. Guru membaca buku "Tina Bisa Berhitung" dalam bahasa daerah. Siswa dibagi dalam kelompok-kelol17pok. Seluruh kelcmpok diminta 
menirukan ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3 Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk memba,ca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 
Catatan: - Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 

- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakukan pembahasan . 

.6 Berpikir kritis: 
I. Guru menulis beberapa nama bend a dalam bahasa daerah dan siswa diminta menggolongkannya dalam panca indera. 

Caranya dengan memberikan tanda V pada kolom yang sesuai. Contohnya sebagai berikut: 

Nama Benda Indera Indera Indera Indera Indera 
Penglihat Pendengar Peraba Perasa Pencium 

Bunga V V V V 
Nasi 
Sapi 
Angin 
Burung 
Batu 

Catatan: 
Guru bisa mencari/ menambah dengan beberapa kata lain. 

Bllkll Panduan untuk Guru 
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MingguI Tema: Panca Indera 

HariKetiga 
X Kegiatan Kreatif: 
Guru mengajarkan lagu yang berkaitan dengan panca indera, misalnya lagu "Nama-nama Rasa". 

Siapa tahu apa rasa gula 
Manis manis manis itu rasanya 
Siapa tahu apa rasa kopi 
Pahit pahit pahil ilu rasanya 
Cobalah katakan apa rasa garam 
Asin asin asin 

Siapq tahu apa rasa kopi 
Pahit pahit pahit ill( rasanya 
Siapa tahu apa rasa lada 
Pedas pedas pedas ilu rasallya 
Cobalah katakan apa rasa cuka 
Asam asam asam 

Jlu semua nama-nama rasa 
Kita haros tahujanganlah lupa 

Judui Buku: Tina Bisa Berhitung 

Guru bisa mengajak siswa untuk menambah kata-kata lain. Contoh: Siapa talm apa rasa pisang. Guru juga bisa mencari lagu lain yang berkaitan 
dengan panca indera. 

ill Membaca Buku da/am Bahasa Indonesia: 
1. Guru membaca buku "Tina Bisa Berhitung" dalam bahasa Indonesia sampai selesai. Sesudah itu siswa dirninta menirukan ucapan guru, 
sesl,ldah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalam kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk mendengarkan de~gan 
tenang. 
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Minggu I Tema: Panca Illdera Judu/ Buku: Tina Bisa Berhitung 

e: Berpikir Kritis: 
Guru memberikan teka-telci kepada siswa tentang sesuatu. Misalnya nama buah., binatang, dsb. Kemudian siswa diminta menebaknya dengan 
menanyakan ciri-ciri buah itu, maksimal 20 pertanyaan. Setiap penanyaan hanya bisa dijawab ya atau tidak oleh guru. Siswa hanya punya satu 
kesempatan saja untuk menebaknya. 

Han Keempat 

@ ft1embaca Lancar dalam Bahasa Indonesia: 
Guru membuat daftar beberapa suku kata di papan tulis. Beberapa suku kata di sebelah kiri dan satu suk."1l kata di sebelah kanan. Siswa diminta 
menggabungkan satu suku kata di kiri dengan suk."1l kata yang ada di sebelah kanan. Bila penggabungan benar maka akan menghasilkan sebuah 
kata. Kata yang bisa dibentuk dengan cara itu sebaiknya lebih dari satu. Guru menjelaskan dulu cara penggabungan suk.-u kata tersebut. Sebagai 
contoh adalah berikut ini: 

di rna ti 
pa 
ru sar 
ka 
pI 

su 
ki 
ro 
bi 

ta 
ra 
ru 
do 
si 

sa 

Kata yang terbentuk: pasar dan kasar. Kata yang terbentuk: mata dan kita. Kata yang terbentuk: rasa, rusa, doa, sisa. 

ill Membaca Buku da/am Bahasa Indonesia: 
I. Guru membaca buku "Tina Bisa Berhitung" dalarn bahasa Indonesia. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta 
menirukan ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai membaca satu halaman. langan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep at au kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 
Catatan: - Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 

- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakukan pembahasan. 

L5' Berpikir Kritis: 
Guru menunjukkan suatu benda kepada siswa . Sesudah itu siswa diminta bercerita tentang benda tersebut dalam kaitannya dengan panea indera. 
Misalnya benda tersebut rnangga. Siswa bisa bereerita tentang rasanya, wamanya, baunya, bentukn~a, dsb. 

Buku Panduan untuk Guru 
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BAHASAKU ASYIK 

Minggu Kedua 

6 

Tema : Transportasi 
Judu} Buku : Katak Hendak ke Kota 
Pilihan Lagu : Kereta Apiku, Bemo, Hai Becak, 

Bis ke kota 

Untuk Diingat: 
Dalam minggu ini seluruh kegiatan difokuskan pada 
tern a Transportasi. Guru diharapkan dapat 
menjelaskan berbagai macam kendaraanl sarana 
transportasi kepada siswa. Bila jenis kendaraan 
tertentu tidak ada di daerah, sebaiknya guru 
menunjukan gambamya kepada siswa. 
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Minggu II Tema: Transporlasi Judui Buku: Kalak Hendak Ke Kola 

Han Pertama 

Introduksi: 
Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diminta menuliskan semua sarana transportasi yang mereka kenaI. Misalnya 
perahu, kapal, pesawat, kereta api, dokar, mobil, kereta api, bajaj, becak, ojek, bus, truk, kuda, dsb. Selanjutnya guru mendaftar jawaban setiap 
kelompok. Kelompok yang paling banyak bisa menulis sarana transportasi adalah pemenang dalam pennainan·ini. Contohnya sebagai berikut: 

Jenis kendaraan KelompokI Kelompokn KelompokID 
perahu V V 
kapal V V 
ojek V 
bema V V V 
mobil V 
dll. 

Dari daftar di atas dapat diketahui bahwa Kelompok I menulis 2, Kelompok II menulis 3 dan Kelompok III menulis 4 sarana transportasi. Dengan 
demikian Kelompok III adalah pemenangnya. 
Selanjutnya bila ada siswa yang masih merasa asing dengan sarana transportasi tertentu guru harus menjelaskannya. 

Lagu: 
Beberapa lagu yang sesuai dengan tema transportasi antara lain adalah: Kereta Api, Bemo, Hai 
Becak dan Bis Kota. Guru bisa mencari lagu lain dalam bahasa daerah yang sesuai. 

ill Membaca Buku dalam Bahasa Daerah: 
1. Guru membaca buku "Katak Hendak ke Kota" dalarn bahasa daerah sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, 
sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalarn bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalam kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halarnan. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dengan 
tenang. 

7 
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Minggull Tema: Transportasi Judui Buku: Katak Hendak ke Kota 

X Kegiatan Kreati/: 
Siswa diminta menggambar salah satu sarana transportasi. Sesudah itu mereka diminta bercerita secara lisan tentang gam bar yang sudah 
dibuatnya. 

Har; Kel/ua 

@ Membacll Lancar dalam Bahasa Daeralt: 
1. Guru menulis tiga kalimat dalam bahasa daerah yang diambil.dari buku "Katak Hendak,ke KOla". Satu kata dalam setiap kalimat te~s~but 
dihapus dan slswa diminta mengisinya. Siswa harus menulis kalimat tersebut secara utuh di buku masing-masing. 
2. Guru menulis tiga kalimat yang diambil dari buku "Katak Hendak ke Kota". Beberapa suku kata dalam kalimat tersebut dihapus dan sis\va 
diminta melengkapinya. Siswa harus menulis kalimat tersebut secara utuh di buku masing-masing. 

[]J Nfembllca Bu.ku. da/am Bahasa Daerlllt: 
1. Guru membaca buku "Kat~~Hendak ke Kota" dalam bahasa daerah. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta 
menirukan ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 
Catatan: - Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 

- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakukan pembahasan. 

~ Berpikir krit;s: 
Siswa diminta membuat 3 buah kalimat berita dan 1 buah kalimat tanya dalam bahasa daerah yang berkaitan dengan cerita "Kalak Hendak ke 
Kota". Sebelumnya guru menjelaskan kepada siswa tentang kalimat berita dan kalimat tanya. Contoh kalimat berita di halaman 1 S. Contoh 
kalimat tanya di halaman 13. 

Hari Ketiga 
X Kegiatan kreati/· 
Guru bercerita tentang suatu perjalanan, dimana dia harus naik beberapa kendaraan. Setiap kali menyebut suatu jenis kendaraan tenentu maka 
siswa harus menirukan suara kendaraan tersebut. Contohnya sebagai berikut: 
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MingguII Tema: Transporlasi Judu/ Buku: Kalak Hendak ke Kola 

PERJALANAN KE JAKARTA 

Suatu hari Pak Slamet memutuskan untuk pergi ke kota Jakarta. Karena dia akan menginap beberapa hari di sana maka Pak Slamet menyiapkan beberapa 
pakaian dan dimasukkan ke dalam tasnya. Dia berharap akan menemukan hal-hal yang menarik dalam perjalanannya. Pak Slamet segera mengambil tasnya 
dan naik ke punggung kuda (siswa menirukan suara kuda: nghieee ... ). Pak Slamet merasa bahwa kudanya (ngihieee ... ) berjalan pelan, tetapi dia yakin bahwa 
kuda itu (ngihieee ... ) baik-baik saja. 

Tidak lama setelah Pak Siamet melakukan perjalanan dia ingat bahwa kudanya (nghieee ... ) belum dibelikan makanan. Maka Pak Siamet segera 
menukarkan kudanya (ngihiee ... ) dengan sepeda (siswa menirukan suara bunyi sepeda: kring ... kring ... ). Pak Siamet mengayuh sepedanya (kring ... 
kring ... ) naik dan turun bukit sampai dia menjadi lelah untuk melanjutkannya. Dia berharap bisa mendapatkan kudanya (nghieee ... ) lagi, tetapi akhimya yang 
terjadi dia menukar sepedanya (kring ... kring ... ) dengan sepeda motor (siswa menirukan suara sepeda motor: hrung ... hrung ... hrung). Dengan sepeda 
motor itu (hrung ... hrung ... hrung ... ) sekarang Pak Siamet bisa melakukan perjalanan lebih cepat dibandingkan dengan kuda (nghieee ... ) atau sepeda 
(kring ... kring ... ) dulu. 

Tetapi ternyata sepeda motor (hrung ... hrung ... hrung) itu sangat bising dan beberapa saat kemudian bensinnya habis sehingga tidak bisa digunakan. 
Pak Siamet segera ganti nnik kereta api (siswa menirukan suara kereta api: tut...tut ... tut ... ). Sekarang Pak Siamet merasa nyaman dengan kereta api 
(tut ... tut ... tut) yang dinaikinya. Naik kereta api (tut ... tut ... tut ... ) jauh lebih menyenangkan dibandingkan naik kuda (nghieee ... ) atau naik sepeda (kring ... 
kring ... kring ... ) atau naik sepeda motor (hrung ... hrung ... hrung ... ). Kereta api itu (tut ... tut ... tut ... ) berjalan siang dan malam,dan dalam keTeta api 
(tut...tut ... tut ... ) itu Pak Siamet berjumpa dengan banyak orang. 

Setelah kereta api (tut...tut ... tut...) itu tiba di Jakarta, Pak Siamet tidak melihat lagi ada kuda (nghieee ... ) atau sepeda (kring ... kring ... ), tetapi dia 
melihat banyak bus (diin ... diin ... ). Pak Siamet menanyakan bus kota (diin ... diin ... ) yang mau ke pusat kota, dan dia mendapat bus kota (diin ... diin ... ) yang 
bemomor 52. Bus kota (diin ... din ... ) itu panas dan penuh sesak. Pak Slamet tidak mendapatkan tempat duduk dalam bus kota (diin ... diin ... ) itu. Temyata 
naik bus kota (diin ... diin ... ) ini tidak lebih nyaman dari naik kuda (nghieee ... ) atau naik sepeda (kring ... kring ... ) atau naik sepeda motor . 
(hrung ... hrung ... hrung), guman Pak Siamet. 

Pak Siamet menggunakan sisa uang untuk membeli tiket kereta api (tut ... tut ... tut ... ). Dia tidak sabaT lagi untuk segera bertemu dengan keluarganya dan 
membeli kuda (nghieee ... ) lagi, yang bisa membawanya ke pasar atau ke sungai. Pak Slamet akan menceritakan pengalamannya naik sepeda 
(kring ... kring ... ), naik sepeda motor (hrung ... hrung ... hrung ... ) dan naik kereta api (tut ... tut ... tut ... ) serta naik bus kota (diin ... diin ... ) selama dalam. 
perjalanannya ke Jakarta. Pak Slamet telah melakukan perjalanan yang menarik, tetapi bagaimanapun juga rumahnya adalah tempat yang paling baik dari 
semua tempat yang telah dikunjunginya. 

Buku Panduan untuk Guru 
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MingguII Tema: Transporlasi Judul Buku: Kalak Hendak ke Kola 

ill Membaca Buku dalanr Bahasa Indonesia: 
1. Guru membaca buku "Katak Hendak ke Kota" da1am bahasa Indonesia sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, 
sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalarn bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalam kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dengan 
tenang . 

.er Berpikir Kritis: 
Siswa diminta melengkapi kalimat yang belum selesai dengan isian yang bebas. Misalnya sebagai berikut: 

Saya mau ke ........ (isinya bisa ke pasar, ke bulan, ke dasar laut, dsb.) 
Saya'mau naik ...... . 
Di sana saya akan ...... . 

Sebelum itu guru terlebih dahulu memberikan contoh yang harns dijawab siswa di dalam kelas. 

@ Membaca Lancar (lalam Bahasa Indonesia: 
Guru membuat kolom-kolom yang sebagian diisi dengan suku kata tertentu dan sebagian dibiarkan kosong. 
Kemudian siswa diminta mengisi tempat yang kosong dengan suku kata tertentu sehingga bila digabung akan menghasilkan sebuah kata yang 
berkaitan dengan bacaan . .Misalnya kata yang dipilih dari bacaan adalah: katak, bapak dan kota. 

ka 
pak 

ko 

[JJ Membaca Buku dalam Bahasa Indonesia: 
1. Guru membaca buku "Katak Hendak ke Kota" dalam bahasa Indonesia. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta 
menirukan ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai membaca satu hal am an. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 
Catatan: - Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 

- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakukan pembahasan. 
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MingguII Tema: Transportasi Judu/ Buku: Katak Hendak ke Kota 

L) Berpikir Kritis: 
,Siswa diminta membuat beberapa kalimat berita yang mengarah pada sarana transportasi tertentu. Sebagai contoh sebagai berikut: 

1. Saya berjalan di jalan raya. Bahan bakar saya bensin. 
Saya biasa mengangkut penumpang. Setiap kali berjalan saya dibantu oleh seorang 
sopir, kondektur dan seorang kemet. Siapakah saya? 
Jawabnya: Bus. 

2. Saya berjalan di jalan raya. Saya biasa mengangkut penumpang. 
Saya tidak membutuhkan bensin. Roda saya tiga, dua di depan dan satu di 
belakang. Siapakah saya? Jawabnya: Decak. 

3. Badan saya terbuat dari kayu. Saya berjalan tanpa bahan bakar. 
Saya berjalan diatas air. Waktu berjalan saya bisa melihat ikan-ikan yang sedang 
berenang. Saya biasa dikendalikan dengan dayung. 
Siapakah saya? Jawabnya: Perahu. 

IJuku Punduf!n untuk Guru 
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BAHASAKU ASYIK 

Minggu Ketiga 
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Tema : Komunikasi 
Judu} Buku : Ade dan Temannya 
Pilihan Lagu : Tukang Pos, Abang Tukang Bakso. 

Untuk Diingat: 
Dalam minggu ini seluruh kegiatan difokuskan p~da 
tema Komunikasi. Dalam kegiatan kreatif siswa 
diajar membuat "Surat Kabar" yang berisi tulisan 
tentang sekolah mereka. Oleh karena itu sebelum 
memulai kegiatan ini guru perlu mempersiapkan 
koran bekas untuk ditunjukan kepada siswa mengenai 
tata letaknya 
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Minggu III Tema: Komullikasi Judui Buku: Ade dan Temallllya 

Hari Pertama 

I ntroduksi: 
Guru memberikan introduksi tentang tema komunikasi dengan penjelasan tentang pentingnya komunikasi. Kalau seseorang tidak bisa 
berkomunikasi maka dia mungkin tidak akan tahu inforrnasi yang penting, menarik atau bahaya bagi dirinya. Siswa diminta menyebut berbagai 
cara komunikasi: 
lisan - bercakap-cakap, berpidato, berbisik, dsb. menyanYI 
tulisan - surat, koran, majalah, buku, kartu lebaran, kartu natal, dsb. simboVisyarat - gerakan tangan, gerakan tubuh, dsb. 

1. Guru membisikkan sebuah kalimat di telinga salah seorang siswa. Siswa tersebut harus membisikkan kalimat yang didengarnya itu kepada ternan 
di sebelahnya. Bisikan hanya dilakukan sekali saja, dan bila tidak jelas maka yang menerima bisikan harus mengambil keputusan sendiri. Begitu 
seterusnya sampai semua siswa mendapat giliran. Sesudah itu siswa yang mendapat bisikan terakhir diminta mengucapkan kalimat yang dibisikkan 
kepadanya. Bandingkan hasilnya dengan kalimat pertama yang dibisikkan guru tadi.Apakah ada kata-kata yang diganti, hilang, tambah, dsb. 
Tekankan kepada siswa betapa perlunya komunikasi yang tepat dan konsisten. 
2. Guru menulis suatu pesan dalam secarik kertas, kemudian kertas tersebut diserahkan kepada seorang siswa. Selanjutnya siswa memberikan 
kertas tadi kepada ternan di sebelahnya. Begitu seterusnya sampai semua siswa mendapat giliran. Sesudah itu guru bersama siswa membandingkan 
hasil permainan pertama dan kedua. 

Lagu: 
Lagu yang sesuai dengan tema Komunikasi adalah: Tukang Pos dan Abang Tukang Bakso. 
Guru bisa mencari lagu lain dalam bahasa daerah yang sesuai. 

{]} L\1embaca Buku do/am Bahasa Daerah: 
I. Guru membaca buku "Ade dan Temannya" dalam bahasa daerah sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, sesudah 
guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalam kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masin~-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dengan 
tenang. 
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MingguIII Tema: Komunikasi Judul Buku: Ade dan Temannya 

X Kegiatan Kreatif: 
Siswa diminta rnernbuat kartu dengan garnbar bekas, daun, bunga, kertas berwama, dsb. Guru menulis beberapa instruksi di papan tulis. Misalnya: 
I. Lipatlah kertas rnenjadi dua bagian yang sarna besar. 
2. Berilah hiasan dengan garnbar atau benda lain. 
3. T ulislah ucapan selarnat dan nama orang di dalamnya. 
Catatan:Guru perlu rnernpersiapkan koran atau rnajalah bekas untuk kegiatan hari berikutnya. 

Hari Kedua 
@ Membaca Lancar daTam Bahasa Daerah: 
Guru mernbuat beberapa pertanyaan yangjawabannya terdapat dalam buku "Ade dan Temannya". Misalnya: 

- Bagaimana jawaban tikus ketika ditanya Ade? 
- Kenapa burung tidak bisa mernbantu Ade? 
- Bagairnana jawaban burung ketika ditanya Ade? 

Sebailcnya siswa dibagi dalarn beberapa kelornpok. 

ill Membaca Buku daTam Bahasa Daerah: 
I. Guru rnernbaca buku "Ade dan Temannya" dalam bahasa daerah. Siswa dibagi dalam kelornpok-kelornpok. Seluruh kelompok diminta 
rnenirukan ucapan guru bersarna-sarna, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang rnenarik. 
2. Guru rnenanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap keJompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 
Catatan: - Guru jangan rneJarang siswa yang membantu temannya. 

- Guru jangan rnelarang siswa yang ribut, sepanjang mereka rnelakukan pernbahasan . 

..5 Berpikir kritis: 
Siswa diminta rnelengkapi beberapa kalirnat yang terdapat dalam bacaan "Ade dan Temannya". Misalnya: 
I. Ade ingin bercakap-cakap dengan ........ . 
2. Kuda dalam bacaan tersebut bernama ........ . 
3. Sayap burung dalam cerita tersebut ...... . 
Sesudah itu siswa diminta rnenghitung jumlah binatang yang diternui Ade. 
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MingguIII Tema: Komunikasi Judul Buku: Ade dan Temannya 

Hari Ketiga 

X Kegiatan Kreatif· 
Guru memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan surat kabar, terutama mengenai tata letaknya. Siswa diminta membuat tulisan 
tentang kelas mereka. Tulisan tersebut seakan-akan untuk sebuah surat kabar. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan tema. 
1. Menulis tentang kegiatan di sekolah ditambah judul surat kabar yang mau dibuat. 
2. Menulis tentang alasan pergi ke sekolah ditambah judul surat kabar yang mau dibuat. 
3. Membuat gambaran lucu dengan satu kalimat di bawahnya ditambah judul surat kabar yang mau dibuat. 
4. Mendata nama semua guru di sekolah tersebut. 
Siswa diminta menjelaskan kepada guru tentang tat a letaknya. 

ill Membaca Buku llalam Bahasa Indonesia: 
I. Guru membaca bU"-Ll "Ade dan Temannya" dalam bahasa Indonesia sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, 
sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan tersebut. Kata-kata sulit ditulis dalam kartu kata dan digantung di kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta llntuk mendengarkan dengan 
tenang. 

-6 Berpikir Kritis: 
Guru membacakan sebuah cerita sebanyak dua kali dan siswa diminta menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut. 

Ani mendapat surat dari pak Pos. Temyata surat itu dikirim oleh neneknya yang 
tinggal di kota lain. Dalarn surat itu nenek menceritakan bahwa lusa sore akan ada 
pesta keluarga. Ani diminta datang dan membawa kue untuk pesta terse but. 

Pertanyaan-pertanyaan: 
1. Apakah yang diterima Ani, pesan lewat surat atau lewat telepon? 
2. Pesta keluarga itu akan berlangsung besok at au lusa? 
3. Ani harus membawa minuman atau kue? 
4. Sural itu dikirim oleh neneknya atau Pak Pos? 
lawaban ditulis di buku dalam kalimat lengkap. 

Buku Panduan untuk Guru 
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Minggu III Tema: Komunikasi Judul Buku: Ade dan Temannya 

Hari Keempat 

@ Membaca Lancar dalam Bahasa Indonesia: 
Siswa diminta melanjutkan aktivitas pembuatan koran dengan kelompok masing-masing. Mereka diminta mengumpulkan berbagai cerita dan 
membacakannya di depan kelas. 

ill Membaca Buku dalam Bahasa Indonesia: 

1. Guru mem.baca buku "Ade dan Temannya" dalam bahasa Indonesia. Siswa dibagi dalam 
kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta menirukan ucapan guru bersama-sama, sesudah guru 
selesai mernbaca satu halaman. Jangan lupa mernbaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kernarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu 
halaman. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dengan tenang. 

Catatan: - Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 
- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang rnereka melakukan pembahasan. 

RJ Berpikir Kritis: 
Siswa diberi teka-teki silang dan mereka diminta untuk mengisinya. Kata-kata yang ditanyakan adalah kata-kata yang berhubungan dengan 
komunikasi. Guru menulis di papan tulis dan siswa menu lis di buku rnasing-rnasing. Contohnya adalah sebagai berikut: 
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MingguIII Tema: Komunlkasi Judu/ Buku: Ade dan Temannya 

Pertanyaan mendatar: Pertanyaan menurun: 

1. Kata lain dari koran adalah surat. .... 2. Alamat pengirim dan penerima surat ditulis di ..... . 
4 Kita harus membeli ...... sebagaiganti ongkos kirim surat. 3. Setiap hari Pak Pos membawa ..... 
5 Kantor .... bertugas mengurusi pengiriman surat-surat kita. 

1 2 

K A B A R 
3 

S M 

U P 

R L 
4 

P E R A N G K ·0 
5 

T P 0 S 
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BAHASAKU ASYIK 

18 

Minggu Keempat 

Tema : Siapa Aku 
Judul Buku : Gadis Patung 
Pilihan Lagu: Anak Sombong, Bangun Tidur, Kasih Ibu. 

Untuk Diingat: 
Dalam minggu ini seluruh kegiatan difokuskan pada tema 
Siapa Aku? Sebelum mengawali kegiatan guru dapat 
menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian 
seseorang. 
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Minggu IV Tema: Siapa Aku Judui Buku: Gadis Patung 

Hari Pertama 

I ntroduksi: 
Guru mendiskusikan dengan siswa bahwa setiap orang mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan orang lain. Tanyakan kepada siswa, 
persamaan apa saja di antara mereka. Guru menulis jawaban tersebut di papan tulis. Misalnya mempunyai bagian tubuh yang sarna, mempunyai 
keluarga, mempunyai orangtua, dsb. Sesudah itu guru menanyakan perbedaannya. Misalnya tinggi badannya, berat badannya., wama kulitnya, dsb. 
Siswa diminta berbicara dengan ternan lain selama 3-5 menit dengan tujuan mencari persamaan dan perbedaan di antara mereka. 
Guru memilih 2-3 pasang anak untuk diminta berbicara di depan kelas tentang persamaan dan perbedaan di antara mereka. Doronglah agar mereka 
tidak hanya melihat perbedaan fisik saja, tetapi juga non fisik. 
Tanyakanlah sifat-sifat yang baik dan tidak baik kepada mereka (dalam konteks persamaan dan perbedaan tadi). 

Lagu: 
Beberapa lagu yang sesuai dengan tema Siapa Aku antara lain adalah: Anak Sombong, Bangun 
Tidur dan Kasih Ibu. Guru bisa mencari lagu lain dalam bahasa daerah yang sesuai. 

ill Membaca Buku da/am Bahasa Daerah: 
1. Guru membaca buku "Gadis Patung" dalam bahasa daerah sampai selesai. Sesudah itu siswa dirninta menirukan 
ucapan guru, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalam 
kartu kata dan digantung di kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang· siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain dirninta 
untuk mendengarkan dengan tenang. 

X Kegiatan Kreatif: 
Guru mengajak siswa untu~.m.enulis tentang "aku". Setiap anak diminta menulis 3-5 kalimat yang bisa dipilih dari daftar berikut: usia, nama, 
temp at tinggal, suka perrnainan ap~ suka makanan apa, dsb. 
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MingguIV Tema: Siapa Aku Judu/ Buku: Gadis Patung 

Hari Kedua 

@ Membaca Lancar dalam Bahasa Daerah: 
Guru menulis satu paragraf yang terdiri dari 5-10 kalimat dalam bahasa daerah. Setiap kalimat ada satu atau dua kata yang hilang. Siswa diminta 
melengkapinya dengan melihat daftar kata-kata yang disediakan. Contoh: 
Hari Minggu lalu saya pergi memancing ...... bersama ayah. Ayah mendayung ...... sehingga kami sampai ke tengah danau. Danau itu aimya sangat 
...... sehingga kami bisa melihat pemandarigan di bawah danau. Ketika kami merasa lapar, ayah membuka ransel dan mengambil.. .... yang kami 
bawadari rumah. Kami senang sekali karena jumlah ikan yang kami dapatkan ..... sekali. Sesampainya di rumah ibu ..... ikan-ikan itu untuk makan 
malam kami. 

Daftar kata-kata yang disediakan: ikan, perahu, jernih, makanan"banyak dan memasak. 
Kala-kala lerseblll slipaya dilerjemahkan jllga ke da/am bahasa daerah. 

m Membaca Buku dalam Bahasa Daeralt: 
1. GUnl membaca buk'U "Gadis Pa'tung;" dalam bahasa daerah. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta menirukan .. 
ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain dirninta untuk 
meridengarkan dengantenang. 
Catatan: - Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 

- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakukan pembahasan . 

..€5' Berpikir Kri(is: 
Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang, Masing-masing kelompok dipertandingkan dalani suatu permainan 
Caranya guru memerintahkan sebagai berikut: 
1. Kelompok berdiri berjajar dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. ~. I 
2. Kelompok berdiri berjajar dari yang paling gemuk yang paling kurus. 
3. Kelompok berdiri berjajar dari yang paling tua yang paling muda. 
4. Kelompok berdiri berjajar dari yang punya saudara banyak sampai yang paling sedikit. 
5. Kelompok berdiri berjajar sesuai urutan abjad huruf depan nama masing-masing. 
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MingguIV Tema: Siapa Aku Iudu/ Buku: Gadis Patung 

Hari Ketiga 

L5' Berpikir Kritis: 
Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan sifat-sifat kepribadian. Misalnya pemarah, jujur, ramah, penakut, dsb. Guru mengarahkan pada sifat
sifat yang baik. Selanjutnya guru memberikan beberapa pertanyaan tentang kepribadian yang jawabaMya bisa dicari dari buku "Gadis Patung". 
Pertanyaan: 
I. Tunjukkan beberapa bukti bahwa Nita adalah gadis yang sombong. 
2. Tunjukkan beberapa bukti bahwa orangtua angkat Nita adalah orang yang murah hati. 

ill Membaca Buku (la/am Bahasa Indonesia: 
I. Guru membaca buku "Gad is Patung" dalam bahasa Indonesia sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, sesudah guru 
selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalam kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dengan 
tenang. 

X Kegiatan KreatiJ-
Siswa diminta menggambar dirinya sedang melakukan sesuatu yang disukai sa at iniatau di masa yang akan datang. Siswa diminta membayangkan 
suatu kegiatan kalau sudah dewasa nanti. Di bawah gambar itu siswa diminta menulis 1-3 kalimat tentang gambarnya dengan menekankan "aku". 

Hari Keempat 

@ Membaca Lancar da/am Bahasa Indonesia: 
Guru menu lis beberapa kalimat di papan tulis. Kata-kata tertentu dalam kalimat diberi garis bawah dan harns diganti dengan kata lain sehingga 
menjadi kalimat barn. Siswa diminta menulis minimal 3 kalimat. Contoh: Kemarin temanku yang bemama Dewl datang ke rumahku. Kalimat 
tersebut bisa diganti menjadi: Hari ini temanku yang bemama Eddy datang ke sekolah kita. 

Tadi pagi temanku yang bemama 'Nita datang ke kantor gyru. 
Katanya- temanku yang bemama Santi datang ke warung ibumu. 
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MinggulV Tema: Siapa Aku Judu/ Buku: Gadis Patung 

ill Membaca Bllku dalam Bahasa Indonesia: 
1. Guru membaca buku "Gadis Patung" dalam bahasa Indonesia. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta menirukan 
ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman.Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 
Catatan: - Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 

- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melak.llkan pembahasan . 

.5 Berpikir Kritis: 
Guru membagikan buku "Gad is Patung" kepada siswa. Satu buku untuk dua siswa. Selanjutnya mereka diminta membaca cerita dan menjawab 
tertulis pertanyaan-pertanyaan berik.llt: 
1. Siapa nama gadis yang akhirnya menjadi patung? 
2. Apakah yang diinjak gadis itu agar sepatunya tidak kotor? 
3. Apakah yang dibawa nenek dalam ember? 
4. Mengapa gadis itu malu melihat ibunya di jalan? 
5. Bagaimana perlakuan ibu angkat Nita terhadapnya? 
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BAHASAKU ASYIK 

Minggu Kelima 

Tema : Pekerjaan 
Judul Buku : Angsa Bertelur Emas 
Pilihan Lagu : Tukang Pos, Abang Tukang Bakso. 

Untuk Diingat: 
Dalam minggu ini seluruh kegiatan difokuskan pada 
tema Pekerjaan. Guru supaya mengundang seorang 
tamu ke sekolah untuk menceritakan pekerjaannya. 
Tamu tersebut bisa seorang polisi, nelayan, 
pedagang, dokter, dsb. 
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Minggu V Tema: Pekerjaan Judul Buku: Angsa Bertelur. Emas 

Hari Pertama 

I ntroduksi: 
Guru menanyakan kepada siswa, apakah pekerjaan orangtua mereka? Beberapa jawaban siswa ditulis guru di papan tulis. Sesudah itu guru 
bertanya lagi mengenai alat-alat apa saja yang dipakai dalam 
pekerjaan tertentu seperti yang tertulis di papan tulis. Jangan lupa alat-alat yang dipakai ibu di rumah mereka. 
Sesudah itu guru supaya menje.laskan rencana kedatangan tarnu yang akan dilakukan dalam kegiatan kreatif. Guru bersama siswa rnembuat daftar 
pertanyaan. Misalnya sebagai berikut: 
- Apa yang menarik dari pekerjaan tamu yang akan datang tersebut? 
- Apakah siswa suka dengan pekerjaan tersebut? 
- Apakah siswa bercita-cita ingin memilih pekerjaan tersebut suatu saat nanti? 
- Kesu~tan apa saja yang ditemui dengan pekerjaan tersebut? 

Lagu: 
Beberapa lagu yang sesuai dengan tema Pekerjaan antara lain adalah: Tukang Pos dan Abang 
Tukang Bakso. Guru bisa mencari lagu lain dalarn bahasa daerah yang sesuai. 

ill Membaca Buku dalam Bahasa Daerah: 
1. Guru rnernbaca buku "Angsa Bertelur Emas" dalarn bahasa daerah sarnpai selesai. Sesudah itu siswa dirninta rnenirukan ucapan guru, sesudah 
guru selesai rnembaca satu halarnan. Jangan lupa rnernbaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalarn bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalarn bacaan ditulis dalarn kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk rnernbaca secara bergantian, rna sing-rna sing satu halarnan. Siswa lain dirninta untuk rnendengarkan dengan 
tenang. 

X Kegiatan kreatif 
Tamu datang ke kelas untuk rnenceritakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. 
Para siswa bertanya tentang hal-hal yang sudah dipersiapkan dengan guru tadi. 
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. 
Minggu V Tema: Pekerjaall' Judul Buku: AIlgsa Bertelur Emas 

HariKedua 

@ Membaca Lancar dalam Bahasa Daerah: 
Guru menulis beberapa kata yang diambil dari buku "Angsa Bertelur Emas". Kemudian siswa diminta untuk menulis lawan katanya. Misalnya: 
- panjang - miskin - besar 
- menjual - mati - pergi 

Catatan: Guru supaya menterjemahkan kata-kata tersebut ke dalam bahasa daerah. 

ill Membaca Buku tlalam Bahasa Daeralr: 
I. Guru membaca buku "Angsa Bertelur Emas" dalam bahasa daerah. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta 
menirukan ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 
Catatan: - Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 

- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakukan pembahasan. 

z Berpikir krilis: 
Guru menulis beberapa pertanyaan di papan tulis dan siswa diminta untuk menjawabnya dengan menulis di buku masing-masing. 
- Siapa nama tamu yang datang tadi? 
- Apa pekerjaan tamu tadi? 
- Apa yang dia laksanakan sehari-hari? 
- Alat apa yang dipakai dalam melaksanakan tugas? 

Catatan: Siswa diberi PR untuk melakukan wawancara dengan ayah atau ibunya tentang pekerjaan mereka. 
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Minggu V Tema: Pekerjaan Judul Buku: Angsa Bertelur Emas 

HariKetiga 

X Kegiatan kreatif: 
Siswa dirninta menuliskan hasil wawancara dengan orangtua mereka dalam bentuk cerita. 

lIJ Membaca Buku dalam Bahasa Indonesia: 
1. Guru membaca buku "Angsa Bertelur Emas" dalam bahasa Indonesia sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, 
sesudah guru selesai rnernbaca satu halarnan. Jangan lupa rnernbaca dengan suara yang rnenarik. 
2. Guru rnenjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalarn kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk rnernbaca secara bergantian, rnasing-masing satu halarnan. Siswa lain diminta untuk rnendengarkan dengan 
tenang. 

~ Berpikir kritis: 
Guru rnenulis kalirnat yang belurn lengkap di sebelah kiri. Siswa harus rnengisi ruang yang kosong dengan kata-kata tertentu yang tersedia di 
sebelah kanan. Contohnya sebagai berikut: 
Petani bekeIja dengan ...... I ikan 

Ibu rnernasak nasi dengan ..... I cangkul 
Nelayan pergi ke laut mencari ..... I belanga 

H ari Keempat 

@ Membaca lancar dalam Bahasa Indonesia: 
Guru rnenulis kalimat Y(ffig belurn lengkap di sebelah kiri. Siswa harus rnelengkapi kalirnat 
dengan kata-kata yang tersedia di sebelah kanan, ditarnbah dengan awalan tertentu. 
Contohnya sebagai berikut: 
Ibu ....... ikan cii pasar. bayar 
Saya ....... buku ke sekolah. beli 
Ayah ... : ..... ongkos bis. bawa 
Parnan suka ....... koran. I baca 
Catatan: Awalan yang harus dipakai adalah: mem 
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Minggu V Tema: Pekerjaan Judul Buku: Angsa Bertelur Emas 

ill Membaca Buku dalam Bahasa Indonesia: 
I. Guru membaca buku "Angsa Bertelur Emas" dalam bahasa Indonesia. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta 
menirukan ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membacadengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 
Catatan: - Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 

- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakukan pembahasan. 

Lf Berpikir kritis: 
Guru membaca sebuah cerita yang ditulis di papan tulis dan siswa diminta membayangkan kejadiannya. Contohnya sebagai berikut: 

Suatu hari Pak Ahmad pergi memancing. Pagi-pagi sekali dia sudah menyiapkan 
jala, ember, dan perahunya. Ketika sore tiba Pak Ahmad kelihatan sangat sedih. 
Embemya kosong, tidak ada isinya. 

Sesudah itu guru bertanya: 
I. " Mengapa Pak Ahmad kelihatan sangat sedih?" 
Bila ada jawaban bahwa Pak Ahmad tidak mendapat ikan, kejarlah dengan pertanyaan: "Dari mana bisa tahu itu?" 
2. " Oi mana Pak Ahmad tinggal, dekat sungai atau laut? " Bila ada yang menjawab " ya ", tanyalah lagi: " Dari mana bisa tahu itu? " 
Selanjutnya guru bersama siswa mengubah sedikit cerita itu sehingga akhirnya Pak Ahmad sang at gembira. Guru menulisnya di papan tulis. 
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BAHASAKU ASYIK 

Minggu Keenam 

....... -... -.. -.. -.-i;L,'~C ..... 
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Tema : Binatang 
Judul Buku : Kura-kura yang Sombong 
Pilihan Lagu : Kelinciku, Heli Anjingku, Cicak, 

Burung Kutilang. 

U ntuk Diingat: 
Dalam minggu ini seluruh kegiatan difokuskan pada tema 
Binatang. Untuk kegiatan berpikir kritis, siswa diajak 
mengisi teka-teki silang. Ada baiknya bila sebelumnya 
guru membawa contoh teka-teki silang dari koran atau 
majalah. 
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Minggu VI Tema: Binatang Judu/ Buku: Kura-kura yang somhong 

Hari Pertama 

Introduksi: 
Guru bersama siswa mendaftar nama-nama binatang dalam tiga klasifikasi: 
- Binatang di darat 
- Binatang di laut 
- Binatang di udara 

Lagu: 
Beberapa lagu yang sesuai dengan tema Binatang antara lain adalah: Kelinciku, Heli Anjingku, 
Burung Kutilang dan Cicak. Guru bisa mencari lagu lain dalam bahasa daerah yang sesuai. 

ill Membaca Buku dalam Bahasa Daerah: 
1. Guru membaca buku "Kura-kura yang Sombong" daIam bahasa daerah sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, 
sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalam kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dengan 
tenang. 

X Kegiatan kreatif: 
Siswa diminta menggambar binatang kesayangan masing-masing. Di bawahnya diberi tulisan tentang: 
- Apa nama binatang tersebut? 
- Di mana binatang tersebut tinggal? 
- Apa makanannya? 
- Apa warna kulit atau bulunya? 
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Minggu VI Tema: Binatang Judul Buku: Kura-kura yang sombong 

Har; Kedua 

@ Membaca Lancar dalam Bahasa Daerah: 
Siswa dilatih ten tang penggunaan huruf besar di awal kalimat dan titik di akhir kalimat. Contoh: 
1. ikan-ikan tinggaldi laut 

mereka enak dimakan -------> Ikan-ikan tinggal di laut. Mereka enak dimakan. 
2. kamu tidak bisa terbang 

kamu tidak punya sayap ------> Kamu tidak bisa terbang. Kamu tidak punya sayap. 

Selanjutnya guru menulis lima kalimat lain dalam bahasa daerah untuk tugas siswa, 

ill Membaca Buku dalam Bahasa Daerah: 
1. Guru membaca buku "Kura-kura yang Sombong" dalam bahasa daerah. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta 
menirukan ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 
Catatan: ,. Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 

- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepa~jang mereka melakukan pembahasan. 

~ Berpikir Kritis: 
Guru menulis sebuah cerita dan siswa diminta membayangkan apa yang akan terjadi sesudahnya. Contoh: ... 

Suatu hari Erwin memberi makan burungnya. Burung Kakatua itu berada dalam 
sangkar. Erwin membuka pintu sangkar, lalu memasukkan pi sang kedalamnya. 
Sesudah itu Erwin pergi tanpa menutup pintu sangkar kembali. 

Apa yang akan t'eIjadi sesudah Erwin pergi? 
Semua jawaban agar dibenarkan. Tidak ada jawaban yang salah. Doronglah mereka untuk memikirkan banyak kemungkinan yang terjadi. 
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Minggu VI Tema: Binatang Judu/ Buku: Kura-kura yang sombong 

HariKetiga 

g Berpikir Kritis: 
Guru mengajarkan puisi tentang binatang. Siswa diminta mengikutinya dengan gerakan tubuh yang dipilih sesuka mereka sendiri. 

Satu dua 
Ayahkzl plillya kllda 
Tiga empat 
Larinya sangat cepat 
Lima enam 
Dia suka ke ko/am 
Tujllh de/apan 
Bermain dellgall ikall 
Sembi/an sepllluh 
Sambi/ menggoyang tubuh 

Sesudah itu siswa dibagi dalam kelompok dan mereka diminta membuat puisi dengan struk.'tur yang sama. Misalnya: 
Satu dua 
Ahll naik sepeda, dst. 

ill Membaca Buku t/q.lam Bahasa Indonesia: 
1. Guru membaca buku "Kura-kura yang Sombong" dalam bahasa Indonesia sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, 
sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan tersebut. Kata-kata sui it dalam bacaan ditulis dalam kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dengan 
tenang. 

X Kegiatan kreatif: 
Siswa dirninta menggambar tentang puisi yang sudah diajarkan di depan tadi atau tentang puisi yang dibuatnya sendiri. 
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Minggu VI Tema: Binatang Judul Buku: Kura-kura yang somb,ong 

Hari Keempat 

@ Membaca Lancar daIam Bahasa Indonesia: 
Siswa diminta menjawabpertanyaan-pertanyaan yang diambil dari bacaan "Kura-kura yang Somhong" dengan kalimat lengkap dan ditulisdi 
buku masing-masing. Contoh pertanyaan: 
1. Apa sebabnya Pion tidak bisa terbang? 
2. Apa yang dipakai Koko dan Tiko untuk membantu Pion terbang? 
3. Bagaimana perasaan binatang lain di darat ketika melihat Pion terbang? 
4. Teriakan apa yang keluar dari mulut Pion ketika dia terbang di udara? 

ill Membaca Buku dalam Bahasa Indonesia: 
1. Guru membaca buku "Kura-kura yang Somhong" dalarn bahasa Indonesia. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok . 
d.irninta menirukan ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalarn bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain dirninta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 

Catatan: - Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 
- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakukan pembahasan. 

~ Berpikir Kritis: 
Guru membuat kotak-kotak untuk teka-teki silang di papan tulis. Di bagian lain guru membuat beberapa pertanyaan. Jawabannya diisikan dalam 
kotak-kotak di sebelahnya sesuai nomor yang tertulis. Contohnya seperti terdapat dalam halarnan berikutnya. 
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Minggu VI Tema: Binatang 

Pertanyaan mendatar: 
1. Binatang yang kakinya berselaput dan bunyinya kwek .. kwek..kwek. .. 
3. Binatang bertanduk yang sering membantu pekerjaan petani 
5. Binatang kecil bersayap, suka di temp at kotor dan huruf depannya L. 

Pertanyaan menurun: 
1. Binatang yang bisa terbang dan punya sarang di pohon. 
2. Binatang yang punya belalai dengan telinga lebar. 
3. Binatang berkaki empat dengan ekor berambut panjang. 

1 
B E B E K 

2 

U G 

3 
K E R B A U A 

U U J 
4 S 

D N L A L A T 

A G H 

Judui Buku: Kura-kura yang Sombong 
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BAHASAKU ASYIK 

Minggu Ketujuh 
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34 

Tema : Keluarga 
Judu} Buku : Si Tikus yang Cerdik 
Pilihan Lagu: Kasih Ibu, Paman ~ari Desa, Naik 

Delman. 

Untuk Diingat: 
Dalam mihggu ini seluruh kegiatan difokuskan pada 
tema Keluarga. Guru supaya mempersiapkan diri untuk 
memberi~an penjelasan mengenai silsilah keluarga 
kepada para siswa . 
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111inggu VII Tema: Keluargil JUdlli Bllkll: Si TikllS yang Cerdik 

H ari Pertama. 

Introduksi: 
Guru bersama seluruh siswa mendaftar silsilah keluarga di papan tulis, mulai dari nenek sampai aku. 
Para siswa diminta mencatat untuk kegiatan berikutnya. Guru bisa melihat contohnya di bagian berpikir kritis. 

Lagll: 
Beberapa lagu yang sesuai dengan tema Keluarga antara lain adalah: Kasih Ibu , Paman dari 
Desa dan Naik Delman. Guru bisa mencari lagu lain dalam bahasa daerah yang sesuai. 

ill Membaca Buku dalam Bahasa Daerah: 
1. Guru membaca buku "Si Tikus yang Cerdik" dalam bahasa daerah sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, sesudah 
guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalam kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dengan 
tenang. 

X Kegiatan Kreatif: 
Siswa diminta menggambar keluarga masing-masing. Setiap anggota keluarga digambar dalam satu halaman dan dengan alat yang menjadi 
ciri khas mereka. Misalnya ayah dengan alat pertanian, kuda atau tas kerja dan ibu dengan teko, benang, tas belanja, roknya, dsb. Setiap 
gambar diberi penjelasan. Misalnya: "Ayahku bekerja dengan cangkuI. "atau "Adikku suka bersepeda." . 
Sesudah gambar lengkap semuanya dijilid dalam satu buku. Buku tersebut diberi judul: "Keluargaku." 

Catatan: 
Karena kegiatan ini memerlukan waktu banyak maka kegiatan bisa dibagi dalam dua tahap. Hari ini 
tahap pertama dan sisanya pada hari ketiga dalam kegiatan kreatif 

~ 
~ 
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Minggu VII Tema: Keluarga Judul Buku: Si Tikus yang Cerdik 

HariKedua 

@ Membaca Lancar dalam Bahasa Daerah: 
Guru menulis beberapa kata yang susunan hurufuya dibolak-balik dan siswa diminta membetulkannya. 
Misalnya kata kakek ditulis k-e-k-a-k; adik ditulis d-a-i-~ dsb. Kata-kata sebaiknya dipilih dari istilah-istilah dalam keluarga. 

[[J Membaca Buku dalam Bahasa Daerah: 
1. Guru membaca buku "Si Tikus yang Cerdik" dalam bahasa daerah. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta 
menirukan ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 
Catatan: - Guru jangan melarang siswa.yang membantu temannya. 

- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakukan pembahasan . 

.ef Berpikir Kritis: 
Siswa- diajak membuat "pohon keluarga". Guru menuliskan struktur si1silah keluarga di papan tulis dan siswa diminta mengisinya sesuai nama 
keluarganya. Bila dirasa perlu guru bisa menjelaskan sampai ke Paman, Bibi dan saudara sepupu. Siswa bisa membawa pulang isian tersebut 
untuk dicek oleh orangtua mereka. 

36 
Buku Panduan unJuk Guru 



Minggu VII Tema: Keluarga Iudul Buku: Si Tikus yang Cerdik 

Hari Keriga: 

L5' Berpikir kriris: 
Guru membuat lima lingkaran. Setiap lingkaran diisi empat kata. Tiga di antara empat kata·tersebut huruf depannya urut abjad dan satu lainnya 
tidak. Siswa diminta mencari kat a yang tidak urut abjad tersebut di setiap lingkaran. Selanjutnya kata-kata itu digabung sehingga menjadi sebuah 
kalimat. Contohnya sebagai berikut: 

mempunyai 
ibu 
jatuh 

Bila kata-kata yang huruf depannya tidak urut abjad tersebut digabung maka akan menghasilkan sebuah kalimat: saya mempunyai keluarga 
yang baik. 

Catatan: Sebelurnnya guru menjelaskan urutan abjad pada lingkaran pertama. 

/1J Membaca Buku tla/am Bahasa Indonesia: 
I. Guru membaca buku "Si Tikus yang Cerdik dalam baha~;a Indonesia sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, 
sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jant.~an lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Gum menjeJaskan konsep atau kata-kata suJit da!am baca.an ter!iebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalam kartu katadan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dengan 
tenang. 

X Kegiatan Kreati/: 
Siswa diminta melanjutkan pekerjaan membuat buku "Keluargaku." Sesudah selesai, semua buku digantung di kelas. 
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Minggu VII Tema: Keluarga Judul Buku: Si Tikus yang Cerdik 

Hari Keempat 

@ Membaca Lancar dalam Bahasa Indonesia: 
Guru menulis beberapa kalirnat yang berkaitan dengan tema, tetapi susunan kalirnat tersebut diacak. Siswa diminta mengatur susunannya sehingga 
menjadi kalimat yang baik. MisaInya sebagai berikut: 

bekeIja-kebun-Ayah-di-pergi 
menangis-selalu-Adik 
pergi-Kakak -sekolah-ke 

-----> Ayah pergi bekeIja di kebun. 
-----> Adik selalu menangis. 
-----> Kakak pergi ke sekolah. 

Untuk kegiatan ini siswa diminta bekeIja dalam kelompok. Usahakan agar tidak ada anak yang mendorninasi suatu kelompok. Bila ada salah satu 
kelompok yang cepat selesai, guru supaya mencari kalimat lain yang lebih sulit. Setiap siswa harus menulis hasilnya. 

ill Membaca Buku dalam Bahasa Indonesia: 
1. Guru membaca buku "Si Tikus yang Cerdik" dalam bahasa Indonesia. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta 
menirukan ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam baeaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 
Catatan: - Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 

- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakukan pembahasan. 

Lf Berpikir Kritis: 
Guru menulis empat kalirnat di papan tulis. Setiap kalirnat ada kata yang harus dieari lawan katanya. Selanjutnya siswa dirninta mengganti kata 
tersebut sehingga menjadi sebuah kalirnat baru. Daftar lawan kata tersebut ditulis di sebelah kanan. Contoh: 
Rumah kami paling besar se desa. tertawa 
Adik saya menangis terns tadi malam. menjual 
Ayahku membeli seek~r sapi. kecil 
Paman kita badannya kurus. gemuk 
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BAHASA KU ASYIK 

Minggu Kedelapan 

I i 

, .... 
•..• '11. 

'f' •. -1 .. 
" 

Tema : Lingkungan 
Judul Buku : Rumahku 
Piliban Lagu : Lihat Kebunku, Desaku, Naik-naik 

ke Puncak Gunung .. 

Untuk Diingat: 
Dalam minggu ini seluruh kegiatan difokuskan pada 
tema Lingkungan. Untuk berpikir kritis, siswa diajak 
membuat peta tentang sekolah mereka. Ada baiknya 
sebelum kegiatan dimulai guru menunjukan beberapa 
jenis peta kepada siswa. 
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Minggu VIII Tema: Lingkungan Judui Buku: Rumahku 

H ari Pertama 
Introduksi: 
Siswa diajak beIjalan-jalan di sekitar sekolah sekitar 10 menit, dengan tujuan mengamati lingkungan. Katakan pada siswa bahwa mereka harns 
mengamati nya dengan baik, karena setelah kembali ke kelas mereka akan diberi pertanyaan. Pertanyaan tersebut misalnya: Ada berapa pohon di 
halaman sekolah kita? Apa saja yang bisa kita lihat dari luar pagar sekolah? Sebaiknyapertanyaan disiapkan terlebih dulu oleh guru. 

Lagu: 
Beberapa lagu yang sesuai dengan tema Lingkungan Kita antara lain adalah: Lihat Kebunku, 
Desaku dan Naik-naik ke Puncak Gunung. Guru bisa mencari lagu lain dalam bahasa daerah 
yang sesuaJ.. 

lIJ Membaca Buku dalam ~ahasa Daerah: 
1. Guru membaca buku "Rumahku " dalam bahasa daerah sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, sesudah guru 
selesai membaca satu halainan. Jangan lupa rnembaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru rnenjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalam kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dengan 
tenang. 

X Kegiatan Kreatif: 
Siswa dirninta menggambar lingkungan rumah masing-masing. Doronglah agar mereka menggambar secara rinci. Mintalah mereka untuk menulis 
satu atau dua kalimat di bawahnya. Misalnya: Lingkungan rurnahku bersih, Rumahku ada pohon jambunya, dsb. 

HariKedua 
Lf Berpikir Kritis: 
Siswa diajar untuk membuat peta. Sebelumnya guru meminta mereka untuk menutup mata dan membayangkan bahwa mereka bisa terbang seperti 
burung. Tanyalah mereka, apa saja yang bisa dilihat dari langit? jawaban rnereka (misalnya rumah, sekolah, pohon, dsb.) ditulis di papan tulis. 
Tanyalah mereka lagi: Kalau kita melihat rumah dari bawah, apa saja yang tampak? Jawaban mereka (misalnya dinding, jendela, pintu, dsb.) ditulis 
di papan tulis. Sesudah itu tanyalah lagi: Kalau kita lihat dari atas, apanya yang tampak? Jawabannya hanya atap atau gentengnya yang tampak. 
J elaskan kepada siswa bahwa membuat peta itu seperti membuat gambaran dariatas. Kemudian mintalah mereka untuk membuat peta lingkungan 
mereka masing-masing. Guru memberikan contoh dengan membuat peta sekolah mereka. 
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Minggu VIII Tema: Lingkungan Judui Buku: Rumahku 

ill lrfembaca Buku tlalam Bahasa Daerah: 
1. Guru membaca buku "Rumahku " dalam bahasa daerah. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta menirukan 
ucapan guru bersama-sama, sesudah guru seIesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. . 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain dirninta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 
Catatan: - Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 

- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakukan pembahasan. 

@ lHembaca Lancar Bahasa Daerah: 
Guru menulis beberapa kalimat di papan tulis. Isinya sengaja dibuat salah, dan siswa dirninta membetulkannya. Contoh: 
Akll tinggal di kemah bersama ayah dan bibiku. Siswa diminta membetulkannya menjadi: 
Akll tinggal di rumah bersama ayah dan ibuku. 
Guru menterjemahkan contoh di atas dalam bahasa daerah. 

Hari Ketiga 

-6 Berpikir Kritis: 
Guru menjelaskan tentang pentingnya lingh.."Ungan yang bersih. Sesudah itu siswa diminta membersihkan lingkungan sekolah secara gotong royong. 
Ajaklah mereka untuk menentukan tempat yang paling sesuai sebagai tempat pembuangan sampah. Ajaklahjuga mereka untuk membuat tulisan 
"tempat membuang sampah", supaya siswa di kelas lain ikut membuang sampah di sana. Tulisan lain yang bisa dibuat rnisalnya: Bersih itu indah, 
Bersih itu Sehat, Ciptakan Lingkungan yang Bersih, dsb. 

III il-'/embaca Buku dalam Bahasa Indonesia: 
I. Guru membaca buku "Rumahku" dalam bahasa Indonesia sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, sesudah guru 
selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalam kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dengan 
tenang. 
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Minggu VIII Tema: Lingkungan Judui Buku: Rumahku 

X Kegiatan Kreatif 
Siswa diminta mengumpulkan benda-benda alami dari lingkungan sekolah. Misalnya batu, daun, ranting, dsb. Mereka juga diminta mengumpulkan 
benda-benda dari daIam kelas. Misalnya kapur, pensil, penggaris, dsb. Sesudah itu semua benda dimasukkan dalam kantong dan dicampur. 
Selanjutnya setiap siswa diminta maju ke depan dan memasukkan tangannya ke dalam kantong. Setelah dia menemukan suatu benda dia harus 
menyebutkannya, kemudian mengeluarkan benda itu sehingga teman-temannya bisa tahu apakah tebakannya benar atau salah. 

Han Keempat 

@ Membaca Lancar dalam Bahasa Indonesia: 
Siswa diminta mencari kata-kata tersembunyi di dalam matrix. Caranya sebagai berikut: 
Guru membuat matriks di papan tulis. Contohnya seperti di bawah ini: 

P R 0 L Z 0 T J 
T E J M N R P A 
W A K E B U N L 

T 0 L R A M T A 
S E K 0 L A H N 
S A M P A H 0 X 

SUDUB 
D!SB 

Guru dapat menulis beberapa kalimat bantu agar kata-kata dalam matriks tersebut dapat ditemukan siswa. MisaInya: 
1. ..... membuat lingkungan menjadi kotor. 4. Ayah menanamjagung di ....... . 
2. Burung tinggal di sarang, kita tinggal di....... 6. Setiap anak harus belajar di ..... . 
3. Nelayan mencari ikan dengan ..... 

ill Membaca Buku dalam Bahasa Indonesia: 
1. Guru membaca buku "Rumahku " dalam bahasa Indonesia. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta menirukan 
ucapan guru bersarna-sama, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 
Catatan: - Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 

- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakukan pembahasan. 
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Minggu VIII Tema: Lillgkungall Judu/ Buku: Rumaltku 

g Berpikir Kritis: 
Siswa diminta membuat daftar kata tentang lingkungan mereka masing-masing berdasarkan kelompok. Misalnya: 
1. Kelompok orang : Ayah, ibu, kakek, nenek, dsb. 
2. Kelompok kendaraan: Mobil, sepeda, sepeda motor, bis, dsb. 
3. Kelompok bangunan : rumah, sekolah, warung, dsb. 
4. Kelompok binatang : kucing, tikus, kupu-kupu, dsb. 
5. Kelompok tanaman : bung a, rumput, pohon pi sang, dsb. 
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BAHASAKU ASYIK 

Minggu Kesembilan 

44 

Tema : Persahabatan 
Judu} Buku : Anak Ayam yang Aneh 
Pilihan Lagu : Amelia, Apa yang Bisa Kau Perbuat, 

Kalau Kau Suka Rati. 

Untuk Diingat: 
Dalam minggu ini seluruh kegiatan difokuskan pada tema 
Persahabatan. Siwa didorong untuk melakukan berbagai 
perbuatan baik kepada temannya dengan perbagai cara. 
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MingguIX Tema: Persahabatan Judu/ Buku: Anak Ayam yang Aneh 

Hari Pertama 

Introduksi: 
Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan karateristik persahabatan yang baik dan yang buruk. Dalam diskusi tersebut siswa agar diarahkan pada 
berbagai perbuatan baik. Sebelum mulai guru menulis semua nama siswa dalam secarik kertas. Setiap siswa akan mendapat secarik kertas yang 
berisi nama salah seorang ternan. Kemudian dalam minggu itu dia diminta melakukan kebaikan kepada ternan tersebut tanpa orang lain tahu. 
Misalnya memberikan sampul pada bukunya, meruncingkan pensilnya yang sudah tumpul, dsb. 

Lagu: 
Beberapa lagu yang sesuai dengan tema Persahabatan antara lain adalah: Apa yang Bisa Kau Perbuat, 
Amelia dan Kalau Kau Suka Bati. Guru bisa mencari lagu lain dalam bahasa daerah yang sesuai. 

ill Membaca Buku dalam Bahasa Daerah: 
1. Guru membaca buku "Anak Ayam yang Aneh" dalam bahasa daerah sarnpai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, 
sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa rnembaca dengan suara yang rnenarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalarn bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalarn bacaan ditulis dalarn kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihiah beberapa orang siswa untuk rnembaca secara bergantian, rnasing-rnasing satu halaman. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dengan 
tenang. 

X Kegiatan Kreatif' 
Guru rnendaftar sifat-sifat ternan yang baik di papan tulis bersama siswa. Selanjutnya setiap siswa diminta menulis surat kepada ternan yang 
narnanya ditulis dalam secarik kertas tadi. Isinya berupa penjelasan mengapa dia adalah ternan yang baik. Penulis surat jangan menulis identitas 
dirinya. Surat tersebut dik.-umpulkan oIeh guru. 

Hari Kedlla 

@ Membaca Lancar dalam Bahasa Daerah: 
Guru rnenulis beberapa kalimat dalam bahasa daerah. Kalimat tersebut belum sempuma dan siswa diminta melengkapinya. Misalnya: 
1. Saya senang bersahabat dengan dia karena............. 2. Kemarin saya dan ternan-ternan pergi ke.......... 3. Nama ternan baik saya adalah ........ 
Catatan: 
Guru supaya menterjemahkan kalimat tersebut dalam bahasa daerah. Guru bisa mencari kalimat lain. 
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MingguIX Tema: Persahabatan Judul Buku: Anak Ayam yang Aneh 

lIJ Membaca Buku dalam Bahasa Daerah: 
1. Guru membaca buku "Anak Ayam yang Aneh" dalam bahasa daerah. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok diminta 
menirukan ucapan guru sesudah guru selesai membaca satu halaman. J angan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru mengulang konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang . 

..5 Berpikir Kritis: 
Guru menulis cerita ini di papan tulis. Di bawah cerita tersebut guru memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab siswa. Contohnya 
adalah sebagai berikut: 

Si.ang itu udara teras a panas sekali. Heni dan temannya bennain di pinggir sungai. 
Dl sana mereka membuat kapal mainan dari kayu. Mereka juga membuat busur dan 
anak panah, karena mereka sangat suka bennain panahan. Setelah kapal mainan dari 
kayu itu meluncur dari slUlgai mereka memanahnya beberapa kali. 

Pertanyaan: 
I. Di mana Hem dan temannya bermain? 
2. Saat itu hari sedang panas atau dingin? 
3. Terbuat dari apakah kapal mereka? 
4. Mainan apakah yang paling mereka sukai? 
5. Kalau Hem kepanasan, apa saja yang bisa dia lakukan? 

HariKetiga 

..5 Berpikir Kritis: 
Guru membacakan sebuah cerita dan siswa diminta menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. Misalnya sebagai berikut: 
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Ani berjalan bersama teman-temannya menuju ke rumah masing-masing. Mereka 
semua masih memakai seragam sekolah, merah -putih. Di tengah perjalanan Ani 
melihat seorang anak kecil menangis di bawah pohon jambu. Kaki kirinya terluka 
dan mengeluarkan darah. 
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Minggu IX Tema: Persahabatan Judu/ Buku: Anak Ayam yang Aneh 

Penanyaan: 
1. Dari manakah Ani dan teman-temannya saat itu? 
2. Mengapa anak kecil di bawah pohon jambu itu menangis? 
3. Apa yang sebaiknya dilakukan Ani terhadap anak kecil itu? 

ill Membaca Buku dalam Bahasa Indonesia: 
1. Guru membaca buku "Anak Ayam yang Aneh" dalarn bahasa Indonesia sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, 
sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata su1it dalarn bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalam kanu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta umuk mendengarkan dengan 
tenang. 

@ Membaca Lancar dalam Bahasa Indonesia: 
Guru membagi papan tulis dalam dua kolom. Kedua kolom tersebut diisi dengan kata-kata. Kata-kata di kolom kiri harus dihubungkan dengan 
kala-kata di kolom kanan. Syaratnya, kedua kata yang berhubungan tersebut merniliki suku kata akhir yang sarna. Keduanya harus dihubungkan 
dengan sebuah garis. 

Contoh: 

~:~~~ 
satu , ~ 
sambi I 
mana 
lagi 
ladang 

batu 
padang 
sana 
kabar 
bagi 
mala 
ambil 
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MingguIX Tema: Persahahatan Judul Buku: Anak Ayam yang Anelt 

Hari Keempat: 

@ Memhaca l.An.car: 
Guru membuat lima buah pertanyaan yang diambil dari bacaan "Anak Ayam yang Aneh .... Siswa dirninta menjawabnya dengan menulis di buku 

. . 
masmg-masmg. 

ill Memhaca Buku dalam Bahasa Indonesia: 
1. Guru rnembaca buku "Anak Ayam yang Aneh" dalam bahasa Indonesia. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok dirninta 
menirukan ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai rnembaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik.. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 

Catatan: - Guru jangan rnelarang siswa yang membantu temannya. 
- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakllkan pembahasan. 

LS' Berpikir Kritis: 
Setiap siswa diminta menebak siapa yang telah berbuat baik kepadanya daJam seminggu terakhir ini. Caranya, masing-masing orang yang 
melakukan kebaikan itu supaya menginfonnasikan data-data dirinya secara samar-samar secara lisan. Misalnya: Nama depan saya N. Rambut saya 
panjang. Saya selalu memakai pita. Tempat duduk saya nomor dua dari depan, dst. 
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BAHASAKU ASYIK 

Minggu Kesepuluh 

Tema : Makanan 
Judul Buku : Panci Ajaib 
Pilihan Lagu : 4 Sehat 5 Sempurna, Makanan Sehat 

atau Pepaya, Mangga, Pisang, Jambu. 

Untuk Diingat: 
Dalam minggu ini seluruh kegiatan difokuskan pada 
tema Makanan. Untuk kegiatan Kreatif siswa diajak 
mementaskan drama yang diambil dari buku cerita. 
Untuk keperluan itu guru perlu mempersiapkan panci, 
sendok dan mangkuk. 
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MingguX Tema: Makanan Judul Buku: Panei Ajaih 

H ari Pertama 

Introduksi: 
Guru bersama siswa mendaftar semua makanan yang pemah mereka makan. Kemudian siswa diajak bermain kata-kata tentang makanan di dalam 
kelas. Seorang siswa berkata "Saya makan roti", dilanjutkan ternan di sebelahnya, "Saya makan roti dan susu." Ternan berikutnya harus 
menambahnya dengan nama makanan lain, "Saya makan roti, susu dan telur. " Begitu seterusnya sampai semua siswa mendapat giliran. Bila 
jumlah siswa cukup banyak maka permainan bisa dibagi dalam dua tahap. 

Lagu: 
Beberapa lagu yang sesuai dengan tema Makanan antara lain adalah: 4 Sehat 5 Sempurna, Makanan Sehat 
dan Pepaya, Mangga, Pisang, Jambu. Guru bisa mencari lagu lain dalam bahasa daerah yang sesuai. 

IJJ Membaca Buku dalam Bahasa Daerah: 
l. Guru membaca buku "Panci Ajaib" dalam bahasa daerah sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, sesudah guru 
selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalam kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk mendengarkan dengan 
tenang. 

X Kegiatan Kreatif: 
Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Guru menulis cara membuat pisang goreng, tetapi dengan urutan yang dibolak-balik. Sesudah itu guru 
minta kepada siswa untuk membuat urutan yang benar. Contoh urutan yang benar untuk membuat pisang goreng: 
1. Mengambil pisang dari pohon 
2. Mengupas kulitnya 
3. Membuat adonan 
4. Mencampur pi sang dengan adonan 
5. Menggoreng pisang 
6. Mengangkat pisang dari wajan 
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Jl;/inggu X Tema: Makallan Judui Buku: Pallci Ajaib 

Hari Kedua: 
@ Membaca Lancar dalam Bahasa Daerah: 
Guru menjelaskan penggunaan hurufbesar dalam kalimat: untuk hurufawal kata pertama, nama orang, nama kota, nama negara, dsb. 
Contoh: 
1. hari ini udara sangat panas. 
2. buku ini milik maria. 
3. paman saya tinggal di kotajakarta. 
4. nama presiden indonesia adalah soeharto. 
Catatan: Guru menulis kalimat tanpa huruf besar dan siswa diminta membetulkannya. 

{]J Membaca Buku dalam Bahasa Daerah: 
1. Guru membaca buku "Panci Ajaib" dalam bahasa daerah. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta menirukan 
ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa d1.ri setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 

Catatan: - Guru jangan melarang siswa yang membantu temannya. 
- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakukan pembahasan. 

~ Berpikir Kritis: 
Guru menjelaskan tentang komposisi makanan bergizi. Makanan bergizi terdiri dari makanan pokok + sayur + lauk + buah. Kalau bisa ditambah 
susu. Guru bersama para siswa membuat daftar berikut di papan tulis: 
Makanan pokok adalah: nasi, jagung, singkong, ubi, sagu, kentang, talas, mie, bihun, roti, dll. 
Sayur : bayam, kangkung, sawi hijau, kacang panjang, daun singkong, buncis, dll. 
Buah : pepaya, pisang, jeruk, nanas, mangga, rambutan, durian, nangka, dsb. 
Lauk : tahu, tempe, telur, daging, teri, ikan, dsb. 
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MingguX Tema: Makanan Judul Buku: Panei Ajaib 

Sesudah diskusi tentang makanan sehat selesai, siswa diminta mengisi skema seperti di bawah ini. 

I Mal"m'n pokok Sa yu r Lauk Buah 

Hari Ketiga 

..5 Berpikir Kritis: 
Siswa diminta melengkapi kalimat dengan kata sifat. Kata-kata yang harus diisikan ditulis di sebelah kanan kalimat. 
Contoh: 

l. Air yang sedang mendidih akan terasa .......... . 
2. Makanan akan menjadi ........ kalau banyak cabainya. 
3. Perut saya terasa ....... kalau tidak makan. 
4. Makanan yang busuk akan membuat kita ....... kalau memakannya. 
5. Sesudah makan kita akan merasa ........ . 

ill Membaca Buku dalam Bahasa Indonesia: 

kenyang 
sakit 
panas 
pedas 
lapar 

1. Guru membaca buku "Panci Aj aib" dalam bahasa Indonesia sampai selesai. Sesudah itu siswa diminta menirukan ucapan guru, sesudah guru 
selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menjelaskan konsep atau kata-kata sui it dalam bacaan tersebut. Kata-kata sulit dalam bacaan ditulis dalam kartu kata dan digantung di 
kelas. 
3. Pilihlah beberapa orang siswa untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain dirninta untuk mendengarkan dengan 
tenang. 

X Kegiatan Kreatifo 
Siswa dibagi dalam kelompok, masing-masing kelompok berisi sekitar 5 siswa. Setiap kelompok diminta mementaskan drama dengan cerita "Panci 
Ajaib". Untuk kegiatan ini guru supaya menyiapkan panci, mangkok dan send ok. 
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MingguX Tema: Makanan Judu/ Buku: Panei Ajaih 

H ari Keempat 

@ Membaca Lancar datam Bahasa Indonesia: 
Guru membagikan buku "Panci Ajaib" kepada siswa. Satu buku untuk dua siswa. Selanjutnya mereka diminta membaca cerita dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Siapa nama anak yang tinggal bersama neneknya dalam cerita? 
2. Siapakah nama temannya yang diajak menggunakan panci ajaib? 
3. Apakah pesan nenek sebelum pergi ke desa lain? 
4. Apakah kata-kata mantera yang harus diucapkan untuk menghentikan panci ajaib? 
5. Hukuman apa yang diberikan oleh nenek ? 
6. Apa kira-kira yang akan teIjadi kalau Nenek tidak pulang? 
Catatan: Untuk jawaban nomor 6 tidak ada yang salah. Semua jawaban dibenarkan. 

ill Membaca Buku tla/am Bahasa Indonesia: 
1. Guru membaca buku "Panci Ajaib" dalam bahasa Indonesia. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Seluruh kelompok diminta meniru-kan 
ucapan guru bersama-sama, sesudah guru selesai membaca satu halaman. Jangan lupa membaca dengan suara yang menarik. 
2. Guru menanyakan konsep atau kata-kata sulit dalam bacaan kemarin. 
3. Pilihlah seorang siswa dari setiap kelompok untuk membaca secara bergantian, masing-masing satu halaman. Siswa lain diminta untuk 
mendengarkan dengan tenang. 
Catatan: - Gurujangan melarang·siswa yang membantu temannya. 

- Guru jangan melarang siswa yang ribut, sepanjang mereka melakukan pembahasan . 

..€5' Berpikir Kritis: 
Siswa diminta membuat satu kalimat dari sebuah kata yang disediakan guru. Kata-kata yang disediakan misalnya: mungkin, karena, sambil, 
tetapi atau dengan. 
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Lampiran: Lagu-lagu dalam Bahasa Indonesia 

Abang Tukang Bakso 
Abang tukang bakso 
Mari-mari sini aku mau beli 
Abang tukang bakso cepatlah kemari 
Sudahtaktahanlagi 

Satu mangkok saja dua ratus perak 
Yang banyak baksonya 
Tidak pakai saos, tidak pakai sambal 
Juga tidak pakai kol 

Bakso bulat seperti bola ping pong 
Kalau lewat membikin perut kosong 
Jadi anak janganlah suka bohong 
Kalau bohong digigit kambing ompong 

Amelia 
O ... Amelia gadis lincah nian 
Tak pernah sedih diam slalu sepanjang hari 
O ... Amelia gadis cilik ramah nian 
Di mana-mana Amelia temannya banyak 

Anak Sombong 
Ada botol kosong diisi air gula 
Ada anak sombong dijauhi temannya 
La, la, lao Ja, la, lao Ja, la, la .. 

Apa Yang Bisa Kau Perbuat 
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Apa yang bisa kau perbuat temanku? 
Kita bisa juga temanku, temanku 

Apa yang bisa kau perbuat tunjukkan! 
Kita bisa juga temanku, temanku 

Bangun Tidur 
Bangun tidur ku terus mandi 
Tidak lupa menggosok gigi 
Habis mandi kutolong ibu 
Membersihkan tempat tidurku 

Bemo 
Kecil beroda tiga 
Hijau warnanya, cepat jalannya 
Pengganti becak yang amat murah 
Itulah dia bema 

Bis Kota 
Hilir mudik di jalan 
Bis kota membawa penumpang dengan 
teratur 
Siapa saja boleh ikut 
Asal janganlah lupa membayar karcis 
Pada Pak Kondektur 

Buuyi Hewau 

Kambing embek-embek, kucing meong
meong, 
Katak theot theblung 
Memuji nama Tuhan, memuji narna Tuhan 
Untuk selama-Iamanya 

Ayam petok-petok, jago kukuruyuk, 
Anjing guguk-guguk 
Memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan 
Untuk selama-Iamanya 

Burung Kutilang 
Di pucuk pohon cemara 
Burung kutilang berbunyi 
Bersiul-siul sepanjang hari 
Dengan tak jemu-jemu 
Mengangguk-angguk sambi! bemyanyi 
Trilili, li-li-li-li-li-li 

Sambil berloncat-Ioncatan 
Paruhnya slalu terbuka 
Digeleng-gelengkan kepalanya 
Menentang langit biru 
Tandanya suka ia berseru 
T rilili, Ii -Ii -Ii -Ii -Ii -Ii 

Cicak 
Cicak-cicak di din ding 
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Lampiran: Lagu-lagu dalam Bahasa Indonesia 

diam-diam merayap 
Datang seek~r nyamuk 
Hapl. .. Lalu ditangkap 

Desaku 
Desaku yang kucinta, pujaan hatiku 
Tempat ayah dan bunda, dan handai 
tolanku 
Tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai 
Selalu kurindukan desaku yang pennai 

Empat Sehat Lima Sempurna 
Sepiring nasi sehari tiga kali 
Itu baru cukup kalori 
Lauk pauknya yang sederhana 
CUJ....llP gizi dapatlah terbeli 
Buah-buahan paling banyak di sini 
Nusantara tak tertandingi 
Sayuran segar semangat makan 
Berseri darah tiap hari 

Empat sehat lima sempurna 
'tuk mas a depan kita 
Nasi lauk pauk dan buah 
Kalau dapat ditambah susu 

Hai Becak 
Saya mau tamasya berkliling-kliling kota 

Hendak melihat-lihat keramaian yang ada 
Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda 
Becak! Becak! Coba bawa saya 

Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki 
Melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri 
Lihat becakku lari, bagai tak kan berhenti 
Becak! Becak! lalan hati-hati 

Heli Anjingku 
Aku punya anjing kecil, kuberi nama Heli 
Dia senang bennain-main sambil berlari-Iari 

Heli .... guk-guk-guk 
Kemari, guk-guk-guk, ayo lari-Iari 
Heli .... guk-guk-guk 
Kemari, guk-guk-guk, ayo lari-Iari 

Kalau Kau Suka Hati 
Kalau kau suka hati tepuk tangan (2x) 
Kalau kau suka hati dan memang begitu 
Kalau kau suka hati tepuk tang an 

Selanjutnya kata tepuk tangan dapat 
diganti: 
Petikjari ... 
Tepuk paha .. . 
Tepuk kaki .. . 
Ikut semua .. . 
Kasih Ibu 
Kasih !bu kepada beta 

Tak terhingga sepanjang mas a 
Hanya memberi tak harap kembali 
Bagai sang surya menyinari dunia 

Kelinciku 
Kelinciku, kelinciku kau manis sekali 
Melompat kian kemari sepanjang hari 
Aku ingin men em ani sepulang sekolah 
Bersamamu lagi sepanjang hari 

Lihat Kebunku 
Lihat kebunku penuh dengan bunga 
Ada yang putih dan ada yang merah 
Setiap pagi kusiram semua 
Mawar, melati semuanya indah 

Dengar kawanku, nasehat bu guru 
Menghafal warn a dan menghafal angka 
Bila kau hafal cobalah katakan 
Merah, putih, biru, hijau serta ungu 

Makanan Yang Sehat 
Makanlah makanan yang sehat 
Badanmu tentu menjadi kuat 
Kelelahan dapat dijauhkan 
Penyakit dapat dikalahkan 

Naik Delman 
Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota 
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Lampiran: Lagu-lagu dalam Bahasa Indonesia 

Naik delman istimewa kududuk di muka 
Kududuk samping Pak kusir 
yang sedang bekerja 
Mangendali kuda supaya baik jalannya 
Tuk, tile, talc, tile, tuk, tile, talc, tile 
tuk, tile, talc, tile, tuk 
Tuk, tik, talc, tile, tuk, tile, talc, 
Suara sepatu kuda 

Naik Kereta Api 
Naik kereta api, tut! tut! tut! 
Siapa hendak turnt ke Bandung-Surbaya 
Bolehlah naik dengan percuma 
Ayo kawanku lekas naik 
Keretaku tak berhenti lama 

Cepat keretaku jalan, tut! tut! tut! 
Banyak penumpang tumt, keretaku 
sudah penat 
Karena beban terlalu berat 
Di sinilah ada stasiun 
Penumpang semua turnn 

Naik-naik ke Puncak Gunung 
Naik, naik ke puncak gunung 
Tinggi-tinggi sekali 

Kiri kanan kulihat saja 
Banyak pohon cemara (2X) 

Nama-nama Rasa 
Siapa tahu apa rasa gula 
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Manis manis manis itu rasanya 
Siapa tahu apa rasa kopi 
Pahit pamt pahit rasanya 
Cobalah katakan apa rasa garam 
Asin asin asin 

Siapa tahu apa rasa lada 
Pedas pedas pedas itu rasanya 
Cobalah katakan apa rasa cuka 
Asam asam asam 
Itu semua nama nama rasa 
Kita hams tahu janganlah lupa 

Tukang Pos 
Aku tukang pos rajin sekali 
Surat kubawa naik sepeda 
Siapa saja aku datangi 
Tidak kupilih miskin dan kaya 
Kring ... Kring. , .Pos 

Paman Dari Desa 
Kemarin pamanku datang, pamanku dari 
desa 
Dibawakannya rambutan, pisang dan sayur 
mayur segala rnpa 
Bercerita paman tentang ternaknya 
Berkembang biak semua 

Pepaya, Mangga, Pisang, Jambu 
Pepaya, mangga, pisang, jambu 

Kubawa dari Pasar Minggu 
Di desa banyak penjualnya 
Di kota banyak pembelinya 

Pepaya, mangga, pisang, jambu, duren, 
rambutan dan lain-lainnya 
Marilah kawan-kawanku semua 
membeli buah-buahan 

Suara Bebek 
Dengarlah wek. .. wek. .. wek (2x) 
Suara bebekku 
Selalu wek. .. wek ... wek. .. (2x) 
Tak mengenal jemu 
Satu dua tiga dan empat menari-nari 
Jongkok dan berdiri 
Melihat kanan melihat kiri (2x) 
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