
Tema 3 : Perubahan di alam             
Subtema 1 : Perubahan wujud benda 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

PPKn 3.1 Memahami 
simbol-simbol sila 
Pancasila dalam 
lambang negara 
“Garuda 
Pancasila” 

 

 Symbol-simbol 
sila Pancasila 

Mengamati: 

 Mengamati symbol-symbol 
Pancasila  

 Membaca pemahaman teks 

wujud benda 

 Menyimak penjelasan guru 
tentang kesamaan dua 
ekspresi dengan 
menggunakan 
penambahan/pengurangan 
bilangan sampai dua angka   

 Mendengar bunyi-bunyian  
alat musik ritmis dengan 
pola irama birama enam 

 Membaca instruksi teks 
tentang percobaan  

 Mengamati objek 
percobaan  

 Mengamati tayangan 
tentang  hari besar 
keagamaan yang di 
peringati di Indoneia  

 Membaca teks tentang 

pentingnya tidur untuk 
kesehatan  

 Menyimak penjelasan  
tentang siklus hujan   

 Menyimak penjelasan 
tentang konsep gerak 

Sikap 

 Observasi 
tentang  
perilaku sekitar 

rumah yang 
sesuai dengan 
symbol sila 
Pancasila dan 
pengamatan 
tayangan 
tentang hari 
besar 
keagamaan  

 Penilaian diri 
tentang sikapnya 
saat di rumah 
dan di sekolah 
secara reflektif 
untuk 
membanding-
kan posisi 
relatifnya dengan 
kriteria yang 
telah ditetapkan  

 Penilaian antar 
teman tentang 
pencapaian 
kompetensi 
sikap, 
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 Buku 
tematik kelas 
III tema 3  

 Media 

gambar 

 Casette tape 
recorder 

 Surat kabar, 
majalah, 
tabloid, print 
out internet 
dll 

 

 4.1 Mengamati dan 
menceritakan 
perilaku di sekitar 
rumah dan 
sekolah dan 
mengaitkan 
dengan 
pemahamannya 
terhadap simbol 
sila-sila Pancasila 

 

 Perilaku sekitar 
rumah yang 
sesuai dengan 
symbol sila 
Pancasila  

Bahasa 
Indonesia 

3.1   Menggali 
informasi dari 
teks laporan 
informatif hasil 
observasi tentang 
perubahanwujud 

benda, sumber 
energi, 
perubahan 
energi, energi 
alternatif, 
perubahan iklim 

 Teks laporan 
informatif 
tentang 
perubahan 
wujud benda 



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

dan cuaca, rupa 
bumi dan 
perubahannya, 
serta alam 
semesta dengan 
bantuan guru 
dan teman dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
yang dapat diisi 
dengan kosakata 
bahasa daerah 
untuk membantu 
pemahaman 

 

kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor 

 
Menanya: 

 Menanyakan teks tentang 
wujud benda 

 Mengajukan pertanyaan 

tentang symbol-symbol 
Pancasila   

 Mengidentifikasi 
pertanyaan tentang  alat 
musik ritmis  

 Bertanya tentang instruksi 
teks untuk percobaan  

 Mengajukan pertanyaan 
tentang objek percobaan  

 Menanyakan hari besar 
keagamaan yang di 
peringati di Indoneia  

 Bertanya tentang  teks  
pentingnya tidur untuk 
kesehatan  

 Bertanya tentang 
kesamaan dua ekspresi 
dengan menggunakan 
penambahan/pengurangan 

bilangan sampai dua angka 
 

 Mengajukan pertanyaan 
pada guru tentang siklus 
hujan   

 Bertanya tentang gerak 

pengetahuan 
dan 
keterampilan  
temannya saat  
di sekolah 

 Jurnal tentang 
membantu 

teman yang 
kesusahan dan 
melaksanakan 
ibadah dengan 
khusyuk 

 
Pengetahuan: 

 Tes tulis tentang 
mengenal wujud 
benda padat, 
cair, dan gas; 
menyelesaikan 
operasi 
campuran 
kesamaan dua 
ekspresi dengan 
menggunakan 
penambahan/ 
pengurangan 
bilangan sampai 

dua angka; 
Menjelaskan 
pola ritmis; 
Mengurai 
gagasan pokok  

 4.1 Mengamati dan 
mengolah isi teks 
laporan informatif 
hasil observasi 
tentang 
perubahan wujud 
benda, sumber 
energi, perubahan 
energi, energi 
alternatif, 
perubahan iklim 
dan cuaca, rupa 

bumi dan 
perubahannya, 
serta alam 
semesta secara 
mandiri dalam 
bahasa Indonesia 

 Mengolah isi 
teks laporan 
informatif hasil 
observasi 
tentang 
perubahan 
wujud benda 
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Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

dan dalam 
tindakan yang 
mencerminkan 
perilaku anak 
beriman dan 
berakhlak mulia 
lisan dan tulis 
yang dapat diisi 
dengan kosakata 
bahasa daerah 
untuk membantu 
penyajian. 

 

kombinasi dalam 
permainan sederhana 

 
Mengumpulkan 
informasi/mencoba: 

 Mencari dari berbagai 
sumber tentang 

pemahaman teks wujud 
benda   

 Mengumpulkan informasi 
dari berbagai buku tentang 
alat musik ritmis  

 Mencari dari berbagai 
buku symbol-symbol 
Pancasila  

 Melakukan wawancara 
pada temannya untuk 
mengethui tentang  
instruksi teks percobaan  

 Mengumpulkan data 
dengan melakukan 
percobaan  

 Mencari dari berbagai 
sumber tentang hari besar 
keagamaan yang di 
peringati di Indoneia 

 Mengumpulkan dari 
berbagai sumber tentang 
kesamaan dua ekspresi 
dengan menggunakan 
penambahan/pengurangan 
bilangan sampai dua angka 

wacana tentang 
wujud benda; 
Mengenal lagu 
berbirama 6; 
Menjelaskan 
perilaku di 
lingkungan yang 
sesuai dengan 
symbol 
Pancasila; 
Menyebutkan 
gerak kombinasi 
dalam 
permainan 
sederhana 

 Tes lisan 
tentang: 
Mejelaskan 
wujud benda 
padat, cair, dan 
gas; 
Menceritakan 
operasi 
campuran; 
Menceritakan  
gagasan pokok  
wacana tentang 

wujud benda ; 
Menyebutkan 
lagu berbirama 
6; Menceritakan 
perilaku yang 
sesuai symbol 

Matematika 3.5 Menyederhanakan 
kesamaan dua 
ekspresi dengan 
menggunakan 
penambahan/pen
gurangan 
bilangan sampai 
dua angka 

 

 Kesamaan dua 
ekspresi dengan 
menggunakan 
penambahan/pe
ngurangan 
bilangan sampai 
dua angka 

 

 4.2. Merumuskan 
dengan kalimat 
sendiri, membuat 
model 
matematika, dan 

memilih strategi 
yang efektif dalam 
memecahkan 
masalah     nyata 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 

 Membuat model 
matematika dan 
memilih strategi 
yang effektif  



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

penjumlahan, 
pengurangan, 
perkalian, 
pembagian 
bilangan bulat, 
waktu, panjang, 
berat benda, dan 
uang, serta  
memeriksa 
kebenaran 
jawabnya 

 

 Mengumpulkan data 
tentang konsep gerak 
kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor 

 Mengumpulkan data dari 
berbagai teks tentang 
pentingnya tidur untuk 

kesehatan  

 Mengumpulkan hasil 
observasi tentang siklus 
hujan   

 Mencari contoh tentang  
wujud benda melalui 
pengamatan 

 
Menalar/Mengasosiasi: 

 Menyimpulkan tentang 
kebebasan beragama  

 Mengelompokkan berbagai  
peristiwa perubahan wujud 
benda  

 Membandingkan hasil 
kesamaan dua ekspresi 
dengan menggunakan 
penambahan/pengurangan 
bilangan sampai dua angka 

 Menyimpulkan kondisi 
yang menunjang kualitas 
tidur seseorang 

 Mengurutkan proses 
terjadinya hujan  

 Menghubungkan data 

Pancasila  

 Penugasan 
tentang 
Membuat alat 
musik ritmis; 
Mencoba 
melakukan hasil 

operasi bilangan 
dalam 
penyelesaian dua 
ekspresi; 
Membuat 
gambar berbagai 
tempat ibadah  
agama; 
Menyusun daftar 
kosa kata bar; 
Mengelompokka
n hari besar 
agama yang 
diperingati di 
Indonesia ; 
Menulis suasana 
hari besar 
keagamaan 

 
Keterampilan: 

 Unjuk kerja 
tentang: 
Memainkan alat 
music ritmis 
dalam 
mengiringi lagu; 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.2 Membedakan pola 
irama rata dan 
bervariasi lagu 
bertanda birama 
enam 

 

 Pola  irama rata 
dan bervariasi 
lagu bertanda 
birama enam 

 

 4.5 Menyanyi lagu 
wajib dan lagu 
permainan dari 
daerah sesuai 
dengan isi lagu 

 

 Lagu wajib dan 
lagu permainan 
dari daerah 
sesuai dengan isi 
lagu 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 

Kesehatan 

3.1 Mengetahui 
konsep gerak 
kombinasi 

polagerak dasar 
lokomotor dalam 
berbagaibentuk 
permainan 
sederhana dan 
atautradisional 

 Konsep gerak 
kombinasi pola 
gerak dasar 

lokomotor 
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 4.1Mempraktikkan 
kombinasi pola 
gerak dasar 
lokomotor yang 
dilandasi konsep 
gerak dalam 
berbagai bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional. 

 

 Kombinasi pola 
gerak dasar 
lokomotor dalam 
berbagai bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional 

antara pengalaman hari 
besar keagamaaan di 
lingkungan masing-masing  

 Menuliskan gagasan pokok 
hasil eksperimen dalam 
bentuk bagan  

 Merancang soal yang 

menggunakan dua ekspresi  

 Menganalisa soal 2 
ekspresi dengan 
menggunakan 
penambahan/pengurangan 
bilangan sampai dua angka 

 Menyimpulkan konsep 
gerak kombinasi dalam 
berbagai bentuk 
permainan sederhana dan 
atau tradisional 
 

Mengomunikasikan: 

 Membuat alat musik 
ritmis sederhana  

 Melatih pukulan birama 6 
dengan alat musik rismis  

 Mengiringi lagu birama 6 
dengan alat musik ritmis  

 Melakukan percobaan 
untuk memecahkan 
masalah 

 Mencocokkan tempat 
peribadatan dengan 
penganut agama 

 Mempraktekkan 

Melakukan  
operasi bilangan 
dalam 
penyelesaian dua 
ekspresi; 
Menyajikan 
keragaman 
agama  dan 
tempat 
beribadatnya 
yang ada di 
Indonesia; 
Melakukan gerak 
dasar lokomotor 
dalam 
permainan 
sederhana; 
Melakukan 
percobaan untuk 
mengetahui sifat 
benda;  
Mempraktek-kan 
lomba lari 
dengan 
menggunakan 
balon; 
Mempraktekkan 
operasi yang 
tepat digunakan 
dalam soal 
berita; 
Mempraktekkan 
percobaan 

  



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

permainan sederhana 

 Melakukan percobaan 
berdasarkan instruksi 
dalam teks  

 Menuliskan teks laporan 
percobaan  

 Menyanyikan lagu birama 

6 

 Menyelesaikan soal 2 
ekspresi dengan 
menggunakan 
penambahan/pengurangan 
bilangan sampai dua angka 

 Menyatakan sikap yang 
tepat dalam hidup 
bertoleransi antar 
penganut agama yang 
berbeda   

berdasarkan 
instruksi teks; 
Menyusun daftar 
kosa kata baru ; 
Mengelompokka
n hari besar 
agama yang 
diperingati di 
Indonesia; 
Mempresentasi 
siklus hujan ; 
Menulis suasana 
hari besar 
keagamaan 

 
 

 Produk tentang:  
alat musik 
ritmis; gambar 
tempat 
peribadatan di 
Indonesia; Hasil 
percobaan 
tentang sifat 
benda; Daftar 
kosa kata baru; 
Diagram siklus 

hujan; Tulisan 
tentang  suasana 
hari besar 
keagamaan 

 
 



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 
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  Projek tentang: 
Mengumpul-kan 
data tentang 
perubahan 
wujud benda 
berdasarkan 
hasil wawancara, 

studi 
dokumentasi, 
dan pengamatan 
dengan 
pencatatan 
langsung atau 
dengan lembar 
isian yang telah 
disiapkan; 
Melakukan 
penelitian 
sederhana 
tentang  perilaku 
disekitar yang 
sesuai dengan 
symbol-simbol 
Pancasila  di 
lingkungan 
 

 Portofolio 

tentang:  
Kumpulan hasil 
penilaian sikap, 
pengetahuan 
dan 
keterampilan 



Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

siswa dan dinilai 
oleh guru dalam 
aspek: 
kelengkapan, 
keruntutan, 
kebersihan dan 
kebermanfaatan 

 



Tema 3 : Perubahan di alam 
Subtema 2 : Perubahan iklim dan cuaca 
 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

PPKn 3.1 Memahami 
simbol-simbol sila 
Pancasila dalam 
lambang negara 
“Garuda 
Pancasila” 

 

 Symbol-simbol 
sila Pancasila 

Mengamati: 

 Mengamati tayangan  
tentang cuaca  

 Mengmati gambar tentang 

symbol cuaca cerah, 
berawan, mendung dan 
hujan 

 Menyimak instruksi guru 
tentang birama enam 
dengan irama rata dan 
bervariasi 

 Mengamati grafik batang 
sederhana 

 Mengamati gerakan 
memiringkan tubuh, 
menunduk, berlari di 
tempat, dan berlari pada 
titik tertentu 

 Menyimak nilai-nilai 
Pancasila ketika 
memberikan bantuan yang 
terkena musibah bencana 
alam 

 Membaca percakapan 
tentang Negara yang 
memiliki 4 musim 

 Membaca teks tentang iklim  

 Mengamati grafik batang 
tentang siswa yang 

Sikap: 

 Observasi tentang 
Pengamatan perilaku 
sekitar rumah yang 

sesuai dengan 
lambing Negara 
Indonesia  

 Penilaian diri: 
tentang mengisi 
daftar cek tentang 
sikapnya saat di 
rumah dan di 
sekolah secara 
reflektif untuk 
membanding-kan 
posisi relatifnya 
dengan kriteria yang 
telah ditetapkan  

 Penilaian antar 
teman tentang 
menilai pencapaian 
kompetensi sikap, 
pengetahuan dan 
keterampilan  

temannya saat  di 
sekolah 

 Jurnal tentang 
membantu teman 
yang terkena 
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 Buku 
tematik 
kelas III 
tema 3  

 Media 
gambar 

 Casette 
tape 
recorder 

 Surat 
kabar, 
majalah, 
tabloid, 
print out 
internet 
dll 

 

4.1 Mengamati dan 
menceritakan 
perilaku di sekitar 
rumah dan 
sekolah dan 
mengaitkan 
dengan 
pemahamannya 
terhadap simbol 
sila-sila Pancasila 

 

 Perilaku sekitar 
rumah yang 
sesuai dengan 
symbol sila 
Pancasila  

Bahasa 
Indonesia 

3.1   Menggali 
informasi dari 
teks laporan 
informatif hasil 
observasi tentang 
perubahanwujud 

benda, sumber 
energi, 
perubahan 
energi, energi 
alternatif, 
perubahan iklim 

 Teks laporan 
informatif 
tentang cuaca 
dan 
perubahannya 
dan alam 
semesta 



Mata 
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Materi 

Pembelajaran 
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Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

dan cuaca, rupa 
bumi dan 
perubahannya, 
serta alam 
semesta dengan 
bantuan guru 
dan teman dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
yang dapat diisi 
dengan kosakata 
bahasa daerah 
untuk membantu 
pemahaman 

 

menggunakan sepeda 
setiap bulannya 

 Membaca teks informatif 
tentang pemanasan global  

 Mengamati lingkungan 
sekitar sebagai wujud rasa 
wyukur kepada Tuhan YME 

 
Menanya: 

 Menanyakan tentang  isi 
tayangan cuaca  

 Mengajukan pertanyaan  
tentang gambar symbol 
cuaca  

 Bertanya pada guru tentang 
birama enam  

 Saling bertanya pada 
temannya tentang gerakan 
memiringkan tubuh, 
menunduk, berlari di 
tempat, dan berlari pada 
titik tertentu 

 Mengidentifikasi 
pertanyaan tentang nilai-
nilai Pancasila yang sesuai 
untuk menolong orang lain  

 Mengajukan pertanyaan 
tentang Negara yang 
memiliki 4 musim 

 Bertanya tentang  grafik 
batang sederhana 

 Mengajukan pertanyaan 

musibah bencana 
alam; selalu berdoa 
untuk selalu 
terhindar dari 
perbuatan buruk  
 

Pengetahuan: 

 Tes tulis tentang: 
Membandingkan  
gambar symbol 
cuaca cerah, 
berawan, mendung 
dan hujan; 
Menyebutkan cara 
menempatkan 
birama enam: 
Menyelesaikan soal 
tentang  grafik 
batang; 
Mengidentifikasi  
cara melakukan   
gerakan 
memiringkan tubuh, 
menunduk, berlari di 
tempat, dan berlari 
pada titik tertentu; 
Menjelaskan nilai-

nilai Pancasila yang 
terdapat  dalam 
kehidupan sehari-
hari; Menjelaskan  
Negara yang 

4.1 Mengamati dan 
mengolah isi teks 
laporan informatif 
hasil observasi 
tentang 
perubahan wujud 
benda, sumber 
energi, perubahan 
energi, energi 
alternatif, 
perubahan iklim 
dan cuaca, rupa 

bumi dan 
perubahannya, 
serta alam 
semesta secara 
mandiri dalam 
bahasa Indonesia 

 Mengolah isi 
teks laporan 
informatif hasil 
observasi 
tentang  cuaca, 
dan 
perubahannya 
dan alam 
semesta 
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dan dalam 
tindakan yang 
mencerminkan 
perilaku anak 
beriman dan 
berakhlak mulia 
lisan dan tulis 
yang dapat diisi 
dengan kosakata 
bahasa daerah 
untuk membantu 
penyajian. 

 

tentang teks informatif 
tentang pemanasan global  

 Mengidentifikasi 
pertanyaan tentang 
lingkungan sekitar  

 
Mengumpulkan 

Informasi/mencoba: 

 Mengumpulkan informasi  
tentang cuaca  

 Melakukan wawancara 
pada temannya tentang  
symbol cuaca cerah, 
berawan, mendung dan 
hujan 

 Membaca dari berbagai 
sumber tentang birama 
enam rata dan bervariasi 

 Bereksperimen  melakukan 
gerakan memiringkan 
tubuh, menunduk, berlari 
di tempat, dan berlari pada 
titik tertentu 

 Mengumpulkan informasi 
tentang nilai-nilai Pancasila 
yang terkandung ketika 
memberikan bantuan yang 

terkena musibah bencana 
alam 

 Mengumpulkan data 
tentang  Negara yang 
memiliki 4 musim 

memiliki 4 musim; 
Menjelaskan teks 
tentang  iklim; 
Menguraikan grafik  
batang tentang siswa 
yang menggunakan 
sepeda setiap 
bulannya; 
Menguraikan 
pemanasan global 
dalam bentuk teks 
informatif; Tes lisan 
tentang 
menceritakan   
symbol cuaca cerah, 
berawan, mendung 
dan hujan; 
Menyebutkan cara 
menempatkan 
birama enam; 
Menceritakan  
tentang  grafik 
batang; 
Menceritakan nilai-
nilai Pancasila yang 
terdapat  dalam 
kehidupan sehari-
hari  

 

 Penugasan tentang 
membuat  gambar 
simbol cuaca cerah, 
berawan, mendung 

Matematika 3.14 Menentukan 
perbandingan 
data 
menggunakan 
tabel, grafik 
batang, dan 
grafik lingkaran 

 

 Perbandingan 
Grafik batang 
sederhana 

4.11 Mengumpulkan, 
mencatat, 
menata, dan 
menyajikan data 
menggunakan 
tabel dan grafik 

batang 
 

 Menyajikan data 
menggunakan 
tabel dan grafik 
batang 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.2 Membedakan pola 
irama rata dan 
bervariasi lagu 
bertanda birama 

 Pola irama rata 
dan bervariasi 
lagu bertanda 
birama enam 
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enam 
 

 Memcari dari berbagai 
sumber tentang  teks  
pemanasan global  

 Membaca dari berbagai 
dokumen tentang wujud 
rasa syukur kepada Tuhan 
YME sesuai sila Pancasila 

 
Menalar/Mengasosiasi: 

 Membandingkan tentang 
symbol cuaca cerah, 
berawan, mendung dan 
hujan 

 Menyimpulkan tentang 
cuaca dan kegiatan 
manusia  

 Menuliskan jumlah ubi 
yang dipanen oleh petani 
setiap hari 

 Melengkapi grafik batang 
tentang hasil panen 
dimusim hujan dan 
kemarau 

 Menyusun rencana 
kegiatan untuk menjaga 
lingkungan sesuai dengan 

nilai Pancasila  

 Menulis laporan informati 
tentang kondisi lingkungan 

 Membandingkan pola irama 
rata dan bervariasi 

 Menyimpulkan konsep 
gerak kombinasi  

dan hujan; Membuat  
grafik batang; 
Mencoba  
melakukan   gerakan 
memiringkan tubuh, 
menunduk, berlari di 
tempat, dan berlari 
pada titik tertentu; 
Mencari nilai-nilai 
Pancasila yang 
terdapat  dalam 
kehidupan sehari-
hari; Menulis  teks 
tentang  iklim secara 
sederhan 

 
Keterampilan 

 Praktek tentang: 
membuat   gambar 
symbol cuaca cerah, 
berawan, mendung 
dan hujan; 
Memainkan music 
dengan birama 
enam;  Melakukan   
gerakan 
memiringkan tubuh, 

menunduk, berlari di 
tempat, dan berlari 
pada titik tertentu; 
Menolong orang yang 
tertimpa musibah; 
Membuat grafik  

4.5 Menyanyi lagu 
wajib dan lagu 
permainan dari 

daerah sesuai 
dengan isi lagu 

 

 Lagu wajib dan 
lagu permainan 
dari daerah 
sesuai dengan isi 
lagu 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.1 Mengetahui 
konsep gerak 
kombinasi 
polagerak dasar 
lokomotor dalam 
berbagaibentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional 

 konsep gerak 
kombinasi 
polagerak dasar 
lokomotor 

4.1 Mempraktikkan 
kombinasi pola 
gerak dasar 
lokomotor yang 
dilandasi konsep 
gerak dalam 
berbagai bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional. 

 

 kombinasi pola 
gerak dasar 
lokomotor 
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Mengomunikasikan: 

 Menyanyikan lagu “desaku” 

 Menceritakan symbol cuaca 
cerah, berawan, mendung 
dan hujan di depan kelas 

 Mempresentasikan tentang 

cuaca dan kegiatan 
manusia  

 Mempraktekkan cara 
membuat grafik batang 
tentang jumlah ubi yang 
dipanen oleh petani setiap 
hari  

 Mencoba menyanyi lagu 
iklim dengan tepuk birama 
6 dengan irama rata dan 
bervariasi 

 Menayangkan grafik batang 
tentang hasil panen 
dimusim hujan dan 
kemarau 

 Melakukan kegiatan  
menjaga lingkungan sesuai 
dengan nilai Pancasila 

 Mempresentasikan laporan 

tentang kondisi lingkungan 

 Mempraktekkan gerakan 
kombinasi dalam berbagai 
bentuk permainan 
sederhana dan atau 
tradisional 

batang tentang siswa 
yang menggunakan 
sepeda setiap 
bulannya 

 Produk tentang: 
gambar symbol 
cuaca cerah, 

berawan, mendung 
dan hujan; nilai-nilai 
Pancasila yang 
terdapat  dalam 
kehidupan sehari-
hari dalam bentuk 
chart; tulisan/teks 
tentang  iklim; 
bentuk  grafik  
batang tentang siswa 
yang menggunakan 
sepeda setiap 
bulannya; tulisan 
tentang pemanasan 
global dalam bentuk 
teks informatif  

 

 Projek tentang 
mengumpul-kan 
data tentang 

perubahan iklim 
dan  cuaca 
berdasarkan hasil 
wawancara, studi 
dokumentasi, dan 
pengamatan dengan 
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pencatatan langsung 
atau dengan lembar 
isian yang telah 
disiapkan; 
Melakukan 
penelitian sederhana 
tentang  perilaku 
disekitar yang 
membantu orang 
yang tertimpa 
musibah  

 

 Portofolio tentang : 
Kumpulan hasil 
penilaian sikap, 
pengetahuan dan 
keterampilan siswa 
dan dinilai oleh guru 
dalam aspek: 
kelengkapan, 
keruntutan, 
kebersihan dan 
kebermanfaatan 

 



Tema 3 : Perubahan di alam 
Subtema 3 : Perubahan Musim 
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PPKn 3.1 Memahami 
simbol-simbol sila 
Pancasila dalam 
lambang negara 
“Garuda 
Pancasila” 

 

 Symbol-simbol 
sila Pancasila 

Mengamati: 

 Mengamati cuaca di 
lingkungan  

 Membaca teks tentang 

perubahan musim di 
Indonesia  

 Mengamati jumlah kaki 
harimau  

 Mendengarkan lagu daerah 
burung tantina 

 Menyimak penjelasan 
tentang operasi hitung 
melalui perhitungan  

 Melihat pengamalan sila 
pertama Pancasila di 
lingkungan sekitar 

 Mengamati gambar tentang 
mengisi waktu luang  di 
rumah dan sekolah   

 Mengamati gambar 
kegiatan di musim kemarau 
dan penghujan 

 

Menanya: 

 Menyakan tentang cuaca di 
lingkungan sekitar 

 Mengajukan pertanyaan 
tentang perubahan musim 
di Indonesia  

Sikap: 

 Observasi tentang 
Pengamatan 
perilaku sekitar 

rumah yang sesuai 
dengan lambing 
Negara Indonesia 

  Penilaian diri 
tentang Mengisi 
daftar cek tentang 
sikapnya saat di 
rumah dan di 
sekolah secara 
reflektif untuk 
membanding-kan 
posisi relatifnya 
dengan kriteria 
yang telah 
ditetapkan 

 Penilaian antar 
teman tentang 
Menilai pencapaian 
kompetensi sikap, 
pengetahuan dan 

keterampilan  
temannya saat  di 
sekolah 

 Jurnal tentang: 
Melakukan 

 
30JP 

 Buku 
tematik 
kelas III 
tema 3  

 Media 
gambar 

 Casette 
tape 
recorder 

 Surat 
kabar, 
majalah, 
tabloid, 
print out 
internet 
dll 

 

4.1 Mengamati dan 
menceritakan 
perilaku di sekitar 
rumah dan 
sekolah dan 
mengaitkan 
dengan 
pemahamannya 
terhadap simbol 
sila-sila Pancasila 

 

 Perilaku sekitar 
rumah yang 
sesuai dengan 
symbol sila 
Pancasila  

Bahasa 
Indonesia 

3.1   Menggali 
informasi dari 
teks laporan 
informatif hasil 
observasi tentang 
perubahanwujud 

benda, sumber 
energi, 
perubahan 
energi, energi 
alternatif, 
perubahan iklim 

 Teks laporan 
informatif 
tentang cuaca 
dan 
perubahannya  
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dan cuaca, rupa 
bumi dan 
perubahannya, 
serta alam 
semesta dengan 
bantuan guru 
dan teman dalam 
bahasa Indonesia 
lisan dan tulis 
yang dapat diisi 
dengan kosakata 
bahasa daerah 
untuk membantu 
pemahaman 

 

 Mengidentifikasi 
pertanyaan berkaitan 
tentang  perkalian  

 Bertanya tentang  lagu 
daerahnya 

 Saling bertanya tentang 
bentuk-bentuk pengamalan 

sila pertama Pancasila di 
lingkungannya 

 Bertanya tentang cara 
mengisi waktu luang  di 
rumah dan sekolah  

 Mengajukan pertanyaan 
tentang operasi hitung 
melalui perkalian  

 Mengajukan pertanyaan 
tentang kegiatan di musim 
kemarau dan penghujan 
 

 
Mengumpulkan 
informasi/mencoba: 

 Membaca dari berbagai 
sumber tentang  cuaca  

 Mengumpulkan dari 
berbagai buku tentang 

perubahan musim di 
Indonesia  

 Berekperimen melakukan 
perkalian dengan berbagai 
jenis kaki binatang   

 Mencari dari berbagai 

percobaan tentang 
revolusi bumi 
dengan penuh rasa 
ingin tahu dan 
percaya diri; 
mengisi waktu 
luangnya dengan 
kegiatan yang 
bermanfaat  

 
Pengetahuan: 

 Tes tulis tentang; 
Menjelaskan 
tentang macam-
macam cuaca; 
Menguraikan  
tentang perubahan 
musim di 
Indonesia; 
Menentukan cara 
melakukan 
perkalian; 
Menyebutkan 
beberapa lagu 
daerah dan daerah 
asalnya; 
Menjelaskan 

beberapa 
pengamalan sila 
pertama Pancasila 
di lingkungan 
sekitar; 

4.1 Mengamati dan 
mengolah isi teks 
laporan informatif 
hasil observasi 
tentang 
perubahan wujud 
benda, sumber 
energi, perubahan 
energi, energi 
alternatif, 
perubahan iklim 
dan cuaca, rupa 

bumi dan 
perubahannya, 
serta alam 
semesta secara 
mandiri dalam 
bahasa Indonesia 

 Mengolah isi 
teks laporan 
informatif hasil 
observasi 
tentang cuaca, 
dan 
perubahannya  
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dan dalam 
tindakan yang 
mencerminkan 
perilaku anak 
beriman dan 
berakhlak mulia 
lisan dan tulis 
yang dapat diisi 
dengan kosakata 
bahasa daerah 
untuk membantu 
penyajian. 

 

sumber mengenai  lagu-
lagu daerah birama enam 

 Mengobservasi perilaku 
yang sesuai  sila pertama 
Pancasila di lingkungan 
sekitar 

 Mewawancarai temannya  

tentang cara mereka 
mengisi waktu luang  di 
rumah dan sekolah  

 Mengumpulkan informasi 
cara melakukan operasi 
hitung melalui perkalian 

 Mengumpulkan data 
tentang  kegiatan di musim 
kemarau dan penghujan 
 

 
Menalar/Mengasosiasi: 

 Mengelompokkan beberapa 
macam cuaca dari beberapa 
negara 

 Menyimpulkan  teks 
tentang perubahan musim 
di Indonesia  

 Membandingkan cara  
melakukan perkalian 
dengan berbagai jenis kaki 
binatang  dan dengan cara 
lainnya  

 Menghubungkan data   
lagu-lagu dan asal 

Menjelaskan cara-
cara  mengisi 
waktu luang  di 
rumah dan 
sekolah; 
Menjelaskan  
kegiatan di musim 
kemarau dan 
penghujan 

 
 

 Tes lisan tentang: 
Menceritakan  
cuaca di 
lingkungan; 
Mengungkapkan 
perubahan musim 
di Indonesia; 
Menceritakan cara 
melakukan 
perkalian; 
Menyanyikan  lagu 
daerah burung 
tantina dengan 
rasa percaya diri; 
Menceritakan 
pengamalan sila 

pertama Pancasila 
di lingkungan 
sekitar; 
Menguraikan cara 
mengisi waktu 
luang  di rumah 

Matematika 3.1 Memahami sifat-
sifat operasi hitung 
bilangan asli 
melalui 
pengamatan pola 
penjumlahan dan 
perkalian 

 

 Operasi hitung 
melalui 
perkalian  

4.2 Merumuskan 
dengan kalimat 
sendiri, membuat 
model matematika, 
dan memilih 
strategi yang efektif 

dalam 
memecahkan 
masalah nyata 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 
penjumlahan, 

 Membuat model 
matematika yang 
berkaitan 
dengan perkalian 
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pengurangan, 
perkalian, 
pembagian 
bilangan bulat, 
waktu, panjang, 
berat benda, dan 
uang, serta  
memeriksa 
kebenaran 
jawabnya 

daerahnya  

 Mennyimpulkan   perilaku 
yang sesuai  sila pertama 
Pancasila di lingkungan 
sekitar 

 Menyimpulkan data yang 
terkumpul tentang cara 

teman-temannya mengisi 
waktu luang  di rumah dan 
sekolah  

 Membandingkan cara 
menyelesaikan operasi 
hitung melalui perkalian  

 Mengelompokkan beberapa 
kegiatan di musim kemarau 
dan penghujan 

 
Mengomunikasikan: 

 Mempresentasikan hasil 
pengumpulan data tentang  
beberapa macam cuaca dari 
beberapa negara 

 Mempraktekkan cara 
menulis  teks tentang 
perubahan musim di 
Indonesia  

 Mempraktekkan cara  
melakukan perkalian 
dengan berbagai jenis kaki 
binatang  dan dengan cara 
lainnya  

 Menyanyikan beberapa    
lagu-lagu dengan birama 

dan sekolah   

 Penugasan tentang: 
Membuat tabel 
cuaca di 
lingkungan; penulis 
teks tentang 
perubahan musim 

di Indonesiasecara 
sederhana; Mencari  
lagu-lagu daerah 
birama enam: 
Membuat tabel  
tentang mengisi 
waktu luang  di 
rumah dan sekolah   

 
Keterampilan 

 Praktek tentang:  
Mengamati cuaca 
di lingkungan; 
Membaca teks 
tentang 
perubahan musim 
di Indonesia; 
Mengamati jumlah 
kaki harimau; 
Menyanyikan  lagu 

daerah burung 
tantina 

 Produk tentang: 
Gambar cuaca di 
lingkungan; 
Tulisan  teks 

Seni Budaya 
dan Prakarya 

3.2 Membedakan pola 
irama rata dan 
bervariasi lagu 
bertanda birama 
enam 

 

 Pola birama 
enam  

4.7 Menyanyikan 
lagu anak-anak 
bertanda birama 
enam sesuai 
dengan isi lagu 

 Lagu anak-anak 
birama enam 

Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 

3.8 Mengetahui 
konsep 
kebutuhan 
istirahat, tidur, 
dan pengisian 
waktu luang 

untuk menjaga 
kesehatan 

 Kebutuhan 
istirahat  

 4.8 Mempraktikkan 
pemenuhan 
kebutuhan 
istirahat, tidur, 

 Pemenuhan 
kebutuhan 
istirahat  
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dan pengisian 
waktu luang 
untuk menjaga 
kesehatan 

enam 

 Menerapkan perilaku yang 
sesuai  sila pertama 
Pancasila di lingkungan 
sekitar 

 Menyajikan tulisan tentang 
berbagai cara teman-

temannya mengisi waktu 
luang  di rumah dan 
sekolah  

 Mempresentasikan 
beberapa kegiatan di 
musim kemarau dan 
penghujan 
 
 

tentang 
perubahan musim 
di Indonesia 

 Projek tentang: 
Mengumpul-kan 
data tentang 
perubahan cuaca 

berdasarkan hasil 
wawancara, studi 
dokumentasi, dan 
pengamatan 
dengan 
pencatatan 
langsung atau 
dengan lembar 
isian yang telah 
disiapkan; 
Melakukan 
penelitian 
sederhana pada 
teman-temannya 
tentang  mengisi 
waktu luang  
mereka 

 Portofolio tentang: 
Kumpulan hasil 
penilaian sikap, 

pengetahuan dan 
keterampilan 
siswa dan dinilai 
oleh guru dalam 
aspek: 
kelengkapan, 
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keruntutan, 
kebersihan dan 
kebermanfaatan 

 
 
 


