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Membuat Origami



Ayo Membaca

Tiba-tiba, mereka melihat beruang besar sedang

semakin mendekat ke arah mereka. Salah satu dari

mereka memanjat pohon terdekat seketika. Tetapi

sayangnya satu yang lainnya tidak tahu bagaimana

cara untuk memanjat pohon. Jadi terdorong oleh akal

sehatnya, ia berbaring di tanah, menahan napas, dan 

berpura-pura menjadi orang yang sudah mati.



Ayo Membaca

Beruang itu datang mendekati orang yang sedang berbaring di 

tanah tersebut. Mencium di telinganya, dan perlahan-lahan

meninggalkan tempat karena beruang tidak ingin menyentuh

makhluk yang sudah mati. Setelah itu, teman di pohon turun

dan bertanya ke pada temannya yang berbaring di tanah itu, " 

Teman , apa yang beruang bisikan ke telingamu ? " Teman

lain menjawab, "Tadi beruang itu menyarankan saya untuk

tidak mempercayai teman palsu."



Berhitung

Calistung
Kamis, 20 Januari 2022



Matematika 

Alat Mengukur Panjang Benda

Meteran / rol meter Meteran kain Penggaris / Mistar



Berapa Panjang pensil pada gambar dibawah ini?



Satuan Panjang



PERHATIKAN SOAL BERIKUT INI

1. 100 cm = … m
2. 5 m = … cm
3. … cm = 2 m
4. … m = 400 cm
5. 3 m = … cm



● 1. Ayah Ahmad memiliki kayu
berukuran panjang 3 m. ahmad
meminta sepotong kayu sepanjang 50 
cm. Berapa sentimeter sisa kayu yang 
telah dipotong?

PERHATIKAN SOAL BERIKUT INI



PERHATIKAN SOAL BERIKUT INI

2. Ibu Ana membeli kain sepanjang 5 
m. beliau memotong kain sepanjang
120 cm, beliau ingin membuatkan baju 
untuk Ana. Berapa sentimenter kain
ibu Ana?



Membaca dan Berhitung

Calistung
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Ayo Membaca
Singa dan Tikus

Ketika ia terbangun oleh tikus kecil berjalan di tubuhnya, singa

perkasa itu sedang tidur di sarangnya. Singa itu kemudian meraih

tikus yang ketakutan itu dengan cakar besar dan membuka mulut

untuk menelannya langsung. "Tolong, Raja," pinta tikus, " 

Bebaskan saya kali ini dan tentu saja saya tidak akan pernah

melupakan kebaikan mu . Suatu hari nanti aku mungkin bisa

membayar kebaikanmu." Singa berpikir bahwa itu adalah ide yang 

baik sehingga ia membiarkan makhluk lemah itu pergi .



Ayo Membaca
Beberapa waktu kemudian singa itu tertangkap dalam

jaring diletakkan oleh beberapa pemburu. Meskipun

dengan kekuatan yang besar, singa tidak bisa

membebaskan diri . Segera hutan bergema dengan

auman singa marah .

Tikus kecil mendengar singa dan berlari untuk melihat

apa yang Terjadi. Begitu ia berhasil membuat singa

bebas. "Itulah!" kata tikus bangga , " Engkau tertawa

padaku ketika aku berjanji untuk membalas

kebaikanmu, tetapi sekarang engkau tahu bahwa

bahkan tikus kecil dapat membantu singa perkasa. "



Perhatikan.

Mengukur Ukuran Panjang

Togar mengajak teman-temannya bertamasya ke pantai. Mereka hendak memakai 

kaus yang seragam. Kemudian, mereka datang ke penjahit untuk mengetahui ukuran 

badan mereka.  Kaus yang dipakai adalah lengan panjang. Pak penjahit mengukur 

panjang tangan Togar dan teman-temannya. Ternyata hasilnya adalah sebagai 

berikut.

No. Nama Panjang Tangan

1 Togar 50 cm

2 Melani 52 cm

3 Ahmad 51 cm

4 Wayan 48 cm

5 Ana 51 cm



Perhatikan soal berikut ini.

Membuat pernyataan

Berdasarkan data, buatlah pernyataan sebagai berikut.

1. Tangan Togar lebih pendek daripada tangan Melani

2. ………………………………………………..

3. . ……………………………………………….

Siswa dengan tubuh tertinggi : ……….....

Siswa dengan tubuh terpendek : ………..

Urutan siswa bertubuh tertinggi ke terpendek ………………………..



Jazakumullah 
Khairan




