
1



Oleh Amber Darley dan Agnes Lemaire

Copyright © 2011, Aurora Production AG, Switzerland.
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Terima kasih kepada Anda yang telah memberikan kontribusi 
terhadap pembentukan program LANGKAH, terutama: Sabine 
Rich, Aaron Wormus, Anne Grete Aarhaug, Max Belmont, Peter 
Van Gorder, Jacques Elan, Christina Goodnow, Natacha Biard, 

Olivier Biard dan Marie Biard.

TENTANG LANGKAH

LANGKAH adalah kurikulum pembentukan karakter dan budi pekerti yang luas dan unik, mencakup 40 
topik berbeda. Program LANGKAH  Tumbuh Kembang ini terbagi atas dua kurikulum, yang dapat diselesaikan 
dalam waktu satu tahun: unit Landasan Iman dan Pembentukan Karakter. Setiap unit terdiri dari 20 Buku Siswa, 
Buku Pegangan, serta satu keping Cakram Audio (CD) Mari Bernyanyi Bersama. 

Program Tumbuh Kembang ini dapat dipergunakan di rumah, sebagai kegiatan ekstra kurikuler atau di 
sekolah oleh orang tua, konselor, pengasuh anak dan para guru. Program LANGKAH diarahkan untuk taraf 
pendidikan anak usia dini, tetapi dapat juga dipergunakan untuk anak-anak dari berbagai usia. 

Buku Siswa: Cerita yang disajikan ibaratnya panggung untuk bercermin dan membahas topik yang tengah 
dipelajari. Gambar yang besar mengilustrasikan pelajaran dan membuat setiap cerita menjadi hidup. Tersedia 
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Buku Pegangan dilengkapi dengan sarana bantu belajar dan materi tambahan, termasuk juga pemandu 
kegiatan, permainan interaktif, drama, lagu dan masih banyak lagi! Materi audio visual tambahan juga tersedia 
untuk memperkaya program LANGKAH Tumbuh Kembang.
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Pendahuluan
LANGKAH–adalah program Pembentukan Karakter yang dapat dipergunakan untuk anak-anak 

berbagai usia. Pelajaran yang terkandung dalam unit ini dikemukakan melalui cerita yang diberi ilustrasi 
dengan jelas, yang menarik perhatian anak baik yang masih kecil maupun yang sudah besar. Pelajaran 
juga mencakup hafalan petuah, lagu, aktivitas, prakarya, ditambah dengan aneka permainan. Materi 
ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, jika program ditujukan untuk anak-anak yang lebih 
muda, pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas atau kegiatan-kegiatan yang terlalu sulit untuk usia 
mereka tidak perlu diikut-sertakan. Ada sesuatu untuk setiap orang pada setiap topik pelajaran.

Buku Pegangan Pembentukan Karakter
Buku Pegangan LANGKAH–tentang Pembentukan Karakter menguraikan 20 topik pelajaran tentang 

Pembentukan Karakter. Pada waktu akan membuat kurikulum, carilah halaman yang memuat topik 
pelajaran yang diinginkan. Anda akan menemukan garis besar untuk mengajar, dipadu dengan Buku 
Siswa dan materi tambahan. Dilanjutkan dengan lirik dari lagu yang berhubungan dengan topik pelajaran, 
permainan dan kegiatan sebagai tambahan untuk pelajaran. Lagu dan kegiatan dapat difotokopi sesuai 
dengan keperluan.

Sekedar Bersenang-senang
Permainan Sekedar Bersenang-senang dapat dipakai kapan saja selama pelajaran berlangsung 

sebagai variasi dan memberi kesempatan agar anak-anak dapat meregangkan tubuh. 
Setiap permainan tidak harus berupa pengetahuan untuk memperkaya pelajaran, karena memang 

semata-mata “untuk kesenangan” seperti namanya. Sebagaimana kita ketahui, bersenang-senang juga 
penting! Anak yang suka dengan pelajarannya akan memusatkan perhatian lebih baik dan mendapatkan 
hasil yang lebih maksimal dari pelajaran yang diajarkan.

Bernyanyi Bersama
Ada lagu untuk setiap topik yang diajarkan dalam unit Pembentukan Karakter. Tersedia sebuah audio 

CD yang berisi lagu-lagu untuk setiap topik pelajaran sehingga anak-anak dapat mempelajari lagu-lagu 
tersebut. Dua halaman tersedia untuk setiap lagu. Halaman pertama berisi teks lagu sehingga anak-
anak dapat ikut bernyanyi. Halaman kedua berisikan teks lagu yang disertai kunci nada bagi yang ingin 
bermain musik. Jika bisa bermain gitar, ada halaman yang memuat diagram kunci nada. 

Lagu-lagu yang tersedia sederhana dan mudah dipelajari, bahkan dapat dinyanyikan tanpa iringan 
musik. 

Giat Belajar
Bagian ini terdiri dari aneka ragam kegiatan, proyek, sandiwara singkat, lembaran fakta, mural, 

permainan menggunakan papan/karton seperti catur, papan, dll. yang dipilih untuk mendukung  topik 
pelajaran yang diajarkan. Anda akan menemukan satu atau dua kegiatan untuk setiap topik. Kegiatan 
di bagian ini tidak hanya harus dilakukan dengan pelajaran yang berhubungan dengan topiknya tetapi 
dapat dipakai kapan saja diinginkan. Permainan dapat dimainkan berulang-ulang dan drama mungkin 
membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk dipelajari. 

Materi Audio dan Video 
Terdapat pula daftar materi audio dan video dalam setiap uraian program. Bukalah halaman 139 

untuk menemukan daftar audio dan video yang dipergunakan dalam Program LANGKAH Tumbuh 
Kembang. Anda dapat menulis ke alamat yang tercantum untuk memesan materi tersebut.

 Buku Siswa
Setiap anak hendaknya memiliki Buku Siswa. Alternatif lain adalah memiliki satu atau dua set buku 

untuk setiap pelajaran. Guru dapat membagikan buku sebelum pelajaran dimulai, setelah itu dikumpulkan 
kembali. Jika metode ini yang dipakai, halaman kegiatan di bagian belakang harus difotokopi untuk 
masing-masing anak. 

Saran kami Anda membagikan materi sesuai dengan jam pelajaran yang diajarkan supaya anak-anak 
tidak mengerjakan halaman kegiatan dan membaca cerita sebelumnya. 
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Setiap buku berisi:

Cerita Berhikmah 
Ada tiga atau empat cerita dalam setiap Buku Siswa. Setiap cerita mengandung hikmah tentang topik 

yang dibahas. Agar siswa berpartisipasi dan turut berdiskusi, selain juga untuk menekankan pelajaran dan 
memastikan bahwa setiap siswa paham apa yang diajarkan, kami mengikut-sertakan sederetan pertanyaan 
di akhir cerita. Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lain juga, yang tercantum di sini 
hanya sebagai pembuka dan mudah-mudahan dapat dipakai untuk memulai perbincangan yang menarik 
dengan para siswa.  

Pada setiap akhir pelajaran, upayakanlah untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan oleh anak-anak 
atau apa yang akan mereka rubah untuk mengaplikasikan apa yang baru saja diajarkan. Bahaslah, “Apa 
yang akan kita lakukan tentang hal ini sewaktu kita pulang nanti, atau besok di dalam kelas?” Melalui ini 
Anda dapat mengajarkan anak-anak bagaimana mengaplikasikan pengetahuan.

Setiap cerita disertai dengan ilustrasi yang dapat diwarnai kalau waktu mengizinkan.

Doa
Luangkanlah waktu di akhir topik pelajaran untuk mengucapkan doa yang sudah tertulis, 

menyerahkan pelajaran tersebut di dalam doa. Beberapa gagasan doa misalnya:
 Suruhlah anak-anak untuk menundukkan kepala dan memejamkan mata sementara Anda membaca 

doa tertulis hingga dapat didengar oleh semua siswa.
 Suruhlah anak-anak berdiri dan mengulangi kalimat demi kalimat dari doa yang Anda bacakan.
 Pilihlah salah seorang anak untuk maju ke muka dan membacakan doa tersebut.
 Luangkanlah waktu satu menit untuk berdoa dalam hati, sementara anak-anak membaca doa masing-

masing.
 Suruhlah anak-anak berdoa bersama-sama dengan suara keras.

Menghafal Menyenangkan
Setiap topik mempunyai petuah, yang dapat dihafalkan oleh anak-anak. Ini akan membantu mengukir 

pelajaran di dalam benak mereka dan menyimpan kata-kata bijak. 

Lembar Aktivitas dan Prakarya
Pada setiap akhir buku dapat ditemukan halaman Lembar Aktivitas dan Prakarya tentang topik 

pelajaran yang baru saja dipelajari. Setiap siswa perlu memiliki lembar aktivitas ini sendiri-sendiri.
Taraf kerumitan Lembar Aktivitas bermacam-macam, ada yang untuk anak-anak yang lebih muda 

dan ada yang untuk anak-anak yang lebih tua. Dalam beberapa kasus kedua Lembar Aktivitas dapat 
dikerjakan oleh kelompok yang sedang diajarkan, sedangkan pada kasus lain, mungkin hanya satu yang 
cocok tergantung dari taraf akademis anak. 

Lembar Prakarya dapat dikerjakan oleh anak-anak yang lebih muda dan yang lebih tua, meskipun 
mungkin ada anak-anak yang perlu bantuan tergantung dari kerumitan proyek tersebut. 

Moral
Ini adalah rangkuman dari pelajaran yang diajarkan. Berikut adalah beberapa gagasan untuk 

mengerjakan bagian ini:
 Suruhlah anak-anak memejamkan mata sementara Anda membaca teks keras-keras.
 Pilih salah seorang anak untuk membacakan teks.
 Suruhlah anak-anak membaca teks di dalam hati, kemudian mereka boleh mewarnai gambarnya.

Sertifikat
Ketika anak-anak sudah menyelesaikan program Pembentukan Karakter, mereka dapat menerima 

sertifikat dan ini dapat ditemukan pada perangkat Program LANGKAH Tumbuh Kembang.

Semoga anak-anak dapat belajar dan berkembang melalui pelajaran Pembentukan Karakter dalam 
program ini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak 
akan menyimpang dari pada jalan itu.
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Materi yang ada di Buku Pegangan

Cerita Berhikmah:
 Jawaban yang Lemah Lembut  

 Mara Bahaya: Amarah 

 Amarah Tidak Bermanfaat 

 Mengisi Ember Batu Bara  

 Paku di Tiang Pagar

Lain-lain:
 Doa 

 Moral  

Menghafal Menyenangkan:
 Kelemah-lembutan dan kata-kata yang halus dapat

    meredakan amarah yang sangat besar.

Lembar Aktivitas:
 Kata, Bongkar pasang, dan Gambar  

Prakarya: 
 Mari Bermain Bersama 

Materi yang ada di Buku Siswa

Audio dan Video Tambahan

Sekedar Bersenang-senang:
 Menyambar Ayam  

Bernyanyi Bersama:
 Bertengkar, Habis 

Giat Belajar:
 Berhenti dan Lanjutkan

Video:
 Me and My Brother (Peepers and Penny)

 Argument Good bye (At the Carnival)

 The Sun and the Cloud (Rain or Shine)

 Contreng jika sudah selesai.

Audio:
 Me and My Brother (I Like to Sing)

 Arguments Goodbye (Best Friends)
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Menyambar Ayam

Yang diperlukan: 
Topi, selendang atau 

selembar kain.

Pemain dibagi menjadi dua regu. Buatlah garis dengan 
jarak 10 meter antara satu sama lain dan setiap regu 
berbaris di belakang garis. Setiap pemain dari masing-
masing regu diberi nomor, dari nomor 1 dan seterusnya 
tergantung dari jumlah pemain. 

“Ayam”-nya  bisa berupa topi, selendang atau semacam 
kain dipegang oleh pemimpin yang berdiri di tengah-tengah 
antara kedua regu. Kemudian dia menyerukan salah satu 
nomor, pemain dari masing-masing regu dengan nomor itu 
berlari ke muka menyambar “ayam.” 

Pemain yang berhasil membawa “ayam” dan 
membawanya kembali ke belakang garis memperoleh nilai 
untuk regunya. Tetapi jika pemain dengan nomor yang sama 
dari regu yang satunya berhasil menyentuh si penyambar 
“ayam” sebelum kembali ke regunya, dia tidak memperoleh 
nilai.
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Bertengkar, Habis

Verse 1
[A:] Kubisa!
[B:] Tak bisa!
[A:] ‘kan kuambil
[B:] Tak boleh!
[A:] Selesai!
[B:] Mana dia?
[A:] Sungguh mati!
[B:] Omong kosong!
[A:] Pasti jadi!
[B:] Belum tentu!
[A + B:] Kami berdua sedang 
bertengkar!

Verse 2
[B:] Aku dulu!
[A:] Kau tunggu!
[B:] Kau lambat!
[A:] Aku cepat!
[B:] Aku tinggi!
[A:] Engkau pendek!
[B:] Ini hebat!
[A:] Itu rusak!
[B:] Ini lurus!
[A:] Ah melengkung! 
[A + B:] Kami berdua sedang 
bertengkar!

Chorus 1
Jika ada salah paham
Mari kita rundingkan bersama 
Bila engkau tak setuju
Jaga mulutmu

Verse 3
[A:] Aku benci ‘tuk bertengkar. 
[B:] Hatiku sedih dan terluka.
[A:] Ayo stop!

[B:] Ya setuju!
Engkau temanku bukan musuhku.
[A:] Pendapatmu mungkin benar,
[A + B:] Jangan kita bertengkar!

Chorus 2
Selaras dalam tingkah laku.
Marilah kita bekerja sama. 
Bersatu kita maju.
Kalahkan seteru!

Verse 4
[A:] Aku dapat!
[B:] Engkau hebat!
[A:] Kan kucoba!
[B:] Aku bangga! 
[A:] Lebih bagus!
[B:] Dan halus!
[A:] Aku suka!
[B:] Aku juga.
[A:] Wah asyik!
[B:] Dan menarik!
[A + B:] Kami tidak lagi bertengkar.

Chorus 3
Selaras dalam tingkah laku,
Marilah kita bekerja sama,
Bersatu kita maju,
Kalahkan seteru!

Chorus 4
Selaras dalam tingkah laku,
Marilah kita bekerja sama,
Bersatu kita maju,
Kalahkan seteru.

Bertengkar habis! 
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Bertengkar, Habis

Capo: 1st fret
Intro: (D-G7-G#7-A7)

Verse 1
[A:] Kubi(D)sa! (G)-(D)
[B:] Tak bi(sa!  (G)-(D)
[A:] ‘kan Kuambil! (G)-(D)
[B:] Tak boleh! (G)-(D)
[A:] Sele(G)sai! (C)-(G)
[B:] Mana dia? (C)-(G)
[A:] Sungguh ma(D)ti! (G)-(D)
[B:] Omong kosong! (G)-(D)
[A:] Pasti ja(A7)di!
[B:] Belum ten(G7)tu!
[A + B:] (D)Kami berdua sedang (A7)
bertengkar(D)!

Verse 2
[B:] Aku (D)dulu! (G)-(D)
[A:] Kau tunggu! (G)-(D)
[B:] Kau lambat! (G)-(D)
[A:] Aku cepat! (G)-(D)
[B:] Aku (G)tinggi! (C)-(G)
[A:] Engkau pendek! (C)-(G)
[B:] Ini(D) hebat! (G)-(D)
[A:] Itu rusak! (G)-(D)
[B:] Ini(A) lurus! (D)-(A)
[A:] Ah meleng(G)kung! (C)-(G)
[A + B:](D) Kami berdua sedang (A)
berteng(D)kar!

Chorus 1
Ji(G)ka ada salah paham
(D)Mari kita rundingkan bersama 
Bi(G)la engkau tak setuju
(E7)Jaga mu(G#7)lut(A7)mu

Verse 3

[A:]Aku ben(D)ci (G)-(D) ‘tuk bertengkar. 
(G)-(D)
[B:] Hatiku sedih(G) dan (D)terluka. (G)-(D)
[A:] Ayo (G)stop! (C)-(G)
[B:] Ya setuju! (C)-(G) 
[A + B:] Engkau te(D)manku bukan (G)
musuhku. (G)-(D)
[A:] Pendapat(A7)mu mungkin be(G)nar,
[B:] (D)Jangan kita (A)berteng(D)kar!

Chorus 2
(F#)-(G)Selaras dalam tingkah laku.
(D)Marilah kita bekerja sama. 
(F#7)-(G7)Bersatu kita maju.
(F7)-(E7)Kalahkan(G#7) sete(A7)ru!
[A:] A(D)ku dapat(G)-(D)
[B:] Engkau hebat. (G)-(D)
[A:] Kan kucoba. (G)-(D)
[B:] Aku bangga! (G)-(D)
[A:] Lebih (G)bagus! (C)-(G)
[B:] Dan halus! (C)-(G)
[A:] Aku(D) suka! (G)-(D)
[B:] Aku juga. (G)-(D)
[A:] Wah(A) asyik! (D)-(A)
[B:] Dan me(G)narik! (C)-(G)
[A + B:] (D)Kami tidak lagi (A)berteng(D)
kar.

Chorus 3
(F#)-(G)Selaras dalam tingkah laku,
(D)Marilah kita bekerja sama,
(F#7)-(G7)Bersatu kita maju,
(E7)Kalahkan (G#7)sete(A7)ru!
C(F#)-(G)Selaras dalam tingkah laku,
(D)Marilah kita bekerja sama,
(F#7)-(G7)Bersatu kita maju,
(E7)Kalahkan (G#7)sete(A7)ru!
Bertengkar ha(D)bis!(D7)-(G7)-(A7)(D) 

Bernyanyi Bersama
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Berhenti dan Lanjutkan

BERHENTILANJUTKAN

Kemarahan dan Pertengkaran

Setiap orang harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat 
untuk marah.

Berilah warna merah untuk tanda BERHENTI dan hijau untuk LANJUTKAN. Kemudian 
rekatkan pada selembar kertas yang lebar.

Mintalah agar anak-anak menulis apa yang biasanya mereka ucapkan, yang baik dan 
yang buruk, pada lembaran-lembaran kertas. Tanda LANJUTKAN adalah untuk kata-kata 
yang ingin sering didengar dan BERHENTI untuk kata-kata yang tidak ingin didengar. 

Ketika anak-anak membacakan lembaran kertas mereka, mintalah mereka untuk 
memutuskan lembaran mana yang harus direkatkan pada tanda LANJUTKAN atau BERHENTI.  
Setelah itu, mintalah si anak untuk maju ke muka dan merekatkan kertasnya pada tanda yang 
sesuai.

Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Kaki Kilat 

 Bagaimana Joni Menyelamatkan Ayahnya  

 Berilah yang Terbaik

 Troy, si Tetesan Air  

 Induk Ayam dan Si Burung Merak 

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Materi yang ada di Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan

Menghafal Menyenangkan:
 Berusaha sekuat tenaga selagi masih ada waktu     
    dan kesempatan 

Lembar Aktivitas:
 Pesan Rahasia  

 Simpang Siur  

Prakarya:  
 Kupu-kupu Terbaik Milikku 

Sekedar Bersenang-senang:
 Itu Saya!

Bernyanyi Bersama:
 Berilah yang Terbaik

Giat Belajar:
 Berilah Yang Terbaik

Video:
 Instruments of the Orchestra (Be the Best)

 Be the Best (Be the Best)

Audio:
 Be the Best (I Like to Dance)

 Instruments of the Orchestra (I Like to Dance)

 Contreng jika sudah selesai.
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Itu Saya!

Berilah yang Terbaik

Siswa menyebar dan duduk melingkar. Jika Anda 
menguraikan sesuatu yang merujuk kepada salah seorang 
anak, anak itu atau anak-anak harus melompat berdiri dan 
berseru, “Itu Saya!” kemudian duduk kembali. 

Ingatkan anak-anak agar menyimak pada waktu ada 
yang melompat berdiri supaya mereka dapat belajar lebih 
banyak tentang teman sekelas mereka.

Uraikan hal-hal seperti:
• Senang bermain 
• Senang menggambar 
• Punya abang/adik  
• Punya kakak/adik  perempuan
• Suka menari  
• Suka bernyanyi
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Berilah yang Terbaik

Chorus:
Coba kau jadikanlah diri,
Bersemangat setiap hari.
Giat kerja dan giat belajar,
Mencoba dan jadilah bangga.

Verse 1:
Tak bisa menjulang seperti cemara,
Jadilah penghias beranda.
Kalau tak bisa jadi batang yang kokoh,
 
Cabang dan ranting pun berguna.

Verse 2:
Jika tak berbunga, jangan cemas.
Tak bisa main terompet, mainlah bas.
Walau pun matahari yang paling besar,
Bintang kecil juga bersinar.

Verse 3:
Apapun  cita cita hidupmu,
Penari, Teknisi atau Guru.
Jadikan ini semboyanmu,
Berilah yang terbaik selalu. 

Bridge:
Meskipun kau bukan seorang nahkoda,
Setiap orang pasti berguna.
Walau kau besar atau kecil,
Dengan semangat kita pasti berhasil.

Ulangi chorus:
Coba kau jadikanlah diri,
Bersemangat setiap hari,
Giat kerja dan giat belajar,
mencoba dan jadilah bangga.
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Berilah yang Terbaik

Intro: (Csus2-G)

Chorus 1
(C)Coba kau jadikanlah diri(F-C)
Bersemangat se(F)tiap ha(G)ri
(Am)Giat(C)kerja dan(F)giat bela(C)jar(F-C)
Mencoba dan ja(F)dilah bang(G)ga
Verse1
Tak bi(C)sa menjulang seperti cemara,
(G)Jadilah penghias beranda.
Kalau (Am)tak bisa (C)jadi ba(F)tang yang 
ko(C)koh,
 
Cabang dan ranting (F)pun bergu(G)na.

Verse2
(A)Jika(D)tak berbunga, jangan cemas
(A)Tak bisa main terompet, mainlah bass
Walau(Bm)pun mata(D)hari yang pa(G)ling 
be(D)sar
Bintang kecil ju(G)ga bersi(A)nar, - (C)

Verse 3
Apa(C)pun cita-cita hidupmu
(G)Penari, Teknisi atau Guru
Jadi(Am)kan i(C)ni sem(F)boyan(C)mu
Berilah yg ter(F)baik sela(G)lu
Bridge
Meskipun kau(F)bukan seorang nahko(C)da
Se-ti-ap ma(Dm7)nusia pas(G)ti bergu(Am)
na
Walau kau(F)besar atau ke(C)cil
Dengan se(Dm7)mangat kita pasti berha(G)
sil

Chorus 2 
(A-D) Jadikan ini semboyanmu(G-D)                                         
berilah yang ter(G)baik(A) selalu.
(terbaik(Bm)sela(D)lu.) 
Whoah!(G)ye-eah,(D)baby!
Apa saja  (G) cita-cita (A)mu.
(F-C)(Berilah, ooh. Terbaik selalu.
Yeah, woah, woah, ooh, yeah. Berilah yang 
terbaik selalu.) 
Woah!! 
Jadi(Am)kan i(C)ni sem(F)boyan (C)mu                       
Berilah yang ter(F)baik sela(G)lu

Chorus 3
(C)Coba kau jadikanlah diri(F-C)
Bersemangat se(F)tiap ha(G)ri
(Am)Giat(C)kerja dan(F)giat bela(C)jar(F-C)
Mencoba dan ja(F)dilah bang(G)ga

Chorus 4
Jadi(Am)kan i(C)ni sem(F)boyan (C)mu
Berilah yg ter(F)baik sela(G)lu
Jadi(Am)kan i(C)ni sem(F)boyan (C)mu
Berilah yg ter(F)baik sela(G)lu
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Petunjuk:
 Guntinglah selembar kertas dan lipatlah ke 

depan dan ke belakang, seperti terlihat pada 
gambar.

 Buatlah gambar orang di depan kemudian 
gunting menelusuri tepiannya kecuali tangan-
nya.

Berilah yang Terbaik

Lip
at

 k
e 

be
la

ka
ng

Lip
at

 k
e 

be
la

ka
ng

Lipat ke depan

Berilah Yang Terbaik
Buatlah lembaran-lembaran yang berisikan tentang orang-orang di bawah ini. 

Buatlah cukup banyak supaya setiap anak di kelas mempunyai satu. Ajaklah anak-anak 
berdiskusi tentang kecakapan mereka dan apa yang terbaik, yang dapat mereka lakukan. 
Kemudian, rekatkanlah rangkaian orang tersebut pada kertas karton berwarna dan 
tempatkan di dinding. Setiap anak harus menuliskan namanya dan apa yang terbaik, 
yang dapat mereka lakukan untuk orang di lembaran kertas mereka. Mereka bahkan dapat menggambar 
wajah orang tersebut jika dikehendaki.

Kita semua punya kecakapan. Meskipun nampaknya tak seberapa bagi kita, tetap saja Tuhan dapat 
memakainya dan Tuhan memerlukan kita! Hendaknya kita semua memberi yang terbaik dengan karunia dan 
talenta yang Tuhan berikan!

Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Ngengat dan Kupu-kupu  

 Legenda Ibu Pertiwi 

 Kebun itu  

Lain-lain:
 Doa

 Moral 

Menghafal Menyenangkan:
 Hendaknya kita tidak membandingkan diri sebab 
orang yang berbuat demikian adalah orang yang 
bodoh. 

Lembar Aktivitas:
 Lengkapilah Teka-teki 

 Cerdas Tangkas Abjad

Prakarya: 
 Taman Gembira Milikmu Sendiri

Sekedar Bersenang-senang:
 Memutar Botol  

 Siapa Yang Tersisa  

Bernyanyi Bersama:
 Tiram Paling Berbahagia

Giat Belajar:
 Jubah Berwarna-warni milik Yusuf

 Fakta: Kupu-kupu dan Ngengat

Video:
 The Garden (We Can Get Along)

 The Story of Twinkie–The Little Star (Sweet Dreams)

Audio:
 The Garden (Coloring the World)

 I Have All that I Need (Best Friends)

Materi yang ada di Buku Pegangan

Materi yang ada di Buku Siswa

Audio dan Video Tambahan

 Contreng jika sudah selesai.
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Memutar Botol

Siapa Yang Tersisa
Nama permainannya adalah “Siapa Yang Tersisa.” Jika anak-

anak belum saling mengenal satu sama lain, maka ambillah 
waktu sejenak untuk menyebutkan nama-nama anak yang 
bermain.

Pilih satu anak yang “jaga” dan mintalah agar ia menutup 
matanya. (Pastikan matanya tetap tertutup!) Kemudian ham-
pirilah salah seorang anak dan bisikkan di telinganya agar dia 
meninggalkan ruangan untuk beberapa saat lamanya hingga 
Anda memanggil anak itu kembali.

Sekarang anak yang “jaga” boleh membuka mata dan 
mencoba menerka siapa yang meninggalkan ruangan. Jika 
terkaannya benar, anak yang meninggalkan ruangan yang 
“jaga.” 

Untuk anak-anak yang lebih besar, supaya permainan lebih 
seru anak yang meninggalkan ruangan boleh lebih dari satu 
dan jangan diberitahukan kepada anak yang “jaga”.

Yang diperlukan: 
Dua botol plastik yang 
diberi gambar panah.

Bentuklah dua grup dan setiap grup duduk membuat 
lingkaran. Letakkanlah sebuah botol plastik di tengah-tengah 
lingkaran. Anak-anak bergantian memutar botol. Pada waktu 
botol berhenti berputar dan anak panah menunjuk kepada 
seorang anak, anak itu harus melompat berdiri dan berlari 
untuk bergabung dengan permainan grup yang satu lagi. Anak-
anak terus menerus berganti lingkaran.
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Tiram Paling

Berbahagia

Ada pasir tersangkut di mulutku,  
Mengganggu sepanjang hari, 
Mengganjal di mulutku,
Kucoba mengeluarkannya.
Itulah permulaan dari 
Mutiara yang indah ini.
Kini kutahu tak seburuk itu,
Akulah Tiram paling berbahagia;

Da, da, da, da, da, da.
Da, da, da, da, da, da.
Da, da, da, da, da, da.
Da, da, da, da, da, da.
Da, da, da, da, da, da.
Da, da, da, da, da, da.

Itulah permulaan dari 
Mutiara yang indah ini,
Kini kutahu tak seburuk itu,
Akulah Tiram paling berbahagia.
(Akulah Tiram paling berbahagia.)
Akulah Tiram paling berbahagia.
(Akulah Tiram paling berbahagia.)
Akulah Tiram paling berbahagia.  
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Tiram Paling Berbahagia

(C)Ada pasir tersangkut di mulutku,  
Meng(F)ganggu sepan(G)jang ha(C)ri, 
(C)Mengganjal di mulutku,
Ku(F)coba mengeluarkan(G)nya.
(F)Itulah permulaan dari 
(C)Mutiara yang indah ini.
(F)Kini kutahu tak se(F)buruk itu,
Akulah (F)Tiram paling (G)berbahagia;

Da, da, da, da, (C)da, da.
Da, da, da, da, da, da.
Da, (F)da, da, (G)da, da, (C)da.
Da, da, da, da, da, da.
Da, da, da, da, da, da.
Da, (F)da, da, da, da, (G)da.

(F)Itulah permulaan dari 
(C)Mutiara yang indah ini,
(F)Kini kutahu tak se(Dm)buruk itu,
Akulah (F)Tiram paling (G)berbahagi(C)a.
Akulah (F)Tiram paling (G)berbahagi(C)a.
Akulah (F)Tiram paling (G)berbahagi(C)a.

Bernyanyi Bersama
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Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Yusuf dan jubahnya 
yang berwarna-warni?  Bertahun-tahun yang lalu adalah 

seseorang yang bernama Yakub, yang mempunyai 12 anak 
laki-laki. Salah seorang putranya bernama Yusuf,  yang sangat 

dikasihinya. Pada suatu hari, Yakub membuat sebuah jubah 
yang bagus dan berwarna-warni untuk Yusuf. Saudara-saudara 
Yusuf merasa iri hati karena ayah mereka sangat menyayangi 

Yusuf. Yusuf mendapat jubah yang berwarna terang sedangkan 
saudara-saudaranya tidak. Kadang-kadang kita merasa iri hati 
seperti saudara-saudara Yusuf apabila kita tidak memperoleh 

apa yang kita inginkan.
Marilah kita berbicara tentang hal-hal yang mem-
buat kita iri hati dan bagaimana kita bisa merubah 
perasaan itu menjadi perasaan yang baik. Marilah 

kita bermain! Saya berdiri dan menyampaikan berita 
baik kemudian saya duduk kembali. Kemudian kamu 
berdiri dan mengatakan “Saya gembira mendengar-

nya!” lalu duduk kembali.
(Kepada guru: Pada waktu Anda berdiri dan 

menyampaikan “berita baik,” sebutkanlah apa yang 
mungkin pernah diutarakan anak-anak, yang pernah 
menimbulkan iri hati seperti misalnya mainan baru, 
baju mewah, orang tua yang kaya raya, dll. Ini akan 

membesarkan semangat mereka untuk memiliki reaksi 
positif terhadap sesuatu yang biasanya mendapat reaksi 

negatif.)
Kadang-kadang tidak mudah bergembira pada waktu orang 

lain memperoleh sesuatu yang kita inginkan, tetapi itulah yang 
baik.

Jubah Berwarna-warni milik 
Yusuf

Yang diperlukan: Kertas dan krayon untuk setiap anak.
Bagikanlah kertas, mintalah anak-anak untuk menggambar berkat misalnya mainan kesayang-

an, hewan peliharaan atau suatu tempat yang menyenangkan, yang pernah mereka kunjungi. 
Kalau sudah selesai, mintalah mereka untuk memperlihatkannya kepada anak-anak yang lainnya. 
Setelah gambar tersebut diperlihatkan, mintalah semua anak untuk berdiri dan mengatakan “Saya 
gembira mendengarnya!” sambil melihat kepada satu sama lain. Tuhan mengaruniakan berkat 
kepada kita semua, jadi kita tidak harus merasa iri hati kepada satu sama lain.

Kami turut bergembira 
bersamamu!

Kami senang melihat kamu 
gembira!

Memperbandingkan Giat Belajar
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                              Karakteristik
Tidak ada karakter yang konsisten, yang membedakan antara kupu-kupu dan ngengat.     

Pada umumnya peraba kupu-kupu tidak bersisik dan menyerupai benang dan ujungnya 
menekuk.  Sayap kupu-kupu biasanya berwarna terang; sayap yang berwarna dan bercorak 

memegang peranan penting untuk mengenali pasangan. Hampir semua kupu-kupu terbang pada waktu 
siang hari, tapi ada jenis tropis yang terbang pada waktu dini hari atau senja hari, dan ada pula beberapa 
yang aktif pada waktu malam hari. 

Kupu-kupu yang paling besar (bird wings of Melanesia) pada waktu mengembangkan sayapnya lebarnya 
dapat mencapai 25 cm; yang paling kecil (pygmy blues) mungkin hampir-hampir tidak melebihi 1 cm.

Peraba ngengat beraneka ragam namun seringkali terlihat berbulu. Meskipun banyak ngengat, terutama 
yang terbang pada waktu siang hari, berwarna terang, kebanyakan berwarna coklat. Kebanyakan ngengat 
terbang pada waktu malam hari, meskipun banyak juga yang terbang pada waktu siang hari terutama di 
daerah yang beriklim dingin, dimana suhu udara malam seringkali sangat dingin. Spesies yang paling besar 
adalah ngengat Rama dari Asia, yang jika sayapnya dikembangkan lebarnya bisa lebih dari 30 cm. Sayap dari 

ngengat yang paling kecil lebarnya kemungkinan hanya beberapa milimeter.

Pewarnaan dan Penyamaran
Warna dan corak sayap kupu-kupu dan ngengat membantu melindungi 

mereka dari musuh. Ada jenis yang menyandang sayap dengan corak seperti 
sepasang mata atau gambaran lainnya yang menarik perhatian musuh menjauh dari 

bagian tubuh yang vital ke arah sayap. Banyak jenis yang mempunyai pewarnaan misterius–
sayap yang terlihat seperti warna tanah, batang pohon atau daun–memberi penyamaran, 
melindungi serangga itu dari musuh.

Memperbandingkan

Kupu-kupu dan Ngengat
Fakta

Yang diperlukan:
Korek api bekas  

Lem 
Benang 

Benang sulam  
Sisa-sisa kertas

berwarna

Mobile Kupu-kupu

Ini bisa menjadi hadiah yang cantik! Bisa memakai bermacam-macam 
kertas atau bahan untuk membuat mobile cantik.

1. Lilitkan benang atau benang 
sulam pada bagian tengah korek 
api untuk membuat tubuh yang 
padat dan bulat. 
Berikan lem di akhir benang agar 
tidak terlepas. Buatlah beberapa 
tubuh kupu-kupu.

2. Gambar 
dan guntinglah 
beberapa helai 
sayap kupu-kupu. 
Lekatkan sisa-sisa 
kertas warna pada 
sayap tersebut.

3. Rekatkanlah bagian 
tengah dari sayap pada 
tubuh yang terbuat 
dari benang itu tadi. 
Gunakan selotip untuk 
merekatkan sehelai 
benang atau benang 
sulam pada bagian 
bawah kupu-kupu.

4. Kupu-kupu 
dapat dijadikan 
mainan gan-
tungan.

Kupu-kupu dan Ngengat adalah anggota dari serangga dengan ciri-ciri 
mempunyai sepasang sayap yang besar, berselaput dan bersisik. Ciri-ciri kupu-kupu 
dewasa mempunyai sepasang mata yang kompleks, mulutnya menyerupai belalai 
yang berlekuk dan dapat menyedot. Kupu-kupu dewasa mempunyai antena atau 
peraba. Terdapat sekitar 148.000 jenis yang dikenal di seluruh dunia.

Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Serigala dan Si Kobra Cerdik

 Dia Menuntaskannya  

 Christopher Columbus

 Bambu

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan: 
 Orang yang teguh memegang kebenaran

Lembar Aktivitas:
 Bambu yang Gagah Berani 

 Apakah Keberanian itu?

Prakarya: 
 Perangkat Keberanian Milikku

Sekedar Bersenang-senang:
 Sungai Gembira

Bernyanyi Bersama:
 Meskipun Kau Kecil

Giat Belajar:
 Tongkat Kebesaran

 Fakta yang Mengagumkan–Serigala

Video:
 Two Frogs (Lights! Camera! Action!)

Audio:
 Two Frogs (Best Friends)

Materi yang ada di Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan

 Contreng jika sudah selesai.
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Sungai Gembira

Keberanian

Setiap orang berdiri di satu sisi ruangan (atau lapangan). 
Satu orang yang “jaga” berdiri di tengah dan menghadap 
ke pemain lainnya. Setiap orang berseru bersama-sama, 
“Bolehkah kami menyeberangi Sungai Gembira?”

Setelah itu, yang “jaga” menjawab dengan menyuruh 
mereka berbuat sesuatu. Misalnya, dia bisa menyuruh 
mereka, “Boleh, tapi dengan mencongklang seperti kuda.” 
Atau mungkin dia menjawab dengan mengatakan, “Boleh, 
tapi hanya yang mengenakan pakaian berwarna merah.” 

Semua pemain harus menyeberang ke bagian ruangan/
lapangan yang satunya. Yang mengenakan warna merah 
atau yang dapat mencongklang seperti kuda dapat melintasi 
laut dengan selamat. Kalau tidak, mereka harus mencoba 
menyeberangi lautan itu tanpa tersentuh oleh yang “jaga’. 
Jika ada yang tertangkap, maka orang itu yang harus berdiri 
di tengah.

Sekedar Bersenang-senang:
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Meskipun Kau Kecil

Verse 1
Bersama Tuhan luar biasa,
Meskipun kau kecil.
Jika bersama Tuhan, luar biasa,
Meskipun kau kecil.

Chorus 1
Jika bersama Tuhan, kau luar biasa,
Meskipun kau kecil.
Jika bersama Tuhan, kau luar biasa,
Meskipun kau kecil.

Verse 2
Saat Iblis menggodai dirimu,
Dan membuatmu jatuh,
Saat Iblis sedang ingin 
mengganggumu,
Katakan, lawankan, menang!

Chorus 2
Jika bersama Tuhan, kau luar biasa,
Meskipun kau kecil.
Jika bersama Tuhan, kau luar biasa,
Meskipun kau kecil.

Verse 3
Lawanlah yang jahat dengan Firman-
Nya  
Dan imanmu.
Si Iblis tak tahan dengar Firman-Nya,
Dia lari ketakutan.

Chorus 3
Jika bersama Tuhan, kau luar biasa,
Meskipun kau kecil.
Jika bersama Tuhan, kau luar biasa,
Meskipun kau kecil.

Chorus 4
Jika bersama Tuhan, kau luar biasa,
Meskipun kau kecil.
Jika bersama Tuhan, kau luar biasa,
Meskipun kau kecil.
(diucapkan)
Anak-anak jangan pernah takut sama 
Iblis ya…
Iblis itu bisa dikalahkan
Kalahkan saja dengan Firman Tuhan
Mereka pasti lari ketakutan
Oke anak-anak?

Chorus:
Jika bersama Tuhan, kau luar biasa,
Meskipun kau kecil.
Jika bersama Tuhan, kau luar biasa,
Meskipun kau kecil. 

Bernyanyi Bersama
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Meskipun Kau Kecil

Verse 1

(B)Bersama Tuhan luar biasa,
Meskipun kau (F#)kecil.
(F#)Jika bersama Tuhan, kau luar (B)
bias(G#m)a,
Mes(C#m)kipun (F#)kau ke(B)cil.

Chorus 1
(C#m)Jika bersama (F#)Tuhan, kau 
luar (B)bias(G#m)a,
Mes(C#m)kipun (F#)kau ke(B)cil.(B7)
Jika (C#m)bersama Tu(F#)han, kau 
luar (B)bias(G#m)a,
Mes(C#)mkipun (F#)kau ke(B)cil.

Verse 2
(B)Saat Iblis menggodai dirimu,
Dan membuatmu (F#)jatuh,
Saat Iblis sedang ingin Meng(B)
ganggu(G#m)mu,
Ka(C#m)takan, la(F#)wankan, me(B)
nang!

Chorus 2
Jik(C#m)a bersama (F#)Tuhan, kau 
luar (B)bias(G#m)a,
Mes(C#m)kipun (F#)kau ke(B)cil(B7)
Ji(C#m)ka bersama (F#)Tuhan, kau 
luar (B)bias(G#m)a,
Mes(C#m)kipun (F#)kau ke(B)cil.

Verse 3
(B)Lawanlah yang jahat dengan Fir(Bb)
man-(B)Nya  
Dan iman(F#)mu.
Si Iblis tak tahan dengar(B) Firman-
(G#m)Nya,
Dia (C#m)lari ke(F#)taku(B)tan.

Chorus 3
Jika (C#m)bersama Tu(F#)han, kau 
luar (B)bias(G#m)a,
Mes(C#m)kipun (F#)kau ke(B)cil(B7)

Chorus 4
(diucapkan)
(B)Anak-anak jangan pernah takut 
sama Iblis ya…
Iblis itu bisa (F#)dikalahkan
Kalahkan saja dengan Firman (B)Tuhan
Mereka (G#m)pasti (C#m)lari ke(F#)
takutan
Oke(B) anak-anak?(B7)

Chorus:
Jik(C#m)a bersama (F#)Tuhan, kau 
luar (B)bias(G#m)a,
Mes(C#m)kipun (F#)kau ke(B)cil(B7)
Ji(C#m)ka bersama (F#)Tuhan, kau 
luar (B)bias(G#m)a,
Mes(C#m)kipun (F#)kau ke(B)cil(B7) 
woooooooooooh!

Bernyanyi Bersama
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Bacalah cerita tentang Ratu Ester. Setelah berdiskusi, ajarkanlah anak-anak 
membuat tongkat kebesaran dengan mengikuti petunjuk di bawah ini.

Ratu Ester
Raja Persia membutuhkan seorang ratu. Semua gadis cantik yang ada di kerajaannya 

dibawa menghadap. Ester adalah yang paling cantik di antara mereka semua. Raja berkata, “Engkau adalah 
yang tercantik di antara semua, engkau akan menjadi ratuku!”

Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Ester adalah orang Yahudi. “Jangan beritahukan siapa-siapa,” 
kata Mordekai, Paman Ester. Ester selalu mendengarkan nasihat pamannya yang bijak.  

Pada suatu hari Haman, petugas raja, datang ke kota. Semua orang membungkukkan tubuh untuk meng-
hormati dia, tetapi Mordekai tidak mau membungkuk. Dia hanya menyembah Tuhan Allah. Haman membenci 
Mordekai orang Yahudi itu.

Haman membuat rencana jahat untuk memusnahkan Mordekai. Dia memperdayai raja agar menanda-
tangani peraturan untuk membunuh orang-orang Yahudi yang hidup di negerinya.  

Ester sangat sedih. Dia mengasihi Paman Mordekai dan teman-temannya yang orang Yahudi. Mordekai 
menyuruh Ester agar berbicara dengan raja. Ester berkata, “Jika aku pergi kepada raja tanpa dipanggil dan 
raja tidak mengangkat tongkat kebesarannya ke arahku sebagai tanda bahwa ia berkenan kepadaku, aku 
dapat dihukum bahkan dapat dibunuh. Ada hukum yang melarang aku untuk mendatangi raja tanpa diun-
dang.”

Ester tahu bahwa dia mempertaruhkan nyawanya dengan mendatangi raja untuk memohon agar raja 
menyelamatkan kaumnya. Mordekai berkata, “Tuhan mungkin mengizinkan kamu menjadi ratu untuk saat 
seperti ini. Tuhan hendak memakai kamu untuk menyelamatkan bangsamu.”  

Ester berdoa meminta keberanian. Kemudian dia pergi mendapatkan raja. Raja mengangkat tongkat 
kebesarannya ke arah Ester sewaktu dia berjalan menuju raja. Raja gembira melihat dirinya! Raja mende-
ngarkan tentang rencana jahat yang dibuat oleh Haman, yang telah memperdayakan raja hingga menanda-
tanganinya.  

Tuhan memakai Ester untuk menyelamatkan bangsanya dan Haman dihukum karena kejahatannya. 
Pada mulanya Ester takut untuk pergi menemui raja, tetapi Tuhan memberinya kekuatan dan keberanian ketika 
dia mematuhi dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan dapat melakukan hal yang sama bagi kamu!

Petunjuk  
Berikanlah sebatang sedotan kepada masing-masing anak, selembar kertas 

aluminum (atau kertas berwarna) dan dua helai selotip. Ajarilah anak-anak 
membentuk kertas aluminum menjadi bola kecil kemudian rekatkan pada ujung 
sedotan.

Sekarang mari kita bermain: Berikanlah perintah 
seperti, “duduk,” “pegang kepala” dll. jelaskan 
bahwa mereka hanya harus melakukan apa yang 
diperintahkan apabila tongkat kebesaran diarahkan 
ke atas pundak mereka. Jika seorang anak mematuhi 
perintah Anda sedangkan Anda tidak mengarahkan 
tongkat kebesaran, anak itu harus menyentuh ujung 
tongkat kebesaran kemudian melanjutkan permainan.

Anak-anak dapat membawa pulang tongkat 
kebesaran mereka untuk mengingatkan bahwa Tuhan 
dapat memberikan keberanian yang sama, yang 
diberikan-Nya kepada Ester.

Tongkat Kebesaran

Yang diperlukan:
Sedotan (yang agak kaku)

Kertas aluminum atau 
kertas warna  

selotip 

• Seandainya kamu adalah Ester, maukah kamu menghadap raja? Mengapa atau mengapa tidak?
• Bilamanakah kamu kadang kala memerlukan keberanian untuk berbuat sesuatu?
• Mengapakah kita kadang-kadang perlu mengerjakan sesuatu yang kita takut mengerjakannya?
• Bagaimana kita dapat memperoleh keberanian seperti yang dimiliki oleh Ester apabila kita takut?

Keberanian

Membuat Tongkat Kebesaran

Giat Belajar

Bagilah peserta menjadi kelompok yang terdiri dari empat orang dan 
bahaslah pertanyaan-pertanyaan berikut:
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Serigala

Serigala adalah anggota keluarga anjing yang paling besar, panjangnya paling tidak 2 
meter termasuk ekornya. Apabila makanan mudah diperoleh, serigala dapat membentuk 
kelompok yang terdiri dari 20 ekor serigala. Apabila makanan sulit dicari, kawanan seri-
gala dengan jumlah yang besar memisahkan diri menjadi kelompok tujuh ekor.

Serigala menggunakan indera pencium untuk melacak mangsanya dan menghindari 
musuh. Serigala bisa mempunyai kecepatan hingga 65 km per jam. Anak-anak serigala 
belajar melalui permainan. Mereka baru berburu kalau sudah berusia enam bulan. 

Kebiasaan hidup
Serigala biasanya hidup berkelompok, 

dikendalikan dan dipimpin oleh seekor 
serigala jantan atau betina yang kuat. 
Serigala yang sudah tua dan tidak lagi 
diterima oleh gerombolan serigala, hidup 
sendirian tetapi tidak jauh dari gerombolan 
serigala. Anak-anak serigala dibesarkan di 
sarang dan menyusu selama satu bulan. 
Ayah serigala tetap bersama keluarga 
hingga anak-anak serigala bertumbuh. 
Jika terjadi sesuatu terhadap ibunya, 
maka ayahnya yang mengurus anak-anak 
serigala.

Menandai daerah kekuasaan
Serigala mengencingi dan 

menggaruk-garuk tanah di sekitar 
sarangnya dan juga benda-benda 
yang menjadi tanda seperti misalnya 
pohon untuk menandai bahwa 
itu adalah daerah kekuasaannya. 
Kadang-kadang mereka juga 
melolong, seolah-olah mengatakan, 
“Ini adalah rumahku!”

Keberanian

Fakta

Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Hari Kerja Sudirman 

 Pengupas Kentang  

 Gelang yang Hilang  

 Cerita tentang Beruang!

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan:
 Siapa yang tekun, rajin dan tabah, ia kelak

    pasti akan berhasil.

Lembar Aktivitas:
 Simpang Siur

 Mencari Kata

Prakarya: 
 Mengulurkan Tangan

Sekedar Bersenang-senang:
 Sapi yang Hilang

Bernyanyi Bersama:
 Bantulah

Giat Belajar:
 Rajinlah

Video:
 Do It Right Now (Wear a Great Big Smile)

 Helping Hands (Wear a Great Big Smile)

 Keep Clean (Wear a Great Big Smile)

 Mama, I Remembered (Back On the Air)

Audio:
 Helpful Habits (Coloring the World)

 Mama, I Remembered (I Like to Sing)

 Brushy, Brushy (Be So Happy)

 Keep Clean (Be So Happy)

 My Name Is Time (Best Friends)

 Contreng jika sudah selesai.

Materi yang ada di Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan
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Sapi yang Hilang

Kerajinan dan Ketekunan

Anak-anak duduk membuat lingkaran di lantai. Pilihlah 
seorang anak untuk menjadi gembala dan tutuplah matanya 
dengan sehelai saputangan. 

Perlu topi untuk menandai anak yang menjadi “sapi yang 
hilang”. Pakaikanlah topi itu ke atas kepala si sapi yang hilang. 
Nah siapkanlah alat pengukur waktu untuk satu menit atau 
lebih, terserah Anda. 

Gembala berjalan di dalam lingkaran berusaha menemukan 
sapi yang hilang sebelum waktunya habis. Apabila gembala 
berada dekat dengan sapi yang hilang, anak-anak bertepuk 
tangan lebih cepat, dan sewaktu gembala menjauh, anak-anak 
bertepuk tangan lebih lambat!

Bersenang-senanglah dengan permainan ini dan 
tambahkanlah variasi!

Sekedar Bersenang-senang

Yang diperlukan: 
Topi dan saputangan/

kain  
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Bantulah

Bila adik terjatuh, aku ‘kan 
membantu.
Aku ‘kan merawatnya, memakai 
tanganku.

(Ref :)
Bantulah sesama temanmu.
Aku menolong, memakai tanganku.

Jika ibu bekerja, dan adik menangis,
Aku ‘kan menghiburnya, memakai 
tanganku.

(Ulangi Ref )

Jika ayah bekerja, sendirian saja.
Aku ‘kan membantunya, memakai 
tanganku.

(Ulangi Ref )

Janganlah menyakiti, atau pun 
berkelahi.
Kasihilah sesama, dan bantu 
mereka.

(Ulangi Ref :)

Marilah, membantu temanmu.
Engkau menolong, memakai 
tanganmu.

(Ulangi Ref :)

Oh, engkau menolong, memakai 
tanganmu. (2x)

Bernyanyi Bersama
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Bantulah

Intro: (G-C-D-G) (G-C-D-G)

(G)Bila adik (C)terjatuh, (D)aku ‘kan mem(G)
bantu.
(G)Aku ‘kan (C)merawatnya, me(D)makai 
tangan(G)ku.

(Ref :)
(G)Bantu(C)lah (D)sesama te(G)manmu.
(G)Aku me(C)nolong, me(D)makai tangan(G)ku.
(A)

(A)Jika ibu (D)bekerja, (E)dan adik me(A)nangis,
(A)Aku ‘kan meng(D)hiburnya, me(E)makai 
tangan(A)ku.

( Ref :)
(A)Bantu(D)lah (E)sesama te(A)manmu.
(A)Aku me(D)nolong, me(E)makai tangan(A)ku.
(A)

(A)Jika ayah (D)bekerja, (E)sendirian (A)saja.
(A)Aku ‘kan (D)membantunya, me(E)makai 
tangan(A)ku.

(Ulangi Ref )

(A) (D) (E) (A) 

(G)Janganlah men(C)yakiti, a(D)tau pun berke(G)
lahi.
(G)Kasihilah (C)sesama, dan (D)bantu merek(G)
a.

(Ulangi Ref :)

(G)Mari(C)lah, (D)membantu (G)temanmu.
(G)Engkau meno(C)long, me(D)makai tangan(G)
mu.

(Ulangi Ref :)

Oh, (G)engkau meno(C)long, me(D)makai 
tangan(G)mu. (2x)

Bernyanyi Bersama
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Rajinlah
Perlihatkanlah contoh-contoh berikut kepada anak-anak. Setelah 

membaca satu contoh, anak-anak harus mengucapkan “Rajinlah!” 
bersama-sama. Anda dapat mewarnai dan melekatkannya di dinding 
atau buletin untuk mengingatkan agar anak-anak rajin. 

Perintahkanlah anak-anak untuk menggambar sesuatu yang harus mereka laku-
kan hari ini, yang sebetulnya tidak mau mereka lakukan. Ucapkanlah doa bersama-
sama agar Tuhan menolong setiap anak untuk menjadi rajin.

“Orang yang rajin dan tekun mendapat banyak berkat”.

Ibu menyuruh aku 
pulang, tapi aku ingin 

sekali bermain dengan 
teman-temanku.

Anak itu terlihat sedih. 
Mungkin aku harus men-

coba menghiburnya.

Aku tahu bahwa seharusnya 
aku tidak menonton program 

televisi ini, tetapi tidak ada 
yang tahu. Kamarku berantakan sekali!

Aku tahu bahwa aku harus 
membereskan kamar, tetapi 

bermain lebih asyik.

Aku tidak suka 
membuat pekerjaan 

rumah.

Giat Belajar





39

Cerita Berhikmah:
 Memaafkan Bowo

 Halaman Baru

 Tetangga yang Tidak Jujur  

 Lampu Pijar  

 Biarkanlah Berlalu

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Materi yang ada di  Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan

Menghafal Menyenangkan: 
 Jika kita menyesal dan mengakui kesalahan
     kita, Tuhan tidak akan marah dan akan
     mengampuni kita.

Lembar Aktivitas:
 Mengurai Kata-kata  

 Kata dan Bentuk  

Prakarya: 
 Bunga Pengampunan

Sekedar Bersenang-senang:
 Sampaikan Perasaan

Bernyanyi Bersama:
 Jika Kau Muda

Giat Belajar:
 Pengampunan dan Belas kasihan

Video:
 Stay Sweet (Birthday Surprises)

 Nip It in the Bud (Barks ‘n’ Sparks)

Audio:
 Nip It in the Bud (I Like to Dance)

 Stay Sweet (Best Friends)

 Contreng jika sudah selesai.
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Sampaikan Perasaan

Pengampunan

Setiap anak duduk membentuk lingkaran saling bertolak 
belakang (saling bersandar). Anak yang pertama memberi-
kan “perasaan” kepada anak yang berada di sampingnya. 
Misalnya, tepukan di punggung menandakan “pengertian,” 
atau berjabatan tangan sebagai tanda “persahabatan,” dll. 

Orang kedua menyampaikannya kepada orang ketiga 
(tanpa mengucapkan sepatah katapun) dan seterusnya. 
Ketika tiba di anak yang terakhir, anak itu mengungkapkan 
tafsirannya tentang “perasaan” itu. Kemudian anak yang 
pertama mengutarakan apa yang dimaksudkannya.

Sekedar Bersenang-senang
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Jika Kau Muda

Verse 1
Aku dulu sering marah-marah,
Dan aku jarang bisa mengalah!
Apalagi bila aku kesal;
Aku pasti mudah jadi emosi!

Verse 2
Dulu kusombong, juga egois.
Kar’na tak tahu mana yang benar!
Hatiku yang penuh rasa dendam,
Akan membuatku tambah sengsara!

Chorus 1
[ Jika kau muda!] Masih belum mengenal 
cinta!
[Jika kau muda!] Jangan biarkan 
amarahmu!
Cinta bisa mengalahkan benci, coba 
maafkanlah dan lupakan.

Verse 3
Ketika amarah di hatimu,
Kau akan terjebak dalam nafsu!
Seperti racun yang meracuni,
Pelan-pelan akan membuatmu mati.

Verse 4
Amarah menghancurkan hatimu. 
Juga menjauhkan teman dan saudaramu. 
Jangan mau kau terus diatur. 
Oleh nafsu juga amarahmu!

Chorus 2
[ Jika kau muda!] Masih belum mengenal 
cinta!
[Jika kau muda!] Jangan biarkan 
amarahmu!

Cinta bisa mengalahkan benci, coba 
maafkanlah dan lupakan.
(long musical break)

Chorus:
[ Jika kau muda!] Masih belum mengenal 
cinta!

[Jika kau muda!] Jangan biarkan 
amarahmu!
Cinta bisa mengalahkan benci, coba 
maafkanlah dan lupakan.

[ Jika kau muda!] Masih belum mengenal 
cinta!

[Jika kau muda!] Jangan biarkan 
amarahmu!
Cinta bisa mengalahkan benci, coba 
maafkanlah dan lupakan.

Cinta bisa mengalahkan benci, coba 
maafkanlah dan lupakan.
[ Jika kau muda!] Masih belum mengenal 
cinta!

[Jika kau muda!] Jangan biarkan 
amarahmu!
[ Jika kau muda!] Masih belum mengenal 
cinta!

[Jika kau muda!] Jangan biarkan 
amarahmu!
Cinta bisa mengalahkan benci, coba 
maafkanlah dan lupakan.

[ Jika kau muda!]
[ Jika kau muda!]

Bernyanyi Bersama
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Verse 1

Intro (Am)

(Am)Aku dulu sering ma(D)rah-marah,
(Am)Dan aku jarang bisa (D)mengalah!
(Am)Apalagi bila a(D)ku kesal
Aku (C)pasti mudah jadi emo(D)si!

Verse 2
(Am)Dulu kusombong, juga (D)egois.
(Am)Kar’na tak tahu mana (D)yang benar!
(Am)Hatiku yang penuh ras(D)a dendam,
Akan mem(Dm)buatku tambah sengsa(E)ra!

Chorus 1
(C)[Jika kau muda!] Masih (F)belum 
mengenal cinta!
(C)[Jika kau muda!] Jangan (Bb)biarkan 
amarahmu!
(Am)Cinta bisa menga(F)lahkan benci, coba 
ma(Dm)afkanlah (G)dan lupa(C)kan.

Verse 3
(Am)Ketika amarah di (D)hatimu,
(Am)Kau akan terjebak (D)dalam nafsu!
(Am)Seperti racun yang me(D)racuni,
(Dm)Pelan-pelan akan membuatmu ma(E)ti.

Verse 4
(Am)Amarah menghancurkan (D)hatimu. 
(Am)Juga menjauhkan teman (D)dan 
saudaramu. 
(Am)Jangan mau kau terus (D)diatur. 
(Dm)Oleh nafsu juga amarah(E)mu!

Chorus 2
(C) [ Jika kau muda!] Masih be(F)lum 
mengenal cinta!
(C) [Jika kau muda!] Jangan (Bb)biarkan 
amarahmu!

(Am)Cinta bisa menga(F)lahkan benci, coba 
ma(Dm)afkanlah (G)dan lupa(C)kan.
(long musical break)

Chorus:
(C) [ Jika kau muda!] Masih be(F)lum 
mengenal cinta!

(C) [Jika kau muda!] Jangan (Bb)biarkan 
amarahmu!
(Am)Cinta bisa menga(F)lahkan benci, coba 
ma(Dm)afkanlah (G)dan lupa(C)kan.

(C) [ Jika kau muda!] Masih be(F)lum 
mengenal cinta!

(C) [Jika kau muda!] Jangan (Bb)biarkan 
amarahmu!
(Am)Cinta bisa menga(F)lahkan benci, coba 
ma(Dm)afkanlah (G)dan lupa(C)kan.

(Am)Cinta bisa menga(F)lahkan benci, coba 
ma(Dm)afkanlah (G)dan lupa(C)kan.
 (C) [ Jika kau muda!] Masih be(F)lum 
mengenal cinta!

(C) [Jika kau muda!] Jangan (Bm)biarkan 
amarahmu!
(C) [ Jika kau muda!] Masih be(F)lum 
mengenal cinta!

(C) [Jika kau muda!] Jangan (Bm)biarkan 
amarahmu!
(Am)Cinta bisa menga(F)lahkan benci, coba 
ma(Dm)afkanlah (G)dan lupa(C)kan.

 (Am)[ Jika kau muda!]
          [ Jika kau muda!]

Jika Kau Muda

Bernyanyi Bersama
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Pengampunan dan

Bacalah cerita tentang pengampunan, berikut ini. 

“Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena 
mereka akan beroleh kemurahan”.

Warnai dan rekatkan di dinding untuk mengingatkan pelajaran tentang 
mengampuni.

Belas kasihan

Giat Belajar

Kisah ini tentang dua orang sahabat yang berjalan melintasi 
padang gurun. Di tengah jalan mereka bertengkar dan 
salah seorang dari mereka menampar wajah yang satunya.

Yang ditampar kesakitan, tetapi tanpa mengucapkan 
sepatah kata pun menulis di atas pasir:

HARI INI SAHABATKU MENAMPAR WAJAHKU .

Mereka terus berjalan hingga tiba di sumber 
air. Di sana mereka mandi.  Yang wajahnya 
ditampar terjebak lumpur dan mulai tenggelam, 
tetapi sahabatnya menolong dia.

Setelah pulih dari keadaan hampir tenggelam, 
dia menulis di atas batu:

HARI INI SAHABATKU MENYELAMATKAN 
NYAWAKU.

Sahabat yang tadi menampar dan menolong 
sahabatnya bertanya, “Sewaktu aku 
menyakitimu, kamu menuliskannya di atas 
pasir dan sekarang, kamu menulis di atas batu, 
mengapa?”

Sahabat yang satu lagi menjawab,  “Apabila 
seseorang menyakiti kita, hendaknya kita 
menuliskannya di atas pasir sehingga angin 
pengampunan dapat menghapuskannya. 
Namun, apabila seseorang berbuat baik 
terhadap kita, hendaknya kita mengukirnya di 
atas batu sehingga angin tidak pernah dapat 
menghapuskannya.”

BELAJARLAH MENULISKAN KEPEDIHANMU DI 
ATAS PASIR DAN UKIRKANLAH BERKAHMU DI 
ATAS BATU.
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Materi yang ada di  Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan

 Contreng jika sudah selesai.

Cerita Berhikmah:
 Julius dan Anak-anak Jalanan  

 Anugerah yang Terbesar  

 Kura-kura yang Suka Menggigit  

 Ada Yang Butuh Kamu

 Sahabat Istimewaku

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan:
 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu.

Lembar Aktivitas:
 Taman Sahabat  

 Jadilah Sahabat

Prakarya: 
 Bingkai Persahabatan

Sekedar Bersenang-senang:
 Menjadi Sahabat  

 Berjingkat pada Seutas Tali 

Bernyanyi Bersama:
 Gunanya Teman 

Giat Belajar:
 Teman Saya  

Video:
 What Are Friends For? (Little Creatures)

 We Can Get Along (We Can Get Along)

 As a Team We Do It Better (The Fantastic Friends)

 Fantastic Friends Clubhouse Song (The Fantastic Friends)

 Happiness Is Growing Everywhere (Rain or Shine)

 You Don’t Have to be Shy (Peepers and Penny)

Audio:
 What Are Friends For? (Coloring the World)

 Fantastic Friends Theme Song (I Like to Dance)

 Happiness Growing Everywhere (I Like to Dance)

 Be a Friend (Best Friends)

 We Can Get Along (Best Friends)
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Menjadi Sahabat

Berjingkat pada Seutas Tali
Bagilah anak-anak menjadi dua kelompok. Letakkanlah 

tali di lantai terbentang lurus. Mintalah anak-anak berbaris di 
bagian ujung tali.

Pilihlah seorang anak untuk mulai. Anak itu harus 
berjingkat-jingkat di atas tali, mencoba agar jangan 
“jatuh.” Pada waktu anak itu tiba di ujung yang satunya, 
pilihlah seorang anak dari tim yang satunya untuk mulai 
menyeberangi tali. Jika pemain jatuh, maka dia harus 
memulai lagi dari permulaan.

Mulailah perlahan-lahan. Jika anak sudah mulai yakin, 
anjurkan agar berjingkat-jingkat lebih cepat. Buatlah 
pertandingan untuk melihat tim mana yang anggotanya 
paling banyak berjingkat-jingkat tanpa jatuh.

Yang diperlukan: 
Tali sepanjang 3 hingga 8 meter.

Mintalah anak-anak untuk mengacungkan jari 
kelingking. Sekarang anak-anak berlari-lari di dalam 
ruangan sambil mengaitkan jari kelingking ke anak yang lain 
dan mengucapkan “kita bersahabat”

Anak-anak dapat melanjutkan latihan ini hingga sudah 
mendapat giliran dengan sebagian besar anak yang 
lainnya.

Sekedar Bersenang-senang
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Gunanya Teman?

Verse 1
Gunanya teman
Berbagi rasa, bersuka-ria  
Disaat kita sedih.
Gunanya teman?
Kau teman yang paling 
menyenangkan.

Bridge 1
Jika kau menghadapi masalah,
Aku ‘kan melawak.
Jika kau sakit dan harus di 
rumah,
Kukirim snack dan surat.

Verse 2
Gunanya teman
Berbagi cerita,
Menolong kita mengerjakan PR.
Gunanya teman 
Untuk bermain,
Paling tidak kita perlu satu.

Bridge 2
Teman adalah orang yang 
diandalkan
Untuk membantu.
Jika kau dalam keadaan emosi;

Aku akan mengalah. 
[mengalah.]

Verse 3
Gunanya teman
Untuk bertukar robot-robotan.
Aku sangatlah senang!
Gunanya teman
Untuk bermain,
Paling tidak kita perlu satu.
Untuk bermain,  
Bersama di taman,
Paling tidak kita perlu satu.
Paling tidak kita perlu satu.

Bernyanyi Bersama
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Gunanya Teman?
(C)-(F)-(Bb)-(F)-(Bb)-(F)-(Bb)-(F)-(C)

Verse 1
Gunanya (F)teman
Berbag(Bb)i ras(F)a, bersu(Bb)ka-ri(F)a  
Disaat (Bb)ki(F)ta (Bb)se(C)dih.

Gunanya (F)teman?
(Bb)Kau te(F)man yang (Bb)paling (F)
menye(C)nang(F)kan.

Bridge 1
Ji(A)ka kau meng(Dm)hadapi masalah,
A(G)ku ‘kan mela(C)wak.
Ji(A)ka kau sakit (Dm)dan harus di rumah,
Ku(G)kirim snack (C)dan (F)su(C)rat.

Verse 2
Gunanya (F)teman
Ber(Bb)bagi cerit(F)a,
Meno(Bb)long ki(F)ta men(Bb)gerja(F)kan 
P(C)R.

Gunanya (F)teman 
Un(Bb)tuk ber(F)main,
Paling (Bb)tidak kita (C)perlu sa(F)tu.

Bridge 2
Te(A)man adalah (Dm)orang yang 
diandalkan
(G)Untuk memban(C)tu.
Ji(A)ka kau dalam ke(Dm)adaan emosi;
A(G)ku akan (C)mengalah. (D7)
[mengalah.]

Verse 3
Gunanya (G)teman
Untuk (C)bertu(G)kar robot-(C)robot(G)an.
Aku (C)sang(G)at(C)lah se(D)nang!

Gunanya (G)teman
Un(C)tuk ber(G)main,
Paling (C)tidak kita (D)perlu sa(G)tu.
Un(C)tuk ber(G)main,  (C)-(G)-(C)-(G)

Bersama (C)di ta(G)man, (C)-(G)-(C)-(G)

Paling (C)tidak kita (D)perlu sa(G)tu.
(C)-(G)Paling (C)tidak kita (D)perlu sa(G)
tu.

Bernyanyi Bersama
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Teman Saya
Yang diperlukan: 

Selembar kertas berukuran 50 x 50 cm, lampu yang terang, kursi, selotip, 
krayon atau pensil.
Petunjuk:
• Tempelkanlah kertas ke dinding yang halus.
• Tempatkan lampu sedemikian rupa sehingga menyinari kertas.
• Letakkanlah sebuah kursi antara lampu dan dinding. Jika salah seorang duduk di kursi menyerong, 

bayangannya terlihat di kertas.
• Mintalah salah seorang teman untuk menggambar bayangan tersebut dengan pinsil supaya 

mudah dihapus jika perlu.
• Isilah bagian dalam dari gambar dengan sketsa pinsil tipis berwarna abu-abu. Mulut, mata 

dan rambut dapat ditambahkan atau dapat pula dibiarkan saja. Beri kesem-
patan agar setiap anak dapat menjadi model dan pelukis.

Persahabatan

Bukankah menyenangkan disayang orang? Berikut ada beberapa hal yang 
dapat kamu lakukan untuk teman-temanmu. 

Tulislah puisi berikut di atas selembar kertas dan hiaslah tepiannya dengan 
gambar yang dapat kamu warnai. Kamu bisa menggunakan kertas warna dan 
berikan kepada temanmu untuk dipajang di dinding. 

Kamu adalah ...
Temanku,

Pendampingku,  
Melalui saat gembira dan sendu 

Temanku,
Sobatku,

Melalui saat suka dan sepi,
Di sisiku kamu berdiri,

Di sisiku kamu berjalan,
Selalu mendengarkan,

Selalu menjadi teman bicara     ,
Dengan gembira,

Dengan senyum ceria,
Di sela-sela airmata duka,

Aku tahu kamu senantiasa ada, 
Sepanjang masa!

Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Memperoleh karena Memberi

 Apa yang bisa Kuberi?

 Secangkir Air Dingin  

 Berilah maka Akan Diberikan Kepadamu  

 Mentega dan Madu 

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan: 
 Berilah Maka Akan Diberikan Kepadamu

Lembar Aktivitas:
 Kejutan Mewarnai

 Carilah Pesan yang Tersembunyi  

Prakarya: 
 Membuat Mainan Putaran

Sekedar Bersenang-senang:
 Menyampaikan Pemberian

Bernyanyi Bersama:
 Kau Tak Akan Pernah Rugi 

Giat Belajar:
 Memberi kepada Sesama  

Video:
 If You Give Love You’ll Receive Love (Happy All the Time)

 When You Give You Will Receive (Making Friends)

 You Can Share My Light (Making Friends)

 The Lost Kite (A Smiling Face)

Audio:
 All That I Have (Great Adventures)

 If You Give Love (Be So Happy)

 Pour Out a Blessing (Great Adventures)

Materi yang ada di  Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan

 Contreng jika sudah selesai.
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Menyampaikan

Pemberian

Memberi

Setiap anak duduk membuat lingkaran. Pilihlah satu anak 
untuk memulai.

Anak yang pertama memperagakan “pemberian” yang 
ingin disampaikannya kepada anak yang berada di sebe-
lah kanannya (tidak boleh ada kata-kata, hanya peragaan). 
Kemudian anak itu menyampaikan “pemberian” yang lain 
kepada anak yang berada di sebelah kanannya.

Lanjutkan hingga setiap anak dalam lingkaran sudah 
menyampaikan “pemberian” kepada anak yang berada di 
sebelah kanannya. 

Sekarang kembali ke anak yang pertama kali menerima 
pemberian dan tanyakanlah apa yang diterimanya. Anak 
yang berada di sebelah kirinya kemudian mengatakan 
benar atau tidak pemberian yang dimaksudkan. Lanjutkan-
lah hingga setiap anak mendapat giliran mengutarakan 
pemberian apa yang mereka pikir, mereka terima.

Sekedar Bersenang-senang
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Kau Tak Akan Pernah Rugi

Chorus
Kau tak akan pernah rugi,
Memberi dari hatimu.
Bukan jumlahnya,
Beri yang kau punya.

Apapun yang kauberikan  
Akan terbalas lebih.
Jadi mulailah memberi 
Kau tak akan rugi.

Verse 1
Kepada siapa saja,
Di mana pun kau berada,
Suara Tuhan bicara , 
Memberilah dengan cinta.

Apa yang kau tunggu?
Berilah yang kau punya.
Yang kau beri dibalas lebih;
Kar’na Tuhan punya 
s’galanya!

Chorus
Kau tak akan pernah rugi,
Memberi dari hatimu.
Bukan jumlahnya,

Beri yang kau punya.
Apapun yang kauberikan  
Akan terbalas lebih.
Jadi mulailah memberi 
Kau tak ‘kan rugi.

Kepada siapa saja,
Di mana pun kau berada,
Suara Tuhan bicara, 
Memberilah dengan cinta.

Kau tak akan pernah rugi,
Memberi dari hatimu.

Bukan jumlahnya,
Beri yang kau punya.

Apapun yang kauberikan  
Akan terbalas lebih.

Jadi mulailah memberi 
Kau tak ‘kan rugi.
Jadi mulailah memberi 
Kau tak ‘kan rugi.

Bernyanyi Bersama
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Kau Tak Akan Pernah Rugi

Bernyanyi Bersama

(B)(C#7)( C#m6)(B),(B)(C#7)
(C#m)(B) 

Chorus
(B)Kau tak akan pernah (C#7)rugi,
(C#m7)Memberi dari hati(B)mu.
(G#m)Bukan jum(Ebm)lahnya,
(E)Dari yang kau pun(F#)ya.

(B)Apapun yang kau(C#m)berikan  
(E)Akan ter(F#)balas le(B)bih.
Jadi mu(E)lailah mem(F#)beri 
Kau tak akan ru(B)gi.

Verse 1
(F#)Kepada siapa sa(B)ja,
(F#)Di mana pun kau bera(B)da,
(F#)Suara Tuhan (B)bicara , 
Mem(C#m7)berilah dengan (B)
cinta.

(F#)Apa yang (B)kau tunggu?
(F#)Berilah yang (B)kau punya.
(F#)Yang kau beri di(B)balas lebih;
Kar’na (C#m7)Tuhan punya s’(F#)
galanya!
(B)Kau tak akan pernah (C#7)rugi,
(C#m7)Memberi dari hati(B)mu.

(G#m)Bukan jum(Ebm)lahnya,
(E)Dari yang kau pun(F#)ya.
(B)Apapun yang kau(C#m)berikan  
(E)Akan ter(F#)balas le(B)bih.

Jadi mu(E)lailah mem(F#)beri 
Kau tak akan ru(B)gi.
(F#)Kepada siapa sa(Verse 2B)ja,
(F#)Di mana pun kau bera(B)da,
(F#)Suara Tuhan (B)bicara , 
Mem(C#m7)berilah dengan (B)
cinta.

Chorus
(B)Kau tak akan pernah (C#7)rugi,
(C#m7)Memberi dari hati(B)mu.
(G#m)Bukan jum(Ebm)lahnya,
(E)Dari yang kau pun(F#)ya.

(B)Apapun yang kau(C#m)berikan  
(E)Akan ter(F#)balas le(B)bih.
Jadi mu(E)lailah mem(F#)beri 
Kau tak akan ru(B)gi.

Jadi mu(E)lailah mem(F#)beri 
Kau tak akan ru(B)gi.
(B)(C#7)( C#m)(B)
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Memberi kepada
sesama

Kamu bisa memperlihatkan kasih kepada sesama dengan berkorban seperti ayah Sam! 
 Perlihatkanlah kasih dengan memberikan uluran tangan.
 Utarakanlah kepada teman-teman bahwa kamu peduli dan bahwa mereka istimewa. 
 Hiburlah sesama kamu apabila mereka sedih atau terluka. 
 Lewatkanlah waktu dengan orang yang membutuhkan 

sahabat. 
 Perlihatkan kepada orang 

tuamu kasih sayang kamu 
dengan membantu member-
sihkan rumah, dengan patuh, 
memperlihatkan apresiasi dan 
mendoakan mereka.

Adakah seseorang yang 
ingin kamu berikan sesuatu yang 
istimewa? Salinlah gambar hati di 
halaman berikut, gunting dan tulis-
kanlah sesuatu yang ingin kamu 
sampaikan kepada orang yang 
istimewa itu.

Memberi

Petunjuk:

Ada seorang anak yang bernama 
Sam, yang akan menonton sirkus bersama ayahnya. 
Ketika tiba di loket, Sam dan Ayahnya mengantri di 

belakang serombongan keluarga besar yang terdiri 
dari Bapak, Ibu dan 8 orang anaknya. Keluarga tadi 

terlihat bahagia dapat menonton sirkus. Dari pembicaraan 
mereka, Sam tahu bahwa Bapak ke-8 anak tadi telah bekerja 

ekstra untuk dapat mengajak anak-anaknya menonton sirkus 
malam itu. Namun, ketika sampai di loket dan hendak membayar, wajah Bapak 

ke-8 anak tadi nampak pucat pasi. Ternyata uang 40 ribu yang telah dikumpulkannya dengan 
susah payah, tidak cukup untuk membayar tiket untuk 2 orang dewasa dan 8 anak yang total 
harganya 60 ribu.Pasangan suami istri itu pun saling berbisik, bagaimana harus mengatakan 
kepada anak-anak mereka bahwa uangnya kurang dan mereka terpaksa batal menonton 
sirkus. Sementara anak-anak tampak begitu gembira dan sudah tidak sabar untuk segera 
masuk. Tiba-tiba Ayah Sam menyapa Bapak ke-8 anak tadi dan berkata:“Maaf Pak, uang ini 
tadi jatuh dari saku Bapak,” sambil mengulurkan lembaran 20 ribu dan mengedipkan sebelah 
matanya. Bapak ke-8 anak tadi takjub dengan apa yang dilakukan Ayah Sam. Dengan mata 
berkaca-kaca, ia menerima uang tadi dan mengucapkan terima kasih kepada Ayah Sam, dan 
menyatakan betapa 20 ribu tadi sangat berarti bagi keluarganya. Tiket seharga 60 ribu pun 
terbayar dan dengan riang gembira keluarga besar itupun segera masuk ke dalam sirkus. 
Setelah rombongan tadi masuk, Sam dan Ayahnya segera bergegas pulang. Ya, mereka batal 
nonton sirkus,karena uang Ayah Sam sudah diberikan kepada Bapak ke-8 anak tadi. Malam itu, 
Sam merasa sangat bahagia. Ia tidak dapat menyaksikan sirkus, tapi telah menyaksikan dua 
orang Ayah yang hebat.

Giat Belajar
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Anak-anak dapat membuat gambar hati sendiri 
atau halaman ini dapat difotokopi. Warnai. 

Kemudian di baliknya, anak-anak dapat 
menuliskan hal-hal yang istimewa tentang orang 

yang akan menerima kartu.

Memberi

Kepada:

Dari:

Kepada:                                   Dari:

Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Trampolin

 Kesalahan Erni yang Menyedihkan

 Kapuk itu  

 Tolong! Tolong!

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan: 
 Mengutamakan kejujuran dalam segala tindakan.

Lembar Aktivitas:
 Simpang Siur 

 Bahasa Kura-kura

Prakarya: 
 Pesan Berputar

Sekedar Bersenang-senang:
 Waktu Terkikih

 Coba Terka Siapa

Bernyanyi Bersama:
 Semua hal yang Benar

Giat Belajar:
 Mengingatkan agar Jujur

Video:
 Wolf, Wolf (Happy and Healthy)

 Talk About It (Story Time)

Audio:
 Wolf, Wolf (Coloring the World)

 Talk About It (I Like to Dance)

Materi yang ada di Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan

 Contreng jika sudah selesai.
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Waktu Terkikih

Coba Terka Siapa
Tutuplah mata seorang anak dengan selendang/sapu 

tangan kemudian bimbinglah untuk duduk di tengah 
ruangan.  Anak-anak yang lain membentuk lingkaran 
mengelilingi anak yang matanya ditutup.

Anak-anak berjalan perlahan-lahan mengeliling anak 
yang ditutup matanya. Sewaktu Anda berseru “stop,” anak-
anak berdiam di tempatnya dan anak yang matanya ditutup 
menunjuk ke salah seorang anak. Anak yang ditunjuk harus 
membuat bunyi-bunyian, berhati-hati tidak mengungkapkan 
siapa dirinya. Anak yang matanya ditutup memperoleh tiga 
kesempatan untuk menerka. Jika dia dapat menerka, maka 
tempatnya digantikan oleh anak yang ditunjuk. Jika tidak, dia 
mendapat giliran untuk menunjuk anak yang lain.

Yang diperlukan:
Selendang/sapu tangan. Kursi.

Katakan kepada anak-anak bahwa apabila Anda 
menyerukan “terkikih,” mereka harus tertawa-tawa. Setelah 
beberapa detik, Anda menyerukan “1,2,3, STOP!” dan anak-
anak harus memperlihatkan wajah serius. Lanjutkanlah 
memberikan perintah “terkikih” dan “stop” hingga semua 
anak tergelak-gelak.

Sekedar Bersenang-senang
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Semua hal yang Benar

Verse
Semua hal yang Benar,
Semua hal yang Mulia,
Semua hal yang Adil,
Semua hal yang Baik
Semua hal yang Patut ‘tuk didengar
Semua kebajikan patutlah dipuji,
Pikirkanlah, Pikirkanlah

Ulangi 

Ulangi 

Pikirkanlah
Pikirkan selalu
Pikirkanlah, selalu
[Semua hal yang baik
Semua hal yang mulia]

Bernyanyi Bersama
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Semua hal yang Benar

Intro: (F-C-Dm-C-F-C-Dm-C)

Verse
(F)Semua hal(C)yang(Dm)benar(C)
(Bb)Semua halF)yang(Bb)Mu(C)lia,
(F)Semua hal(C)yang(Dm)adil(C),
(Bb)Semua hal(F)yang(Bb)baik(C)
(F)Semua hal(C)yang patut(Dm)tuk didengar
Semua(Bb)kebajikan(C)patutlah dipuji,
(Bb)pikirkanlah(C)pikirkan selal(F)lu

Musical Interlude: (C-Dm-C-F-C-Dm-C)

Ulangi

(C-Dm-C)

Ulangi

(C-Dm-C-Bb)pikirkanlah
(C)pikirkan selal(F)lu.(C-Dm-C-Bb)
pikirkanlah(C)pikirkan selal(F)lu
semua hal(C)yang(Dm)baik(C-F)
semua hal(C)yang(Dm)mulia(C-F).

Bernyanyi Bersama
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Mengingatkan agar

Jujur

Bacalah kutipan-kutipan berikut dengan anak-anak dan bicarakan cara 
bagaimana kita bisa mengingatkan diri sendiri agar tidak berdusta. Kadang-
kadang kita berdusta dan tidak menyadarinya hingga setelah itu. Apa yang 
hendaknya kita lakukan? Dengan jujur akuilah bahwa apa yang kamu katakan 
bukanlah kebenaran. Luangkanlah waktu untuk membahas topik ini dengan 
anak-anak, kemudian warnai dan tempelkanlah poster Peringatan untuk 
bersikap Jujur.

 Kejujuran adalah mata uang dimana-mana. Karena orang yang jujur pasti 
berani pula mengemukakan pendapat, sehingga orang yang jujur tidak 
mudah dipengaruhi oleh orang lain.

 Dengan kejujuran, kamu dapat melakukan perjalanan keliling dunia. Dengan 
ketidakjujuran, kamu bahkan tidak dapat melewati perbatasan.

 Bersikap jujur terhadap orang lain adalah perlindungan terbaik bagi marta-
bat dan hati nurani.

 Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa 
mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.

 Jauhkanlah jalan dusta dari padaku. Aku telah memilih jalan kebenaran. 

Benar, saya yang 
melakukannya. 

Maaf.

Tidak apa-apa, 

Ayah  memaaf-

kan kamu.

“Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi 
siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi”

Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Sedikit Lebih Ramah Lagi

 Tolong Ingat Namaku

 Matahari dan Angin  

 Perbuatan Ramah 

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan: 
 Keramahan dan budi baik dapat

     membuat orang segan.

Lembar Aktivitas:
 Mencari Kata

 Taburkanlah Percikan Sinar Surya  

Prakarya:  
 Saku Ramah 

Sekedar Bersenang-senang:
 Wajah-wajah Gembira  

 Waktu untuk Tersenyum!

Bernyanyi Bersama
 Jika Kau Baik Budi

Giat Belajar:
 Perlakuan Baik Hati

Video:
 Manners (Making Friends)

 If You’ll Be Kind to Others (Happy All the Time)

 Sing a Song of Joy (Fun on the Farm)

 You Don’t Have to Be Shy (Peepers and Penny)

 The Right Way to Play (Happy Holiday)

 The Sun and the Cloud (Rain or Shine)

Audio:
 The Right Way to Play (Coloring the World)

 Sing a Song of Joy (Be So Happy)

 Look Around (Best Friends)

 You Don’t Have to Be Shy (Best Friends)

Materi yang ada di Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan

 Contreng jika sudah selesai.
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Waktu untuk Tersenyum!
Anak-anak berlari-lari di seputar ruangan. Pada 

waktu Anda berkata “stop dan tersenyum,” setiap anak 
berhadapan dengan anak lain dan tersenyum. Lakukanlah 
berulang-ulang kali sehingga anak-anak mendapat giliran 
berbagi senyum dengan pasangan yang berbeda-beda.

Sifat Ramah

Wajah-wajah Gembira

Anak-anak membuat lingkaran. Pilih satu orang yang 
“jaga” dan berdiri di tengah. Anak-anak yang lain untuk 
berdiam diri dan memperlihatkan wajah yang serius 
“membatu”. Anak yang “jaga” berkeliling memperlihatkan 
mimik dan berusaha membuat anak-anak tertawa atau 
tersenyum–tidak boleh menggelitik atau menyentuh. 

Apabila ada anak yang tersenyum atau tertawa, ia 
bergabung dengan anak yang “jaga” di tengah lingkaran 
dan membantu membuat anak-anak yang lain tersenyum 
dan merubah wajah “membatu” mereka.

Sekedar Bersenang-senang
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Jika Kau Baik Budi

(Chorus)
Jika kau baik budi
Orang membalasnya.
Berilah sejemput kasih
Dan lihat hasilnya.

(Ulangi ref)

Aku sedang bermain dan adikku 
datang,
Aku ingin sendiri dan 
menghindarinya
Lalu Ibu memberi nasihat 
padaku
Karena aku nakal aku patut 
ditegur

Ibu bilang 

(Ulangi ref)

Kemudian di kebun adikku 
datang lagi,
Aku menghampirinya  lalu kami 
bermain.
Kini kami berteman  ku senang 
sekali
Jika aku ramah dia ‘kan ramah 
kembali!
Kar’na …

(Ulangi ref) x 2 

Berilah sejemput kasih
Dan lihat hasilnya!
Perlakuan baik hati

Bernyanyi Bersama
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Jika Kau Baik Budi

(Chorus)

(D)Jika kau baik (Em)budi
(Dma7)Orang membalas(Em)nya.
Ber(D)ilah sejem(Em)put kasih
Dan (A)lihat hasilnya.

(Ulangi ref)

(G)Aku sedang ber(D)main dan a(A)
dikku da(D)tang,
Aku (G)ingin sen(D)diri dan (E)
menghindari(A)nya
La(G)lu Ibu mem(F#m)beri na(Em)
sihat pada(D)ku
Ka(G)rena aku (D)nakal aku (A)patut 
dite(D)gur

Ibu bilang 

(Ulangi ref)

Ke(G)mudian di (D)kebun adik(A)ku 
datang la(D)gi,
A(G)ku menghampi(D)rinya  lalu (E)
kami ber(A)main.
Ki(G)ni kami ber(F#m)teman  ku 
(Em)senang seka(D)li
Ji(G)ka aku ra(D)mah dia ‘kan (A)
ramah kemba(D)li!
Kar’na …

(Ulangi ref) x 2 

Be(D)rilah sejem(Em)put kasih
Dan (A)lihat hasil(D)nya!
Perlakuan baik hati

Bernyanyi Bersama
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Perlakuan Baik Hati
Saran: Carilah cerita-cerita yang bertemakan kebaikan hati 

atau ceritakan dari pengalaman sendiri.

Mintalah agar anak-anak menggambar contoh-contoh apa yang dapat 
mereka lakukan terhadap sesama untuk memperlihatkan kebaikan hati. Berikut 
ada beberapa ide. Setelah anak-anak selesai menggambar, pajanglah di 
dinding atau di papan buletin dengan menggunakan judul di bawah ini.

Perlakuan Baik Hati
Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya senang dan 

susah ditanggung bersama-sama.

Sifat Ramah Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Tujuh Cara Mencari Kehendak Tuhan 

 Tuan Gladstone

 Hujan Lebat

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan:
 Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan

    meluruskan jalanmu.

Lembar Aktivitas:
 Membimbing  Sam

 Pilihan Terbaik  

Prakarya: 
 Timbangan Super 

Sekedar Bersenang-senang:
 Tuhan Menciptakan Saya  

 Mari Menjadi Tukang Kayu  

Bernyanyi Bersama:
 Ayah, Anak dan Keledai

Giat Belajar:
 Keputusan, Keputusan  

Video:
 You Can’t Judge a Book By Its Cover (Birthday Surprises)

 A Man, a Boy and a Donkey (Peepers and Penny)

Audio: 
 You Can’t Judge a Book By Its Cover (Best Friends)

 A Man, a Boy and a Donkey (Coloring the World)

Materi yang ada di  Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan

 Contreng jika sudah selesai.
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Tuhan

Menciptakan Saya

Mari Menjadi Tukang Kayu
Pernahkah kamu melihat tukang kayu? Marilah kita ber-

pura-pura menjadi tukang kayu dan kita akan membangun 
rumah bersama-sama!

Anak-anak boleh memilih bagian mana dari rumah yang 
ingin mereka bangun. Peragakan bersama mereka.

Berikut ada beberapa ide:
• Mengukur kayu 
• Menggergaji kayu untuk pintu  
• Mengebor kayu  
• Memalu papan kayu 
• Mencat rumah

Permainan sederhana dengan benda-benda yang Tuhan 
ciptakan. Anak yang pertama menjadi yang “jaga” berkata, 
“Tuhan menciptakan saya. Saya dimulai dengan huruf ‘p’. 
Apakah saya?” (Pohon). 

Siapa yang bisa menerka mendapat giliran yang berikut-
nya. “Tuhan menciptakan saya. Saya mulai dengan huruf ‘r’.” 
(Rumput). 

Tentukan satu topik supaya anak-anak tetap pada topik 
tersebut, misalnya tanaman, binatang, dll.

Sekedar Bersenang-senang
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Si Ayah, Anak dan Keledai

Seorang anak laki, dengan ayahnya, 
Pergi ke pasar, di hari yang cerah. 
Mereka bermaksud, 
Untuk membeli seekor keledai, di hari yang cerah.

Si ayah dan anak, Menunggang keledai,
Berjalan, berjalan, berjalan pulang.
Si ayah dan anak, Menunggang keledai,
Berjalan, berjalan, berjalan pulang.

Gadis muda berkata,
“Dua orang menunggang
Keledai yang kecil,
Betapa kejamnya!”
Gadis muda berkata,
“Dua orang menunggang
Keledai yang kecil,
Betapa kejamnya!”

Si anak pun turun
Dari punggung keledai, 
Berjalan, berjalan, berjalan pulang.
Si anak pun turun
Dari punggung keledai, 
Berjalan, berjalan, berjalan pulang.

Ibu tua berkata, “Kasihan anak kecil
Disuruh berjalan, Ayahnya malas!”
Ibu tua berkata, “Kasihan anak kecil
Disuruh berjalan, Ayahnya malas!”

Lalu ayahnya turun, Si anak menunggang
Berjalan, berjalan, berjalan pulang!
Lalu ayahnya turun,
Si anak menunggang,
Berjalan, berjalan, berjalan pulang!

Pedagang kaki lima berkata,
“Anak itu tidak tahu diri,
Kasihan ayahnya!”
Pedagang kaki lima berkata,
“Anak itu tidak tahu diri,
Kasihan ayahnya!”

Mereka tak lagi menunggang keledai
Berjalan, berjalan, berjalan pulang!

Setiap orang punya pendapat sendiri,
Ayah, anak dan keledai berjalan kaki.

Tetangganya berkata,
“Bodoh sekali,
Punya keledai tidak ditunggangi!”
Tetangganya berkata,
“Bodoh sekali,
Punya keledai tidak ditunggangi!”

Lalu katanya kepada mereka,
“Haruskah dipanggul keledai ini?
Tidak! Kami akan menunggang keledai ini.
Menikmati jalan pulang ke desa!
Menikmati jalan pulang ke desa!”

Ada orang suka ini, yang lain suka itu
Atau juga tak peduli mungkin keras kepala.
Tak bisa menyenangkan semua orang,
Cari yang benar dan lakukanlah!

Di mana kau berada, Nasihatku adalah, 
Cari yang benar dan lakukanlah!

Bernyanyi Bersama
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Si Ayah, Anak dan Keledai

(Bb) (Ab) (Bb) (Ab) (Eb) (Ab) (Eb)
(Bb) (Ab) (Bb) (Ab) (Eb) (Ab) (Eb), (Bb) (Eb)

Se(Eb)orang anak (Ab)laki, (Eb)dengan a(Ab)yahnya, 
(Eb)Pergi ke (Ab)pasar, di ha(Bb)ri yang ce(Eb)rah. 
Mer(Eb)eka ber(Ab)maksud, (Eb)Untuk mem(Ab)beli 
se(Eb)ekor ke(Ab)ledai, di ha(Bb)ri yang ce(Eb)rah.
(Ab) (Eb) (Bb) (Eb)

Si (Eb)ayah dan (Ab)anak, Me(Eb)nunggang ke(Ab)ledai,
(Eb)Berjalan, ber(Ab)jalan, ber(Bb)jalan pu(Eb)lang.
Si (Eb)ayah dan (Ab)anak, Me(Eb)nunggang ke(Ab)ledai,
Ber(Eb)jalan, ber(Ab)jalan, ber(Bb)jalan pul(Eb)ang. 
(Ab) (Eb) (Bb) (Eb)

Gadis(F) muda ber(Bb)kata,
“Dua (F)orang me(Bb)nunggang
Kele(F)dai yang ke(Bb)cil,
Beta(C)pa kejam(F)nya!”
Gadis(F) muda ber(Bb)kata,
“Dua (F)orang me(Bb)nunggang
Kele(F)dai yang ke(Bb)cil,
Beta(C)pa kejam(F)nya!”(Bb) (F) (C) (F)

Si (Eb)anak pun (Ab)turun Dari (Eb)punggung ke(Ab)ledai, 
Ber(Eb)jalan, ber(Ab)jalan, ber(Bb)jalan pu(Eb)lang.
Si (Eb)anak pun (Ab)turun Dari (Eb)punggung ke(Ab)ledai, 
Ber(Eb)jalan, ber(Ab)jalan, ber(Bb)jalan pu(Eb)lang.

(F)Ibu tua ber(Bb)kata,
“Kasi(F)han anak ke(Bb)cil
Di(F)suruh ber(Bb)jalan,
A(C)yahnya ma(F)las!”
(F)Ibu tua ber(Bb)kata,
“Kasi(F)han anak ke(Bb)cil
Di(F)suruh ber(Bb)jalan,
A(C)yahnya ma(F)las!”(Bb) (F) (C) (F)

Lalu (Eb)ayahnya (Ab)turun
Si (Eb)anak me(Ab)nunggang
Ber(Eb)jalan, ber(Ab)jalan, ber(Bb)jalan pu(Eb)lang!
Lalu (Eb)ayahnya (Ab)turun
Si (Eb)anak me(Ab)nunggang
Ber(Eb)jalan, ber(Ab)jalan, ber(Bb)jalan pu(Eb)lang!

(F)Pedagang kaki (Bb) lima berkata,
“Anak(F) itu tidak tahu (Bb)diri,
 (F) (Bb)
Kasi(C)han ayah(F)nya!”

(F)Pedagang kaki (Bb) lima berkata,
“Anak(F) itu tidak tahu (Bb)diri,
 (F) (Bb)
Kasi(C)han ayah(F)nya!” (Bb) (F) (C) (F)

Me(Eb)reka tak (Ab)lagi me(Eb)nunggang ke(Ab)ledai
Ber(Eb)jalan, ber(Ab)jalan, ber(Bb)jalan pu(Eb)lang!

Seti(Eb)ap orang (Ab)punya pen(Eb)dapat sen(Ab)diri,
Ayah, (Eb)anak dan ke(Ab)ledai ber(Bb)jalan ka(Eb)ki. 
(Ab) (Eb) (Bb) (Eb) 

(F)Tetangganya ber(Bb)kata,
(F)“Bodoh se(Bb)kali,
(F)Punya kele(Bb)dai tidak (C)ditunggan(F)gi!”
(F)Tetangganya ber(Bb)kata,
(F)“Bodoh se(Bb)kali,
(F)Punya kele(Bb)dai tidak (C)ditunggan(F)gi!”(Bb) (F) (C) (F)

Lalu(Ab) kata(Eb)nya ke(F)pada me(Bb)reka,
“Harus(F)kah dipang(Bb)gul keledai (C)ini?
Tidak! Kami akan (F)menunggang (Bb)keledai (C)ini.
Me(Bb)nikmati (F)jalan pu(C)lang ke de(F)sa!
Me(Bb)nikmati (F)jalan pu(C)lang ke de(F)sa!”(Bb) (F) (C) (F)

Ada (Eb)orang suka (Ab)ini, yang (Eb)lain suka (Ab)itu
Atau (Eb)juga tak pe(Ab)duli mungkin (Bb)keras kepa(Eb)la.
Tak (Eb)bisa menye(Ab)nangkan (Eb)semua (Ab)orang,
(Eb)Cari yang (Ab)benar dan (Bb)lakukan(Eb)lah!
(Ab) (Eb) (Bb) (Eb) 

Di (Eb)mana kau ber(Ab)ada,
Nasi(Eb)hatku a(Ab)dalah, 
(Eb)Cari yang (Ab)benar dan (Bb)lakukan(Eb)lah! 
(Ab) (Eb) (Bb) (Eb)

Membuat KeputusanBernyanyi Bersama
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Keputusan, Keputusan
Kadang-kadang apabila kita harus membuat keputusan, ada beberapa 

pilihan, kita tidak tahu harus berpaling ke mana! Salah satu hal yang dapat kita 
lakukan adalah meminta agar Tuhan menolong kita, kemudian lakukanlah apa 
yang dikatakan-Nya. Marilah kita membuat poster dinding dengan peragaan 
yang mengingatkan apa yang harus dilakukan jika kita tidak tahu harus berbuat apa!

Gunting dan warnai tanda dan gambar. Rekatkan pada selembar kertas/karton berurutan seperti 
yang tertera di bawah kemudian tempel di dinding atau buletin. Atau rekatkanlah gambar dan tanda 
langsung di dinding tanpa merekatkannya terlebih dulu di kertas/karton.

Apabila saya tidak tahu harus 
berbuat apa, saya akan:

Berhenti dan berdoa
“Tunjukkanlah jalan-Mu kepa-
daku, ya TUHAN, dan tuntun-
lah aku di jalan yang rata oleh 
sebab seteruku.”  

Mintalah orang lain 
untuk membantu
“Semakin banyak penasihat, 
semakin besar kemungkinan 
akan menang”  

Percayakanlah
kepada Tuhan untuk 
membereskannya
“Percayalah kepada TUHAN dengan 
segenap hatimu, dan janganlah 
bersandar kepada pengertianmu sendiri. 
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka 
Ia akan meluruskan jalanmu.” 

Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Orang yang Tekun Mendengarkan Tuhan  

 Musim Panen  

 Potret

 Milki, si anak Sapi 

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan:
 Kalau kamu sudah tahu semuanya ini, berbaha- 
    gialah kalian jika melakukannya.

Lembar Aktivitas:
 Mengurai dan Menggambar  

 Sapi yang Hilang?  

Prakarya: 
 Pegas untuk Mematuhi

Sekedar Bersenang-senang:
 Ikuti Pemimpin 

Bernyanyi Bersama:
 Kerjakan Langsung

Giat Belajar:
 Kisah tentang Yunus

 Yunus dan Ikan Paus

Video:
 Growing (Making Friends)

 Snowflake (Let’s Have Fun)

 Achoo–I’ve Got a Cold (Let’s Have Fun)

 Do It Now (A Smiling Face)

 Do It ‘Cause Daddy Says So (Growing Together)

 Rise and Shine (The Fantastic Journey)

 Abraham (The Fantastic Journey)

Audio:
 Snowflake (Coloring the World)

 Achoo–I’ve Got a Cold (Coloring the World)

 Abraham, With Your Caravan (Great Adventures)

 Noah, Noah (Great Adventures)

 Go, Jonah (Great Adventures)

 Do It Now (Be So Happy)

 Growing (Be So Happy)

Materi yang ada di Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan

 Contreng jika sudah selesai.
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Ikuti Pemimpin

Kepatuhan

Buatlah lingkaran. Mintalah seorang anak untuk 
meninggalkan ruangan, sementara seorang “pemimpin” 
dipilih. Pemimpin ini tetap berada di lingkaran dan diam-
diam mulai membuat gerakan yang diikuti oleh anak-anak 
yang lainnya. 

Kalau pemimpin sudah mulai, anak yang tadi keluar 
dipanggil masuk untuk berdiri di tengah-tengah lingkaran. 
Sekarang dia harus melihat berkeliling dan menerka siapa 
pemimpinnya. Dia boleh mendapat tiga kesempatan 
menerka. 

Pemimpin kemudian meninggalkan ruangan sementara 
pemimpin yang baru dipilih. Ini dapat dimainkan berulang-
ulang kali sesukanya. Bagus juga kalau ada musik yang 
mengiringi anak-anak melakukan gerakan.

Sekedar Bersenang-senang
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Kerjakan Langsung
Chorus
Kerjakan, langsung! Kerjakan, langsung!
Jika kau menunda, Mungkin nanti lupa. 
Kerjakan, langsung! Kerjakan, langsung!

Verse 1
Jika ibu memanggil makan, (“John…”)  
Baiknya kau jawab sopan, (“Ya, bu…”)
Jika kau patuhi seg’ra, (“Saya datang….”)
Datang tepat waktu ‘tuk makan malam. 

Kerjakan, langsung! Kerjakan, langsung!
Jika kau menunda, Mungkin nanti lupa. 
Kerjakan, langsung! Kerjakan, langsung!

Verse 2
Tugas kecil perlu disandang, (“Mainan kubereskan!”)
Jangan pergi sampai selesai, (“Kok belum beres?”)  
Tugas usai hati pun tenang, (“Nah sudah selesai!”)  
Orang akan senang kau Rampungkan tugas!

Kerjakan, langsung! Kerjakan, langsung!
Jika kau menunda, Mungkin nanti lupa. 

Kerjakan, langsung! Kerjakan, langsung!
Bila cepat mulai, Cepat selesai!
Kerjakan, langsung! Kerjakan, langsung!
Jika kau menunda,Mungkin nanti lupa. 

Kerjakan, langsung!Kerjakan, langsung!
Kerjakan, langsung! 
Kerjakan
Jam makan,
Kerjakan langsung,
Kerjakan
Jam tidur,
Kerjakan langsung
Kerjakan langsung
Kerjakan
,

Bernyanyi Bersama
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Kerjakan Langsung

Chorus
(D)Kerjakan, langsung! Kerjakan, langsung!
(A)Jika kau menunda, Mungkin nanti lupa. 
Kerja(D)kan, langsung! Kerjakan, langsung!

Verse 1
(G)Jika ibu memanggil makan, (“John…”) 
(D)Baiknya kau jawab sopan,  (“Ya, bu…”)
(G)Jika kau patuhi seg’ra, (“Saya datang….”)
(E)Datang tepat waktu ‘tuk makan ma(A)lam. 

Kerja(D)kan, langsung! Kerjakan, langsung!
(A)Jika kau menunda, Mungkin nanti lupa. 
Kerja(D)kan, langsung! Kerjakan, langsung!

Verse 2
(G)Tugas kecil perlu disandang, (“Mainan kubereskan!”)
(D)Jangan pergi sampai selesai, (“Kok belum beres?”)  
(G)Tugas usai hati pun tenang, (“Nah sudah selesai!”)  
(E)Orang akan senang kau Rampungkan tu(A)gas!

Kerja(D)kan, langsung! Kerjakan, langsung!
(A)Jika kau menunda, Mungkin nanti lupa. 

Kerja(D)kan, langsung! Kerjakan, langsung!
(E)Bila cepat mulai, Cepat sele(A)sai!
Kerja(D)kan, langsung! Kerjakan, langsung!
(A)Jika kau menunda, Mungkin nanti lupa. 

Kerja(D)kan, langsung! Kerjakan, langsung!
Kerjakan, langsung!
Kerjakan
Jam makan,
Kerjakan langsung,
Kerjakan
Jam tidur,
Kerjakan langsung
Kerjakan langsung
Kerjakan

KepatuhanBernyanyi Bersama



79Kepatuhan

Kisah tentang Yunus

Narator:
Tuhan bersabda kepada Yunus  
Bangun dan pergilah ke Niniwe

Dan sampaikanlah peringatan dari-Ku
Negeri itu telah menyimpang! 

Namun Yunus bangkit dan melarikan diri 
Dari hadirat Tuhan;

Dia menumpang kapal ke Tarsis,
Sambil bergegas.

Yunus:
Aku tak mau pergi ke Niniwe,
Aku tidak mau pergi, kataku,

Aku tak mau pergi ke Niniwe –
Aku pergi ke tempat lain.

Tuhan:
Oh tidak, tidak, Yunus!
Engkau tak bisa luput!

Pergi dan peringatkanlah orang-orang di Niniwe  
Waktunya hanya tinggal empatpuluh hari!
 Narator:

Kemudian Tuhan mengirim angin ribut 
ke laut;

Kapal hampir hancur lebur.
Para pelaut berseru kepada dewa-

dewa,
Melemparkan barang-barang 

mereka!
Badai besar mengamuk,

Ombak sangat tinggi,
Namun Yunus tertidur di kapal  

Dan tidak mendengar 

deruannya.
Kemudian nahkoda kapal menemukan Yunus 

Tertidur seperti batang kayu–
Bagaimana mungkin engkau bisa tidur nyenyak?

Berserulah kepada Allahmu!
Para pelaut:

Siapa yang membawa malapetaka ini?
Marilah kita buang undi, kata mereka.
Pastilah salah seorang dari kita di sini.

Yunus tahu dan ketakutan mulai terasa.
Yunus! Yunus! Engkau penyebabnya!

Beritahukan kami!  Apa yang telah kauperbuat?
Dari mana negerimu?

Siapa bangsamu?
Apa kerjamu?

Apa yang telah kauperbuat?
Yunus:

Aku orang Ibrani,
Hamba Tuhan yang Hidup,

Yang menciptakan langit dan bumi;
Yang menciptakan engkau dan aku.

Sekarang aku tahu 
Dari hadirat-Nya tak bisa aku lari!

Para pelaut:
Akan kami apakan engkau?
Akan kami apakan engkau?
Akan kami apakan engkau?

Karena tingkah lakumu?
Yunus:

Campakkanlah aku ke laut!
Selamatkanlah dirimu, sebab kini kau tahu 
Malapetaka ini karena aku!

Gunakan puisi ini sebagai drama dan pilihlah beberapa 
anak untuk memperagakan tokoh-tokoh dalam cerita ini.

Tokoh yang diperlukan: Narator, Yunus, Tuhan, Para Pelaut

Giat Belajar
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Para pelaut:
Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kiranya,
Ketika kami mencampakkan dia ke laut;

Sebab Tuhan, Engkau telah berbuat,
seperti yang Engkau kehendaki.

Narator:
Angin ribut mereda, 

Berhenti dengan tiba-tiba;
Seekor ikan besar berenang di tepi kapal 

Dan menelan  
Yunus hidup-hidup!

Tiga hari dan tiga malam 

Yunus berada di perut ikan,
Lalu ia berseru kepada Tuhan  
Tuhan mendengar seruannya. 
Air keruh mengelilingi dirinya, 

Lumut  lautan membelit  kepalanya,
Kemudian Yunus berseru kepada Tuhan 

Beginilah katanya:
Yunus:

Ya Tuhan, berbelas kasihanlah 
Atas diriku,

Sebab jiwaku letih dan lesu 
Di dasar lautan.

Namun demikian, 
Aku ingat pada-Mu,

Doaku sampai ke dalam bait-Mu, Tuhan,
Kemalanganku terlihat di mata-Mu.

Aku berbaring di dasar gunung,
Aku tenggelam di dasar lautan,

Aku berbaring di dasar bumi, ya Tuhan,
Namun aku tahu Engkau akan menyelamatkan aku!

Naikkanlah nyawaku dari air ini,
Ya Tuhan, selamatkanlah aku orang yang berdosa,

Naikkanlah aku dari air ini,
Keselamatan hanya ada dalam diri-Mu belaka.

Tak mungkin seorang pun 
mencampakkan belas kasihan-Mu ;

Keselamatan adalah dari Tuhan!
Narator:

Ikan besar berenang ke tepian,

Ninewe tidak jauh lagi,
Ikan memuntahkan Yunus

Hari itu juga di daratan.
Lalu Yunus berseru di Niniwe,

Yunus:
Engkau telah menyimpang Niniwe!

Celakalah engkau Niniwe,
Waktunya hanya tinggal empatpuluh hari lagi!

Narator:
Tuhan berbelas kasihan atas Niniwe,

Sebab rakyat menyesali
Segala dosa mereka  

Karena mereka telah menyimpang.
Jadi janganlah meniru Yunus,

Mencoba melarikan diri,
Mari patuhilah Tuhan dengan segenap hati,

Dan jangan lari.
Ikutilah jalan Tuhan,

Kebahagiaan akan berkelimpahan,
Ikutilah jalan Tuhan,

Kebahagiaan 
Akan menyertai kepatuhan.

KepatuhanGiat Belajar
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Ada lebih banyak lagi potongan pada halaman berikut.
Kepatuhan

Yunus dan Ikan Paus

Yang diperlukan:
 Selembar kertas karton 

besar atau bahan
 Pena dan spidol
 Kacang-kacangan 

atau beras (atau batu-
batu kecil) 

 Kaos kaki bekas

Petunjuk:
 Gunakan potongan-

potongan untuk halaman 
ini dan halaman yang 
berikutnya, ikuti contoh 
gambar di sebelah kiri, 
beri nomor untuk masing-
masing gambar.

 Warnai gambar jika 
diinginkan.

 Gunting dan tempel 
gambar-gambar pada 
kertas karton atau bahan 
yang besar.

 Untuk membuat kantong 
Yunus, penuhi kaos kaki 
dengan beras, kacang-
kacangan atau batu-batu 
kecil kemudian ikat.

 Gambarlah mata, rambut, 
mulut (dan pakaian, jika 
dikehendaki) pada kaos 
kaki.

      Cara bermain:
· Letakkan gambar di lantai. 
· Berdirilah beberapa meter dari gambar kemudian lemparkan kantong 

Yunus ke gambar nomor 1. 
· Jika jatuh di gambar yang benar, kamu boleh mendapat giliran sekali lagi 

yaitu melemparkan kantong ke gambar yang kedua.
· Jika tidak kena sasaran, maka giliran peserta yang lain dan seterusnya. 
· Tujuan dari permainan adalah menyelesaikan ke-5 tindakan secara 

berurutan kemudian membantu Yunus ke Niniwe dan melakukan kehendak 
Tuhan. 

· Peserta yang menyelesaikan semua gambar pertama kali adalah 
pemenangnya!

Potongan gambar dari kedua halaman berikut dapat dipergunakan 
sebagai ilustrasi untuk menceritakan kisah tentang Yunus. Potong dan 
warnailah dengan baik. Jika diinginkan, potongan gambar juga dapat 
dipakai untuk membuat penampilan boneka sederhana.

2

34

5

Niniwe Rumah Yunus

Perjalanan ke Tarsis

1

Potongan Gambar 

Giat Belajar

Ikan 
besar
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Niniwe

Rumah Yunus  

Perjalanan 
ke Tarsis

Yunus

Pelaut

Narator

Lebih 
banyak lagi 
potongan 
gambar 

untuk cerita
Yunus.

Giat Belajar Kepatuhan

Potongan Gambar
Pergilah ke 

Niniwe !



83Kepatuhan

Potongan gambar

Giat Belajar

Lebih banyak 
lagi potongan 

untuk cerita 
Yunus.





85

Cerita Berhikmah:
 Kisah Nyata: Fanny Crosby

 Tuhan Tahu  

 Doa Ani

 Sang Tiram

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan: 
 Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan,

    sebagai penolong dalam kesesakan sangat

    terbukti.

Lembar Aktivitas:
 Mengatasi Kesulitan

 Jembatan Menuju Kemenangan  

Prakarya: 
 Pembatas Buku Istimewa

Sekedar Bersenang-senang:
 Berdiri di atas Ikan

Bernyanyi Bersama:
 Kita Membuat Salah

Giat Belajar:
 Kartu Bergerak

 Anak Bernama Daud

Video:
 We All Make Mistakes (Happy Holiday)

 David and Goliath Story (The Fantastic Journey)

Audio:
 We All Make Mistakes (Coloring the World)

 Shepherd Boy (Great Adventures)

Materi yang ada di  Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan

 Contreng jika sudah selesai.
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Berdiri di atas Ikan

Yang diperlukan: 
Selembar bahan plastik putih  
Spidol permanen berwarna 
Merah, Kuning, Biru, Hijau 

dan Hitam 
Sebuah botol atau dadu 
dengan sisi berwarna 

Merah, Kuning, Biru, Hijau 
dan Hitam, atau kubus yang 

ditandai dengan warna-
warna tersebut.

Mengatasi Kesulitan

Buatlah permainan dengan menggambar seekor ikan besar di 
tengah-tengah selembar bahan dari plastik. Gambarlah ikan-ikan 
kecil, berukuran seperti kaki anak-anak, untuk mengelilingi ikan 
yang besar itu dengan jarak kira-kira 10 cm dari satu sama lain. 
Warnai ikan-ikan kecil dengan pola yang tidak beraturan.

Seorang anak yang mulai bermain sebagai yang “jadi” berdiri di 
atas ikan yang besar. Kemudian anak-anak yang lain bergantian 
memutar botol atau melempar dadu untuk menentukan anak yang 
“jadi” harus menempatkan kakinya di ikan yang berwarna apa. 
Kemudian anak yang lain memutar botol atau melempar dadu 
untuk menentukan anak yang “jadi” harus menempatkan kakinya 
yang satu lagi di mana. Lakukan hal yang sama untuk tangannya.  
Anak yang “jadi” hendaknya berusaha untuk berimbang sambil 
menempatkan tangan dan kaki pada ikan-ikan warna-warni. Jika 
pemain jatuh, maka ia keluar dan permainan dimulai lagi. 

Anak yang lebih besar dapat bermain beberapa kali. Jika salah 
seorang pemain jatuh, ganti dengan yang lain.   

Catatan: Permainan ini juga dapat dimainkan di semen yang 
dapat digambar dengan kapur tulis berwarna.

Sekedar Bersenang-senang
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Kita Membuat Salah

Mengatasi Kesulitan

Verse 1
Orang melihatku dan tertawa. 
Dan tak disangka,
Bajuku berantakan,
Tak apa terlanjur salah.

Orang tak minum susu 
buatanku.
Bukan salahnya.
Gula ternyata garam.
Ops sekarang kita keliru.

Chorus
Jangan sedih bila kau membuat 
salah,
Jangan pergi atau pun 
bersembunyi,
Teruslah bersikap jenaka, 
Jangan terlalu serius 
menanggapinya.

Verse 2
Tadi pagi kumengirim surat,
Tuk paman dan bibi.

Tapi tak ada p’rangkonya,
Ha..ha.. kadang kita salah
Hei!   Oops!  Maaf! 
Tak apa terlanjur salah!

Ulangi Chorus

Verse 3
Jangan menyerah jika berbuat 
salah, 
Semua orang pernah,
Berbuat salah mudah, 
Karena kita manusia.

Maaf! 
Tak apa terlanjur salah
Tak apa cobalah lagi

Bernyanyi Bersama
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Kita Membuat Salah

Intro: (D-G-D-A-D-G-A) (D-G-D-A-D-G-A)
 
Verse 1
(D)Orang melihatku dan (A)tertawa.
(D)Dan tak disang(G)ka,
(D)Bajuku beranta(G)kan,
Tak a(D)pa ter(A)lanjur sa(D)lah.

(D)Orang tak minum susu (A)
buatanku.
Bu(D)kan salah(G)nya.
Gu(D)la ternyata ga(G)ram.
Ops seka(D)rang ki(A)ta keli(D)ru.

Chorus
Jangan (G)sedih bila (D)kau 
membuat salah,
Jangan (A)pergi atau pun (D)
bersem(D7)bunyi,
Te(G)ruslah bersi(D)kap jenaka, 
Jang(E)an terlalu serius (A)
menanggapinya.

Verse 2
(D)Tadi pagi kumeng(A)irim surat,
(D)Tuk paman dan bi(G)bi.
Ta(D)pi tak ada p’rangko(G)nya,
Ha..ha..(D) kadang (A)kita (D)salah

Wooo   Oops!  Maaf! 
Tak apa terlanjur salah!

Ulangi Chorus

(D)Jangan menyerah jika (A)berbuat 
salah, 
Se(D)mua orang per(G)nah,
(D)Berbuat salah mu(G)dah, 
Kare(D)na kit(A)a manu(D)sia.

Maaf! 

Tak a(D)pa ter(A)lanjur sa(D)lah

Tak a(D)pa co(A)balah la(D)gi

Bernyanyi Bersama
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Kartu Bergerak

Yang diperlu-
kan:

Kertas karton 
Lem 

Gunting 
Pensil berwarna

Nah sekarang kamu bisa asyik ber-
main menggerak-gerakkan Daud dan 
Goliat, dengan menggerak-gerakkan 
punca di balik kertas karton. Gunakan 
gambar ini untuk mengisahkan cerita 
Daud dan Goliat kepada teman atau 

saudara-saudari.

Goliat

Daud 

Mengatasi Kesulitan

Sisi pandang 
muka:

Lihat Petunjuk No. 5

Petunjuk No. 2

Bentuk “L” Bentuk “L”

Giat Belajar

Petunjuk: 
1. Gambarlah rumput pada kartu. 

2. Buatlah garis melengkung seperti terlihat di 
gambar sebelah kanan. Guntinglah celah 
dengan hati-hati. 

3. Buatlah potongan karton berbentuk “L” 
sebanyak dua buah dan tempatkan 
pada bagian kertas yang ada celahnya 
dan salah satu sisinya menjorok keluar 
sebagaimana terlihat pada gambar. Ini 
akan dipakai untuk merekatkan Daud`dan 
Goliat sedangkan bagian yang menjorok 
keluar dipakai untuk menggerak-gerakkan 
mereka.

4. Fotokopi, telusuri atau salin gambar Daud 
dan Goliat. Warnai dan potonglah.

5. Rekatkan Daud dan Goliat ke atas bagian 
dari bentuk “L” yang menjorok keluar 
melalui celah potongan karton.



90

Anak bernama Daud

Berbekal katapel  

Anak bernama Daud

Berdoa bernyanyi  

Anak bernama Daud  

Sungai beriak

Anak bernama Daud  

Lima batu miliknya

Batu

Batu

kecil masuk

kecil masuk

katapel

katapel

Katapel pun

Katapel pun

berputar

berputar

putar

putar

Berputar putar dan putar

Batu terlontar di udara 

Dan raksasa pun tumbang.

Mengatasi Kesulitan

Anak bernama Daud

Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Waktu Bertumbuh  

 Kelinci dan Kura-kura  

 Kalung Berlian 

 Perlahan-lahan  

 Tuhan Tak Tergesa-gesa

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan: 
  Orang yang tidak pernah bersabar akan       
     menderita kerugian

Lembar Aktivitas:
 Susunan Gambar 

 Selesaikan Puisi 

Prakarya: 
 Aku Harus Sabar  

Sekedar Bersenang-senang:
 Siaaaap, Berhenti  

 Lomba Kaki Tiga 

Bernyanyi Bersama:
 Tuhan Tak Tergesa-gesa

Giat Belajar:
 Waktu Bertumbuh

Video:
 God Takes His Time (Birthday Surprises)

Audio:
 God Takes His Time (Sweet Dreams Tonight)

Materi yang ada di  Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan

 Contreng jika sudah selesai.
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 Siaaaaap, Berhenti!

Yang diperlukan: 
Tali tipis atau tali sepatu.

Kesabaran

Anak-anak berbaris, menghadap ke pemimpin per-
mainan yang berdiri sekitar 20 meter di depan mereka. Ketika 
pemimpin permainan membelakangi anak-anak dan berkata 
“Siaaaaap ...”, anak-anak harus mengendap-endap maju ke 
muka. Ketika pemimpin berkata “... berhenti!” dan berbalik 
dengan tiba-tiba, semua anak harus berhenti di tempatnya. 

Jika ada yang tertangkap masih bergerak maka ia harus 
kembali ke garis awal lagi. Anak yang tiba di tempat pemimpin 
adalah pemenangnya dan menjadi pemimpin yang berikutnya.

Sekedar Bersenang-senang

Lomba Kaki Tiga
Buatlah agar para pemain berpasangan. Setiap pasangan 

diikat kaki kirinya ke kaki kanan dari pasangannya. Pasangan-
pasangan ini berbaris kemudian berlomba menuju ke garis 
akhir. Coba perlombaan kaki empat juga–tiga pemain diikat 
kakinya dengan cara yang sama.
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Tuhan Tak Tergesa-gesa

Chorus
Tuhan tak tergesa-gesa
Ciptakan bayi atau lebah
Rencana-Nya perlahan-lahan
Supaya kami paham.

Verse 1
Petani tak bisa memaksa 
benih,
Tumbuh cepat dalam satu 
hari,
Dia harus menunggu 
matahari,
Dan hujan setiap hari.

Ulangi Chorus

Verse 2
Bayi kecil belum berjalan, 
Mengajarnya perlu 
kesabaran,
Diberi kasih sayang selalu,
Ingat kamu juga dulu begitu.

Ulangi Chorus

Verse 3
Jangan kecewa jika kau 
lamban,
Yang penting sampai ke 
tujuan. 
Ingat bayi kecil dan 
pepohonan.
Semuanya tumbuh perlahan-
lahan.

Ulangi Chorus 

Supaya kami paham.
Tuhan Yang Maha Esa.

Bernyanyi Bersama
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Tuhan Tak Tergesa-gesa

GITAR CAPO 1

Chorus
(A)Tuhan tak tergesa-gesa
Cip(E)takan bayi atau le(A)bah
Rencana-Nya perlahan-lahan
Su(E)paya kami pa(A)ham.

Verse 1
Pe(C#)tani tak bisa me(F#m)
maksa benih,
(Bm)Tumbuh cepat dalam (A)
satu (E)hari,
Di(C#)a harus menunggu 
mat(F#m)ahari,
Dan (Bm)hujan seti(A)ap ha(E)ri.

Ulangi Chorus

Verse 2
(C#)Bayi kecil belum (F#m)
berjalan, 
Meng(Bm)ajarnya perlu ke(A)
sabar(E)an,
Di(C#)beri kasih sayang (F#m)
selalu,
Ing(Bm)at kamu juga dulu (A)
begi(E)tu.

Ulangi Chorus

Verse 3
Jang(C#)an kecewa jika (F#m)
kau lamban,
Yang (Bm)penting sampai ke (A)
tuju(E)an. 
In(C#)gat bayi kecil dan (F#m)
pepohonan.
Se(Bm)muanya tumbuh per(A)
lahan-la(E)han.

Ulangi Chorus 

Su(E)paya kami pa(A)ham.
Tu(E)han Yang Maha E(A)sa.

Bernyanyi Bersama
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Waktu Bertumbuh
Kadang-kadang sukar untuk menanti, bukankah demikian? Kita ingin agar 

sesuatu terjadi dengan serta merta dan menunggu itu terlalu lama! Tapi jika kita 
sabar dan menunggu, maka kita akan menerima berkat! Tuhan juga meluang-
kan waktu-Nya. Pikirkanlah seberapa lama sebatang pohon akan bertumbuh, 
atau sekuntum bunga atau sebilah rumput! Bersabar memperlihatkan kita punya iman dan percaya 
bahwa Tuhan akan mengurus segala-galanya. Marilah kita membuat kegiatan bersama untuk meng- 
ajarkan kita sedikit bersabar. Kita akan membuat tunas.–Penantian layak dijalankan!

Tunas Alpukat
Cucilah biji alpukat dengan air hangat kemudian 

hunjamkan beberapa tusuk gigi. Letakkan di atas 
segelas air dengan bagian yang lebih besar terendam 
air. Taruhlah pada tempat yang hangat dan tidak 
begitu terang selama empat hingga tujuh minggu. 
Tambahkanlah air jika diperlukan. Apabila batang 
sudah bertumbuh setinggi kira-kira  11 cm, tanamlah 
pada pot yang sudah diberi tanah, paling tidak dengan 
garis tengah sepanjang  23 cm. Letakkanlah di tempat 
yang terkena sinar matahari dan sirami dua kali 
seminggu.

Tunas Ubi Jalar
Ikuti prosedur seperti alpukat. Ubi akan mengeluarkan daun dan akar jika 

sebagian dari ubi itu terendam air,  dan nantinya akan menjadi tanaman rumah 
yang cantik.

Tunas Bawang 
Hunjamkanlah tiga batang tusuk gigi pada sebutir bawang bombay yang 

besar kemudian gantungkan pada segelas air sehingga hanya bagian bawah 
dari bawang yang terkena air. Tempatkan di jendela yang terkena sinar matahari, 
selang beberapa saat daun akan keluar serta berbunga.

Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Perhatikanlah Semut itu

 Louis Muda

 Dua Kodok  

 Jika Mula-mula Tidak Berhasil  

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan: 
 Tidak ada yang mustahil bagi orang yang       
    percaya.

Lembar Aktivitas:
 Simpang Siur

 Jangan Menyerah

Prakarya: 
 Ambil Ikan Itu

Sekedar Bersenang-senang:
 Kecil-kecil Cabe Rawit

Bernyanyi Bersama:
 Coba Lagi  

Giat Belajar:
 Wadah Petuah

Video:
 Try Again (Wear a Great Big Smile)

 Don’t Give Up (Happy All the Time)

 Try a Little Laughter (At the Carnival)

 Two Frogs (Lights! Camera! Action!)

Audio:
 Try a Little Laughter (I Like to Dance)

 I’ve Got a Job to Do (Great Adventures)

 Try Again (Be So Happy)

 Don’t Give Up (Be So Happy)

 Two Frogs (Best Friends)

Materi yang ada di  Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan

 Contreng jika sudah selesai.
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Kecil-kecil Cabe Rawit

Yang diperlukan:
Sasaran di dinding (misalnya: piring 

kertas atau kertas berbentuk lingkaran 
direkatkan ke dinding.)

Kertas koran atau kertas bekas lainnya 
untuk dijadikan gumpalan seperti bola.

Anak-anak akan melemparkan “batu” yang lembut 
dengan target tinggi untuk merasakan seperti apa 
pertempuran Daud melawan Goliat.

Tempatkanlah piring dari kertas di dinding sebagai 
target (Piring dari kertas ini dapat digantikan dengan kertas 
berbentuk lingkaran atau tembok yang diberi tanda). Untuk 
anak-anak kecil target hendaknya setinggi pandangan mata 
mereka. Untuk anak-anak yang lebih besar, tempatkanlah 
target setinggi kurang lebih empat meter. 

Buatlah garis untuk tempat anak-anak berdiri. Jarak dari 
dinding ditentukan berdasarkan usia dan kecakapan si anak. 

Sekarang anak-anak akan melihat bagaimana Daud 
bekerja keras untuk mencapai targetnya. Peragakanlah 
bagaimana menggumpal kertas koran atau kertas bekas 
menjadi batu dan cobalah mencapai target. 

Setiap anak hendaknya berdiri di belakang garis supaya 
tidak ada seorang pun yang terkena “batu”.

Sekedar Bersenang-senang
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Coba Lagi

(Chorus)
Ayo coba lagi! Ayo coba lagi!
Ayo coba sekali lagi!
Jika aku coba s’kali lagi,
Pastilah, diriku akan berhasil!

Verse 1
Sukar sekali menuliskan namaku,
Berulang kali aku mencobanya di 
buku!
Jika aku mencoba setiap waktu,
Ku akan jadi sastrawan seperti 
abangku!
Dan …

(Ulangi ref:1)

Verse 2
Aku sedang belajar naik sepeda,
Tapi sering jatuh & nampaknya sia-
sia!
Jika menyerah aku tak pernah bisa,
‘Tuk jadi sarjana ku tak boleh putus 
asa!
Dan …

(Ulangi ref 1)

Verse 3
Ada banyak yang harus ku pelajari,
Membaca buku dan juga mengikat 
s’patu!
Asal mulanya tidak semudah kini,
Aku bersyukur kar’na aku telah 

dibantu!
Dan …

(ref 2:)
Aku telah coba, aku telah coba,
Ku t’lah coba sekali lagi.
Jika aku coba s’kali lagi
Pastilah, diriku akan berhasil!

(ref 3:)
Cobalah kawan, cobalah teman,
Mari coba sekali lagi!
Jika kamu coba s’kali lagi
Pastilah, dirimu akan berhasil!
Dirimu akan berhasil!
Dirimu akan berhasil!

Bernyanyi Bersama
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Coba lagi

Chorus

Chorus 1
(A)Ayo coba lagi! (D)Ayo coba lagi!
(A)Ayo coba seka(E)li lagi!
(A)Jika aku coba (D)s’kali lagi,
Pastilah, (E)diriku akan ber(A)hasil!

Verse 1
(Bm)Sukar sekali menu(D)liskan 
namaku,
Ber(A)ulang kali aku mencob(E)anya 
di bu(Bm)ku!
Jika aku mencoba (D)setiap waktu,
Ku (A)akan jadi sastrawan se(E)perti 
abangku!
Dan …

(Ulangi Chorus 1)

Verse 2 
(Bm)Aku sedang belajar (D)naik 
sepeda,
Ta(A)pi sering jatuh & nampak(E)nya 
sia-sia!
(Bm)Jika menyerah aku (D)tak 
pernah bisa,
‘Tuk (A)jadi sarjana ku tak bo(E)leh 
putus asa!
Dan …

(Ulangi Chorus 1)

Verse 3
(Bm)Ada banyak yang harus (D)ku 
pelajari,
Mem(A)baca buku dan juga 
meng(E)ikat s’patu!
(Bm)Asal mulanya tidak (D)
semudah kini,
A(A)ku bersyukur kar’na aku (E)telah 
dibantu!
Dan …

(Chorus 2)
(A)Aku telah coba, (D)aku telah 
coba,
(A)Ku t’lah coba seka(E)li lagi.
(A)Jika aku coba (D)s’kali lagi
Pastilah, (A)diriku (E)akan ber(A)
hasil!

(Chorus 3)
(A)Cobalah kawan, (D)cobalah 
teman,
(A)Mari coba seka(E)li lagi!
(A)Jika kamu coba (D)s’kali lagi
Pastilah, (Bm)dirimu (E)akan ber(A)
hasil!
(Bm)Dirimu (E)akan ber(A)hasil!
(Bm)Dirimu (E)akan ber(A)hasil!

Bernyanyi Bersama
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Wadah Petuah
Untuk membuat wadah pepatah tentang Keuletan, tulislah pepatah-pepatah berikut 

pada kertas karton. Kemudian potonglah satu-satu sehingga menjadi kartu. Sekarang 
kita akan membuat kotak untuk menempatkan kartu-kartu tersebut. Kamu dapat 
membuat kotak kamu sendiri yang orisinil atau kamu dapat membuat kotak seperti yang 
diperlihatkan di bawah ini.
- Barang siapa teguh hati tahu bahwa dia bisa berhasil, sementara orang yang lebih pintar dan lebih 

berbakat, gagal. 
- Di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
- Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa saja, namun barangsiapa memiliki ketetapan, keuletan dan 

keteguhan hati, adalah orang yang luar biasa.
- Orang sukses adalah orang yang memiliki kemauan dan keuletan, mau bekerja keras.
- “ Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. “ 

Petunjuk:
Gunakanlah selembar kertas berbentuk bujur sangkar. Lipat sisi bawah ke atas sehingga 

kedua sudut saling bertemu. 

1. Lipat sisi kanan ke kiri 

2. Lipat ke kanan sesuai garis putus-putus. Lakukan sambil membuka kertas.

3. Balikkan kertas. Setelah itu lipat sisi kanan ke kiri. Lakukan sambil membuka kertas.

4. Lipat ke bawah sesuai garis putus-putus. Lakukan hal yang sama pada sisi bagian 

belakang.

5. Lipat ke belakang. Lakukan hal yang sama pada sisi bagian belakang. 

6. Lipat ke atas sesuai garis putus-putus. Lakukan hal yang sama pada sisi bagian 

belakang. 

7. Lipat ke bawah sesuai garis putus-putus. Lakukan hal yang sama pada sisi bagian 

belakang.

8. Lipat dan selipkan ke dalam. Lakukan hal yang sama pada sisi bagian belakang.

9. Lipat sisi kanan ke kiri. Lakukan hal yang sama pada sisi bagian belakang.

10. Iipat ke bawah. Lakukan hal yang sama pada sisi bagian belakang.

11. Lipat ke atas. Lakukan hal yang sama pada sisi bagian belakang.

12. Lipat dan selipkan ke dalam. Lakukan hal yang sama pada sisi bagian belakang.

13. Secara perlahan, tariklah keluar keempat sisi sehingga terbuka dan terbentuk kotak.

Keuletan Giat Belajar

- Keuletan adalah kekuatan yang tak dapat terlihat, 
yang bisa menghadapi hambatan-hambatan 
yang besar.

- Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke 
tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang 
kemudian. 

- Barangsiapa tidak pernah memanjat, tidak pernah 
jatuh.

- Kesalahan adalah bukti bahwa seseorang tengah 
mencoba berbuat sesuatu.

- Satu-satunya tempat di mana berhasil mendahului 
kerja keras adalah di dalam kamus

- Tanda di pintu peluang berbunyi “Dorong”!
- Orang tidak gagal, hanya saja mereka menyerah.
- Latihan membuat sempurna.
- Dunia bagaikan anak tangga, ada yang naik dan 

ada yang turun.
- Kamu mungkin jatuh, tetapi kamu tidak harus tetap 

di situ!

Wadah Petuah
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Cerita:
 Tuhan itu Baik  

 Topeng Ajaib  

 Keuntungan dari Kekurangan

 Dua Saku 

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Sekedar Bersenang-senang: 
 Gelak Tawa

Bernyanyi Bersama:
 Senyuman

Video:
 Have a Good Laugh at Yourself (Growing Together)

 Happy God (Happy All the time)

 A Smiling Face (A Smiling Face)

 The Way to Wake Up (On the Lookout)

Audio:
 A Smiling Face (Coloring the World)

 The Way to Wake Up (I Like to Sing)

 H-A-P-P-Y (Be So Happy)

 Have a Good Laugh at Yourself (Be So Happy)

 Happy Smile (Best Friends)

 Contreng jika sudah selesai.

Menghafal Menyenangkan: 
 Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang 

benar, semua yang mulia, semua yang adil,    
semua yang suci, semua yang manis, semua  
yang sedap didengar, semua yang disebut   
kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah 

 semuanya  itu.

Lembar Aktivitas:
 Keluar dari Lobang

 Cari dan Temukan

Prakarya: 
 Kacamata Pandangan Positif  

Giat Belajar:
 Permainan Gembira Senantiasa  

Audio dan Video Tambahan 

Materi yang ada di Buku Pegangan

Materi yang ada di Buku Siswa
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Gelak Tawa

Pandangan Positif

Sesuatu yang mengasyikkan, yang bisa kita lakukan! 
Peserta berbaring di lantai–gunakan karpet, selimut atau 
yang sejenisnya kalau ada. 

Kita akan membuat bentuk setengah lingkaran atau 
bentuk apa saja yang dikehendaki. Caranya satu orang 
berbaring terlentang kemudian orang yang lain juga 
berbaring dengan meletakkan kepalanya di perut orang 
yang pertama. Lanjutkan hingga semua peserta berbaring 
dengan kepalanya di perut orang lain, kecuali orang yang 
pertama. 

Sekarang orang yang pertama berseru, “Ha”! Orang yang 
kedua berseru, “Ha! Ha”! Orang ketiga berseru, “Ha! Ha! 
Ha”! dan seterusnya hingga selesai. Ketika semua sudah 
menyerukan ini, semua orang pasti sudah tertawa!

Sekedar Bersenang-senang
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Senyuman

Pandangan Positif

Verse 1
Dunia cerah, bila kau senyum.
S’lalu menawan, tak pernah usang. 
Mari tampilkan, di mana-mana.
Marilah bergembira dengan 
senyuman!

Verse 2
Di pagi hari surya berseri,
Tegapkan langkahmu dan katakan,
“Ku ‘kan tersenyum, sepanjang hari!” 
Marilah bergembira dengan senyuman.

Bridge 1
Tujuh puluh otot berkerut, untuk 
cemberut,
Hanya empat belas, membuatmu 
tersenyum.

[Selalu!]

Verse 3
Tak bisa Rusia (ba da da),  
Atau Jepang (hai hai hai),
Tak mengerti Jerman (ya ya ya),
Maupun Perancis (wi wi wi).
Setiap bangsa dan bahasa
Kita bisa bergembira dengan 
senyuman!

Bridge 2
Tujuh puluh otot berkerut, untuk 
cemberut,
Hanya empat belas, membuatmu 
tersenyum.

Verse 4
Dunia cerah bila kau senyum.
S’lalu menawan, tak pernah usang.
Mari tampilkan di mana-mana,
Marilah bergembira dengan 
senyuman.

Verse 5
Di pagi hari surya berseri 
Tegapkan langkahmu dan katakan 
“Ku ‘kan tersenyum sepanjang hari!”
Marilah bergembira dengan senyuman  

Oh! Marilah bergembira dengan 
senyuman!
Marilah bergembira dengan 
senyuman!

Bernyanyi Bersama
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Senyuman
Intro: (C)

Verse 1
(C)Dunia cerah, (C) (F) (C) bila kau senyum.(C) (F) (C)
S’lalu menawan(C) (F) (C) tak pernah usang (C) (F) (C)
Mari tampilkan, (C) (F) (C) di mana-mana (C) (F) (C) .
(C)Marilah (Am)bergem(F)bira dengan (G)senyum(C)an!

Verse 2
(C)Di pagi hari (C) (F) (C)surya berseri (C) (F) (C),
Tegapkan (C) lang(F) kah (C) mu dan katakan (C) (F) (C)
“Ku ‘kan tersen(C) yum (F) (C), sepanjang (C) hari! (F) (C)” 
(C)Marilah (Am)bergem(F)bira dengan (G)senyum(C)an.

Bridge 1
Tujuh pu(F)luh otot berkerut, untuk (C)cemberut,
Han(D)ya empat belas, membu(G)atmu tersenyum.
Sela(A)lu 

Verse 3
(D)Tak bisa Rusia  (D)ba (G)da (G)da,  
Atau Jepang (D)hai (G)hai (D)hai, 
Tak mengerti Jerman (D)ya (G)ya (D)ya, 
Maupun Perancis (D)wi (G)wi (D)wi. 
Setiap bang(D) sa (G) (D) dan baha(D) sa (G) (D)
(D)Kita bisa (Em)bergem(G)bira dengan (A)senyum(D)an!

Bridge 1
Tujuh pu(G)luh otot berkerut, untuk (D)cemberut,
(E)Hanya empat belas, memb(A)uatmu tersenyum.

Verse 4
(D)Dunia cerah, (D) (G) (D) bila kau senyum.(D) (G) (D)
S’lalu menawan (D) (G) (D), tak pernah usang (D) (G) (D) 
Mari tampilkan, (D) (G) (D) di mana-mana (D) (G) (D).
(D)Marilah (Em)bergem(G)bira dengan (A)senyum(D)an!

Verse 2
(D)Di pagi hari (D) (G) (D)surya berseri (D) (G) (D),
Tegapkan (D) lang(G) kah (D) mudan katakana (D) (G) (D),
“Ku ‘kan tersen(D) yum (G) (D), sepanjang (D) hari! (G) (D)” 
(D)Marilah (Em)bergem(G)bira dengan (A)senyum(D)an.
Oh! (D)Marilah (Em)bergem(G)bira dengan (A)senyum(D)an.
(D)Marilah (Em)bergem(G)bira dengan (A)senyum(D)an.

Pandangan PositifBernyanyi Bersama
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tinggi boleh mulai. Pemain itu melempar dadu lagi dan maju sesuai 
dengan angka yang tertera di dadu. 

 Ikuti petunjuk sesuai dengan bentuk dimana kamu berada: lingkaran 
kuning = ambil kartu wajah; lingkaran abu-abu = ambil kartu bonus 
dan ikuti petunjuk; bujur sangkar biru = ambil kartu pertanyaan, jika 
dijawab dengan tepat, maju dua langkah; bujur sangkar abu-abu 
= ambil kartu pertanyaan, jika dijawab dengan tepat, maju tiga 
langkah; segitiga merah = maju satu langkah jika kamu punya kartu 
wajah tersenyum, atau mundur satu langkah jika kartu kamu wajah 
murung; segitiga abu-abu = mendapat giliran ekstra.  

 Apabila orang yang pertama sampai di bintang “selesai”, permainan 
berakhir. 

 Kemudian semua menghitung kartu berwajah senyum dan kurangi 
kartu berwajah muram. Pemenangnya adalah yang mempunyai 
jumlah wajah dengan senyum paling banyak. Selamat bersenang-
senang!

Menyiapkan permainan:
 Fotokopi halaman ini sebanyak yang 

diperlukan, tergantung berapa banyak 
pemainnya. 

 Guntinglah mengikuti garis yang 
terpotong-potong. Letakkan dengan 
gambar menghadap ke bawah pada 
permukaan yang datar sehingga tidak 
bisa dilihat oleh pemain. 

 Warnai lingkaran pada permainan di 
halaman 108 dengan warna kuning, 
bujur sangkar dengan warna biru dan 
segitiga dengan warna merah.

 Guntinglah pertanyaan dan kartu bonus 
di halaman 109.

 Gunakan kancing, batu kecil, daun 
atau apa saja yang disukai sebagai 
penanda.

Pandangan Positif

Permainan Gembira Senantiasa  
Cara bermain:
 Tempatkan penanda pada anak panah yang 

bertanda “mulai”.

 Lemparlah dadu. Pemain dengan angka ter-

Giat Belajar
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Mulai

Selesai

Papan Permainan Gembira Senantiasa 

Pandangan PositifGiat Belajar
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Kartu Permainan Gembira Senantiasa  
Guntinglah kartu-kartu ini

Pandangan Positif

Pertanyaan

Ceritakanlah 
tentang saat kamu 
membantu orang 
menjadi gembira.

Untuk gembira 
buatlah ______ 

gembira.

Ceritakanlah tentang 
saat dimana kamu 

sedih kemudian 
ada yang datang 
membuat kamu 

gembira.

Siapa yang dapat 
membuat kita benar-

benar gembira, 
bahkan jika dilanda 

kesulitan?

Dapatkah kamu 
membuat daftar 

tiga hal yang akan 
membuat kamu 

gembira?

Apakah yang dapat 
kamu lakukan untuk 

membuat hari 
orang lain menjadi 
menyenangkan?

Saya gembira jika 
kamu gembira, karena 

itu membuat saya 
gembira juga!

Bagaimana 
perasaan kamu 
apabila kamu 

melihat orang lain 
sedih?

Apa yang kamu 
lakukan pada 
waktu orang 

lain tersenyum 
kepadamu?

Peragakanlah 
sesuatu yang senang 

kamu lakukan dan 
yang membuat kamu 

gembira?

Apabila kamu sedih atau 
kamu baru saja membuat 

kesalahan, apa yang 
dapat kamu lakukan untuk 

membuat kamu merasa 
lebih baik?

Mengapa kita 
hendaknya gembira 
apabila mendapat 

koreksi? 

Kutiplah pepatah 
yang kamu hafalkan 
hari ini dan maju tiga 

langkah.

Kebahagiaan adalah 
memikirkan orang lain. 

Membuat makanan 
ringan untuk teman. 

Majulah dua langkah.

Ambil kartu 
wajah.

Jika kita menyenangkan 
Tuhan, Dia akan 
membiarkan kita 

melakukan apa yang 
kita sukai. Kamu harus 

pergi bersenang-senang. 
Majulah satu langkah.

Kamu tetap 
tersenyum melalui 
tangisanmu. Ambil 
satu kartu wajah 

ekstra.

Agar menjadi gembira 
buatlah orang lain 
gembira. Berbagi 

mainan kesayangan. 
Majulah ke lingkaran 

yang berikutnya.  

Seulas senyum 
gembira sangat 

bermanfaat bagaikan 
obat. Tuhan 

menyembuhkan kamu. 
Majulah dua langkah.

Bonus 

Tuhan menciptakan 
kehidupan untuk 

dinikmati. Nikmatilah 
itu sambil maju tiga 

langkah.

Ambilah kartu 
wajah.

Kamu melihat seseorang 
yang murung, kemudian 

kamu tersenyum kepadanya 
dan orang itu membalas 
senyummu. Majulah satu 
langkah kemudian ambil 

kartu wajah.

Senyuman menular. 
Teruslah tersenyum 
sambil mengambil 

giliran ekstra.

Jika kasih sayang 
ada di hati, ada pula 
kebahagiaan sejati. 
Majulah ke segitiga 

terdekat.

Pertanyaan

Pertanyaan Pertanyaan

Pertanyaan Pertanyaan

Pertanyaan Pertanyaan

Pertanyaan Pertanyaan

Pertanyaan Pertanyaan

Bonus 

Bonus Bonus 

Bonus Bonus 

Bonus Bonus 

Bonus Bonus 

Bonus Bonus 

Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Seperti Pasta Gigi  

 Jagalah Kata-katamu  

 Kata-kata Bagaikan Madu 

 Berhati-hatilah dengan Kata-katamu  

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan: 
 Perkataan yang sudah terlanjur diucapkan

    tidak dapat ditarik lagi.

Lembar Aktivitas:
 Perkataan yang Memenangkan 

 Nasihat yang Baik  

Prakarya: 
 Kata-kata Ramah 

Sekedar Bersenang-senang:
 Kamu Istimewa

Bernyanyi Bersama:
 Kata-kata yang Baik

Giat Belajar:
 Hati-hati dengan Perkataanmu

Video:
 God Made All the Animals (Making Friends)

 Making Fun (Happy Holiday)

 Say Something Nice (Barks ‘n’ Sparks)

Audio:
 Making Fun (Coloring the World)

 Say Something Nice (I Like to Dance)

 Boomerang (I Like to Sing)

 God Made All the Animals (Be So Happy)

Materi yang ada di  Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan

 Contreng jika sudah selesai.
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Kamu Istimewa

Kuasa Lidah

Yang diperlukan:
CD atau kaset beserta 

pemutarnya atau radio.

Semua berdiri membentuk lingkaran, sementara musik 
berirama gembira dipasang. Satu anak berjalan mengitari 
lingkaran, sambil menepuk pundak setiap anak, hingga 
musik berhenti. 

Ketika musik berhenti, anak itu memeluk anak yang 
ada di depannya sambil berkata, “Kamu istimewa!” atau 
yang semacamnya. Kemudian kedua anak itu berganti 
tempat dan permainan berlanjut hingga setiap anak sudah 
mendapat giliran. 

Sekedar Bersenang-senang
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Kata-kata Yang Baik

Kuasa Lidah

Verse 1
Kebohongan meski pun kecil  
‘Kan jadi besar. 
Yang kita ucap dan kita perbuat 
Harus yang benar.

Chorus 1
Hembusan angin akan membawa suaramu.
Yang kita ucap haruslah benar.

Verse 2
Setiap kata dari mulutmu sangat……
Setiap hari s’lalu berdoa sebelum bicara. 

Chorus 2
Hembusan angin akan membawa suaramu.
Yang kita ucap haruslah benar.

Bridge
Hal kecil bisa menjadi besar jika kau berbohong
Jadi katakanlah sejujurnya dengan kata-kata yang baik.

Repeat Chorus 2
Hembusan angin akan membawa suaramu.
Yang kita ucap haruslah benar.

Repeat Bridge 
Hal kecil bisa menjadi besar jika kau berbohong
Jadi katakanlah sejujurnya dengan kata-kata yang baik.

Dengan kata-kata yang baik.
Dengan kata-kata yang baik.

Bernyanyi Bersama
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Kata-kata Yang Baik

Capo: 3rd fret

Verse 1
(C)(Dm)(Em)(Dm)(C)(Dm)(Em)(Dm)

(C)Kebohong(Dm)an (Em)meski (Dm)pun 
kecil  
(C)Kan ja(Dm)di be(Em)sar(Dm). 
(C)Yang ki(Dm)ta ucap (Em)dan ki(Dm)ta 
perbuat(C) 
(C)Harus (Dm)yang be(Em)nar(Dm)(F)

Chorus 1
(F)Hembusan ang(Fm)in akan mem(C)
bawa suara(Am)mu.
(F)Yang kita u(Fm)cap haruslah be(G)nar.

Verse 2
(C)Seti(Dm)ap kata (Em)dari (Dm)
mulutmu (C)sang(Dm)at ku(Em)at……
(Dm)
(C)Seti(Dm)ap hari (Em)s’lalu (Dm)berdoa 
(C)sebelum (Dm)bica(Em)ra.(Dm) 

Chorus 2???
(F)Hembusan an(Fm)gin akan mem(C)
bawa suara(Am)mu.
(F)Yang kita u(Fm)cap haruslah be(G)nar.

Bridge

Hal kecil (F)bisa menjadi (C)be(Am)sar 
ji(Dm)ka kau berbo(g)hong
Jadi ka(F)takanlah se(C)jujur(Am)nya 
(Dm)dengan kata-ka(G)ta yang ba(C)ik.

Chorus:
(F)Hembusan ang(Fm)in akan memba(C)
wa suara(Am)mu.
(F)Yang kita u(Fm)cap haruslah be(G)nar.

Bridge
Hal kecil (F)bisa menjadi (C)be(Am)sar 
ji(Dm)ka kau berbo(g)hong
Jadi ka(F)takanlah se(C)jujur(Am)nya 
(Dm)dengan kata-ka(G)ta yang ba(C)ik.
(F)Dengan kata-ka(G)ta yang ba(C)ik. 
(Dm) (Em) (Dm)
(F)Dengan kata-ka(G)ta yang ba(C)ik. 

Bernyanyi Bersama
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Berhati-hatilah dengan

Kata-katamu
Perkataan yang sudah terlanjur diucapkan tidak dapat ditarik lagi 

Penting sekali berhati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Perkataan itu nyata. Perkataan dapat membantu atau 

melukai, dapat mengangkat atau menjatuhkan. Berdoalah meminta kepada Tuhan agar mengawasi mulut kita dan 

mengajarkan apa yang boleh diucapkan dan apa yang tidak boleh diucapkan.  

Rekatkan kutipan-kutipan ini pada sehelai kertas karton berwarna kemudian tempelkan di dinding ruang kelas untuk 

mengingatkan.

Keramahan dan budi 
baik dapat membuat 
orang merasa segan

Lidah bisa menjadi berkat, 
tapi bisa juga menjadi 
bencana. Bagaimana 

kamu memakai lidahmu, 
untuk kebaikan atau 

keburukan?

Berdoalah 
sebelum 

berbicara.

Kita punya dua telinga 
dan satu lidah supaya kita 
lebih banyak mendengar 

daripada berbicara.

Budi yang baik 
akan dikenang 

sepanjang masa

Perkataan lemah 
lembut dapat 

melunakkan hati 
orang

Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Tarik-tarikkan

 Rumah yang Bercahaya  

 Si Tukang Koran 

 Sang Ketua yang Egois  

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan: 
 Lebih diberkati karena memberi daripada

    menerima.

Lembar Aktivitas:
 Cangkir Kasih Sayang

 Carilah Perbedaannya  

Prakarya:  
 Roda yang Tidak Egois 

Sekedar Bersenang-senang:
 Rantai Peristiwa  

Bernyanyi Bersama:
 Selangkah Demi Selangkah

Giat Belajar:
 Memberi dengan Sukacita 

Video:
 I’d Like to Be Invisible (Happy All the Time)

 Land of Not Too Much (Growing Together)

 With a Few Little Hugs (Wear a Great Big Smile)

Audio:
 I’d Like to Be Invisible (Be So Happy)

Materi yang ada di Buku Siswa 

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan

 Contreng jika sudah selesai.
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Rantai Peristiwa

Egois/Tidak Egois 

Permainan ini mirip “Ikuti Pemimpin”–dengan reaksi lebih 
lamban. Anak-anak berbaris di belakang pemimpin. 

Mereka harus mengikuti gerakan yang dilakukan oleh 
anak yang ada di depannya, tetapi harus menunggu sampai 
anak itu selesai melakukan gerakannya. Anak yang pertama 
membuat gerakan agar diikuti oleh yang lain berjongkok, 
melompat, berjalan sambil membungkuk, menggeleng-
gelengkan kepala atau menggeliat.

Mulai gerakan kedua sebelum barisan menyelesaikan 
gerakan pertama. Ganti pemimpin dan biarkan anak-anak 
lain menciptakan gerakan lain yang dapat diikuti oleh yang 
lain.

Sekedar Bersenang-senang
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Selangkah Demi
Selangkah  

Verse 1
Alangkah indahnya bila hidup kita, 
Bisa saling berbagi.
Berbagi hidup bersama yang 
lainnya,
Kita pasti bahagia.

Chorus
Selangkah demi selangkah, 
Saling berbagi bahagia. 
Meski dengan sedikit cinta,
Seluruh dunia bahagia.

Verse 2
Cinta yang tulus membawa 
bahagia,
Kar’na cinta tak pernah gagal.
Meskipun ada yang 
membencinya,
Kalahkan dengan cinta.

Chorus
Selangkah demi selangkah, 
Saling berbagi bahagia. 
Meski dengan sedikit cinta,
Seluruh dunia bahagia.

Verse 3
Ingatlah kepada siapa saja, 
Dia membutuhkan cinta.
Siapa pun yang membutuhkanmu 
Beri lebih cintamu.

Bernyanyi Bersama

Chorus
Selangkah demi selangkah, 
Saling berbagi bahagia. 
Meski dengan sedikit cinta,
Seluruh dunia bahagia. 

(ulangi)
Huuuu..huuuuu…huuu..huuu
Selangkah demi selangkah, 
Saling berbagi bahagia, 
Meski dengan sedikit cinta,
Seluruh dunia bahagia.

(ulangi)
Meski dengan sedikit cinta,
Seluruh dunia bahagia.
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Selangkah Demi Selangkah

Capo 1st fret 

Verse 1
(A)Alangkah indahnya bila (D)
hidup kita, 
(E)Bisa saling (A)berbagi.
(A)Berbagi hidup bersama (D)
yang lainnya,
(E)Kita pasti bahagi(A)a.

Chorus
(D)Selangkah demi selang(A)kah, 
(E)Saling berbagi baha(A)gia. 
(D)Meski dengan sedikit (A)cinta,
(E)Seluruh dunia baha(A)gia.

Verse 2
(A)Cinta yang tulus membawa (D)
bahagia,
(E)Kar’na cinta tak per(A)nah 
gagal.
(A)Meskipun ada yang mem(D)
bencinya,
(E)Kalahkan dengan (A)cinta.

Chorus:
(D)Selangkah demi selang(A)kah, 
(E)Saling berbagi baha(A)gia. 
(D)Meski dengan sedikit (A)cinta,
(E)Seluruh dunia baha(A)gia.

Verse 3

Bernyanyi Bersama

(A)Ingatlah kepada si(D)apa saja, 
(E)Dia membutuh(A)kan cinta.
(A)Siapa pun yang membu(D)
tuhkanmu 
(E)Beri lebih cinta(A)mu.

Chorus:
(D)Selangkah demi selang(A)kah, 
(E)Saling berbagi baha(A)gia. 
(D)Meski dengan sedikit (A)cinta,
(E)Seluruh dunia baha(A)gia.

(ulangi)
(D)Huuuu..(A)huuuuu…(D)huuu..
(A)huuu
(D)Selangkah demi selang(A)kah, 
(E)Saling berbagi baha(A)gia. 
(D)Meski dengan sedikit (A)cinta,
(E)Seluruh dunia baha(A)gia.

(ulangi)
(D)Meski dengan sedikit (A)cinta,
(E)Seluruh dunia baha(A)gia.
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Memberi dengan

Sukacita  
Ada banyak cara dimana kita bisa memberi dengan tidak egois–waktu kita, kasih sayang, doa 

dan persahabatan.
Rekatkan tanda memberi dengan sukacita pada sebuah amplop. Guntinglah kartu di bawah 

dan masukkanlah ke dalam  di amplop. Bacalah, carilah petuah dan bahaslah dengan yang lain. 
Sekarang putuskanlah bahwa setiap hari selama lima hari berturut-turut kamu akan membaca apa 
yang tertera untuk hari itu. Rekatkanlah kartu di dinding atau buletin supaya semua ingat.

Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita

Bagikanlah KASIHmu.
Lakukanlah kebaikan 

untuk seseorang hari ini.

Berikanlah 
KEKUATANmu.

Menawarkan diri untuk 
melakukan pekerjaan 
yang sukar bagi orang 

lain.

Ucapkanlah KATA-
KATA manis.

Ucapkanlah kata-kata 
manis paling tidak 

kepada tiga orang hari 
ini.

Berikanlah WAKTU 
kamu.

Luangkanlah waktu untuk 
mengucapkan syukur kepada 
Tuhan atas segala yang telah 

diberikan-Nya kepadamu. 

Berilah waktu untuk 
FIRMAN.

Carilah sebuah pepatah 
atau peribahasa tentang 
Firman, kemudian hafal-

kanlah.

Lakukanlah 
PERBUATAN ramah.
Rapikanlah barang-

barang yang 
berserakan hari ini.

Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Membersihkan Lingkungan  

 Siapa yang Mau Membantu?

 Pergilah Gerutu 

 Siap, Pak!

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan: 
 Hendaklah kita saling membantu.

Lembar Aktivitas:
 Tanggung jawab Saya  

Prakarya: 
 Kotak Berharga  

Sekedar Bersenang-senang:
 Tarik Tambang  

 Berburu Berpasangan

Bernyanyi Bersama:
 Mari Saling Membantu

Giat Belajar:
 Apa yang Bisa Saya Bantu?

Video:
 My Mommy Is Having a Baby (Wear a Great Big Smile)

 Happy Helper (Happy All the Time)

 Baby Brother (Growing Together)

 I’m a Baby (Making Friends)

 Mrs. Farmer Friendly (Fun on the Farm)

 It’s a Beautiful World (Our Beautiful World)

Audio:
 Mrs. Farmer Friendly (Coloring the World)

 It’s a Beautiful World (I Like to Dance)

 Helping Hands (Be So Happy)

 Baby Brother (Be So Happy)

 My Mommy Is Having a Baby (Be So Happy)

 Happy Helper (Be So Happy)

Materi yang ada di Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan

Audio dan Video Tambahan 

 Contreng jika sudah selesai.
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Berburu Berpasangan
Dua orang pemain bergandengan tangan dan mencoba 

menyentuh pemain-pemain yang lain. Apabila mereka 
menyentuh seseorang, maka mereka membentuk tim bertiga. 
Tetapi sewaktu mereka menyentuh orang ke empat, mereka 
berpisah menjadi dua pasang. Ini terus berlanjut dan orang 
yang terakhir disentuh adalah pemenangnya.

Tarik Tambang

Yang diperlukan:
Seutas tali sepanjang 4 meter.

Bagilah anak-anak menjadi dua tim. Masing-masing tim ber-
baris di ujung tali, seperti akan bermain Tarik Tambang. 

Dalam permainan ini kedua tim akan mencoba mengikuti 
irama jungkat-jungkit sambil memegang tali.  

Kalau mereka sudah mengikuti irama, suruhlah mereka 
untuk berjungkat-jungkit: cepat, lambat, seolah-olah berada di 
tengah badai, seolah-olah berada di tengah padang gurun, 
seolah-olah berada di bawah hujan, dll.

Sekedar Bersenang-senang
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Mari Saling Membantu

Mengupas kentang, menyemir sepatu,
Kau bisa gembira dalam pekerjaanmu.
Membersihkan toilet, mencuci baju,
Tidak lupa membersihkan hidung adikku

Mengasuh bayi lalu memandikannya
Membuat temanku tersenyum dan tertawa,
Memungut kertas, membersihkan lantai,
Selesai bekerja lalu kita bersantai 

Chorus
Mari rajin membantu, Saling menolong dengan sukacita
Mari kita membantu, Dengan hati gembira

Memberi semangat mereka yang sedih
Belajar menerima dan juga memberi
Mengucapkan kata yang manis selalu
Kebahagiaan pasti menyertaimu

Ulangi  Chousr 2x

Dengan hati gembira

Bernyanyi Bersama
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Mari  Saling Membantu

Intro: (C-G-F-G-C)

(C)Mengupas kentang, (G)menyemir sepatu,
(G)Kau bisa gembira dalam (C)pekerjaanmu.
(C)Membersihkan toilet, (F)mencuci baju,
(D)Tidak lupa membersihkan hidung adik(G)ku

(C)Mengasuh bayi lalu (G)memandikannya
(G)Membuat temanku tersen(C)yum dan tertawa,
(C)Memungut kertas, mem(F)bersihkan lantai,
(D)Selesai bekerja lalu kita bersan(G)tai 

Chorus:
(C)Mari rajin mem(G)bantu,
(F)Saling menolong deng(C)an sukaci(G)ta
Ma(C)ri kita mem(G)bantu,
(F)Dengan hati (G)gembi(C)ra

(C)Memberi semangat me(G)reka yang sedih
(G)Belajar menerima dan(C) juga memberi
(C)Mengucapkan kata yang (F)manis selalu
(D)Kebahagiaan pasti menyertai(G)mu

(Ulangi Chorus 2X)
(F)Dengan hati (G)gembi(C)ra

Bertanggung Jawab  Bernyanyi Bersama
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Apa yang Bisa Saya Bantu?
Mintalah setiap anak menggambar dan menggunting bentuk dirinya yang disertai dengan 

nama mereka. 

Warnai dan rekatkanlah gambar di bawah pada dinding dan setiap anak hendaknya 

menempatkan gambarnya pada tempat yang perlu bantuan dengan tanda bintang. Ada tempat untuk 10 anak. Jika 

mungkin, perbesarlah atau fotokopi gambar pada kertas karton yang lebar. Jika ada banyak anak, Anda dapat membuat 

sejumlah fotokopi dari gambar di bawah atau Anda juga dapat menggambar pemandangan lain supaya semua anak 

memperoleh tempat. Beberapa ide misalnya: di sekolah; di taman atau tempat bermain; di kebun.

Giat Belajar
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Cerita Berhikmah:
 Banyak Belalai Meringankan 

 Si Luak dan Si Burung Pencari Madu 

 Perkakas Tukang Kayu

 Siapa yang Menerbangkan Layang-layang?

Lain-lain:
 Doa

 Moral

Menghafal Menyenangkan:
 Berdua lebih baik dari pada seorang diri, karena  
    mereka menerima upah yang baik dalam jerih   
    payah mereka. 

Lembar Aktivitas:
 Apakah Kerja sama itu?

 Simpang Siur

Prakarya: 
 Kita Satu Regu!

Sekedar Bersenang-senang:
 Cangkir Air

Bernyanyi Bersama:
 Bergotong-royong

Giat Belajar:
 Perkakas Tukang Kayu

 Tubuhku

 Fakta  - Gajah

Video:
 Blind Man and the Elephant Story (Birthday Surprises)

 The Carpenter’s Tools Story (Be the Best)

 The Sailboat Story (Story Time)

 As a Team (The Fantastic Friends)

Audio:
 As a Team (Best Friends)

Materi yang ada di Buku Siswa

Materi yang ada di Buku Pegangan 

Audio dan Video Tambahan

 Contreng jika sudah selesai.
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Cangkir Air

Yang diperlukan: 
  Cangkir untuk setiap 

anak. 
Empat ember, dua 
penuh dengan air.

Kerja Sama 

Pada hari yang panas, ajaklah anak-anak ke luar dan buatlah 
dua regu dengan jumlah genap. Jika perlu, mintalah orang dewasa 
untuk bergabung.

Setiap regu harus membentuk barisan yang paralel dengan 
regu yang lain. Tempatkanlah sebuah ember penuh dengan air di 
satu sisi dan sebuah ember yang kosong di sisi yang lain. Berikan-
lah masing-masing anak sebuah cangkir kertas.

Kita akan bermain “Cangkir Air.” Apabila guru berkata “mulai,” 
orang yang berdiri di sebelah ember yang penuh dengan air meng-
isi cangkirnya dengan air, kemudian menuangkannya ke cangkir 
orang yang ada di sebelahnya. Orang itu akan menuangkan airnya 
ke cangkir orang yang ada di sebelahnya, dan seterusnya.

Begitu cangkir orang yang pertama kosong, dia boleh mengisi 
cangkirnya lagi. Targetnya adalah mengisi ember yang kosong di 
sisi yang satunya itu dengan air. Tim yang pertama kali memin-
dahkan semua air atau paling banyak, sebab pasti ada air 
yang tumpah, dari ember yang satu ke ember yang lain adalah 
pemenangnya.

Sekedar Bersenang-senang
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Bergotong-royong

Intro
Mari kita bergotong-royong. 
Mari kita bergotong-royong.
Mari kita bergotong-royong. 
Mari kita bergotong-royong.

Verse 1
Pernahkah kau mencoba  
Pekerjaan yang sukar?
Kau coba sendirian,
Hingga hampir putus asa.

Verse 2
Lalu orang membantu 
Guru atau temanmu.
Tua, muda semuanya
Pasti perlu bantuan.

Chorus 1
Kerja sama lebih baik,
Saling tolong menolong.
Mari kita bergotong-royong.

Verse 3
Coba lihat tubuhmu:
Mata, telinga dan kaki.
Semua dibutuhkan 
Juga saling berkaitan.

Chorus 2
Kerja sama lebih baik,
Saling tolong menolong.
Mari kita bergotong-royong.

Verse 4
Semua saling membantu 
[“Bisa tolong saya? Oh, terima 
kasih!”]
Juga bekerja sama.
[“Setuju! Ide yang baik sekali!”]
Mari bekerja bakti,
Kita kan senang sekali.

Chorus 3
Kerja sama lebih baik,
Saling tolong menolong.
Mari kita bergotong-royong.
Kerja sama lebih baik,
Saling tolong menolong.
Mari kita bergotong-royong.
Mari kita bergotong-royong 
Mari kita bergotong-royong.

Bernyanyi Bersama
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Bergotong-royong

Capo: 1st fret

Kerja Sama 

(A)Mari kita bergot(D)ong(A)royong
(F#m)Mari(A)kita bergo(E)tong(A)royong.

[Ulangi]

(A)Pernahkah kau mencoba
Pekerjaan yang sukar?
(E)-(A)Kau coba senderian,
Hingga hampir putus asa.(E)-(A)

Lal (A)u orang membantu,
Guru atau temanmu [(D6)teman (A)mu].
Tua muda semuanya
Pasti perlu bantuan.(E)-(A)

Chorus 1
(D)Kerja sama (Bm)lebih baik,
(A)Saling tolong (D)menolong.
(Bm)Mari kita (E)bergotong ro(A)yong.

(A)Coba lihat tubuh mu:
Mata, telinga dan kaki (E)-(A)
Semua dibutuhkan 
Juga saling berkaitan.(E)-(A)

Chorus 2
(D)Kerja sama (Bm)lebih baik,
(A)Saling tolong (D)menolong.
(Bm)Mari kita (E)bergotong ro(F#m)yong

(D)Ah (E)ah (F#m)ah! (D)Ah (E)ah (F#)
ah!

Se(B)mua saling membantu
[“Bisa tolong saya? Oh, terima kasih!”]
Juga bekerja sama
[“setuju Ide yang baik sekali”]
(F#)-(B)Mari bekerja bakti
Kita kan senang sekali.(F#)-(B)

Chorus 3
(E)Kerja sama (C#m)lebih baik
(B)Saling tolong (E)menolong.
[(C#m)Mari kita (F#)bergotong ro(E)
yong!]
(E)Kerja sama (C#m)lebih baik
(B)Saling tolong (E)menolong.
[(C#m)Mari kita (F#)bergotong ro(B)
yong!]

Mari kita bergo  (E6)tong ro(B)yon.
(G#m)Mari(B)kita bergo (F#)tong roy(B)
ong.(E)-(B)

Bernyanyi Bersama
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Perkakas Tukang Kayu

Anda bisa 
menggunting 

dan memakai 
karakter-karakter 

ini sewaktu 
mengisahkan cerita 

tentang “Perkakas 
Tukang Kayu” dari 

Buku Siswa “Kerja 
Sama ”. Anda juga dapat 
membuat perlengkapan 
dengan ukuran yang 
sesungguhnya untuk 
dipakai oleh anak-anak 
memperagakan cerita ini, 
jika dikehendaki.

Kerja Sama Giat Belajar
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tak ada peran bagiku yang ada.

Dan Dia bekerja dengan luar biasa.

Misalnya

kaki berkata  : “Sebab aku bukan 

Berarti manusia juga aku bukan 
 

Atau jika telinga berpikir  

suatu   hari  

Karena aku bukan  mata, 

Jika seluruh               tubuh adalah               mata,

Bagaimana                   mendengar kita bisa.

Jika seluruh                tubuh adalah              telinga,

Bagaimana kita bisa mencium                    aroma?

Tuhan menciptakan setiap bagian,

Jadi ada orang             Asia dan ada orang            Eropa,

Ada yang buta, ada pula yang melihat.

bersama sependapat.

Tubuhku

Kerja Sama 

Bacalah puisi ini kepada anak-anak di kelas. Apabila tiba pada gambar di teks, gambarkanlah di 
papan dan mintalah anak-anak menerka apa perkataannya.

tangan 

Giat Belajar

Namun Tuhan mencipta agar                            

         mereka berperan,
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Gajah
Bagaimana Tuhan menciptakan gajah:

Sekelompok gajah dapat berjalan melalui hutan 
dengan suara yang hampir tidak terdengar. Biasanya 
gajah berjalan sambil menyeret kakinya, berbaris satu 
per satu. 

Gajah meraba dengan bagian ujung dari belalainya 
yang peka dan juga memakainya untuk membelai 
pasangannya atau anaknya. 
Gajah mengecup dengan 
menempatkan ujung 
belalainya di mulut satu 
sama lain. Gajah adalah 
perenang terbaik di antara 
semua binatang darat.

Gajah Asia jantan rata-rata tingginya hampir 
tiga meter dan berbobot antara 3.174 dan 
5.442 kg. Gajah hidup di sebagian daerah di 
India dan Asia Tenggara.

Gajah Afrika lebih besar, lebih galak dan 

lebih sulit dilatih daripada Gajah Asia. Gajah 

Afrika jantan rata-rata tingginya sekitar 3,5 

meter dan berbobot antara 5.442 hingga 

6.349 kg. Pada umumnya hidup di daerah 

Afrika bagian 

selatan Gurun 

Sahara. Telinganya 

lebih lebar dari-

pada Gajah Asia 

dan warnanya 

kelabu pekat.

Fakta

Gajah mencium, minum dan makan dengan 
belalainya. Tidak ada binatang lain yang hidungnya 
lebih baik daripada gajah. Belalai gajah cukup kuat 
untuk mengangkat kayu seberat 300 kg, namun 
dapat pula memungut kacang. Gajah menggunakan 
gadingnya untuk menggali makanan dan untuk 
berkelahi. Gading gajah dapat mengangkat beban 
seberat satu ton.

Belalai gajah panjangnya hampir mencapai dua 
meter dan mempunyai 40 ribu otot yang berbeda-beda. 
Gajah mempunyai telinga yang paling lebar di dunia. 
Telinga ini terus-menerus digerak-gerakan dan dipakai 
seperti kipas.

Gajah terutama sangat bermanfaat untuk 
memindahkan kayu. Mereka dapat bekerja pada 
dataran yang kasar atau hutan belantara yang 
lebat, yang tidak dapat dijangkau oleh mesin. 
Gajah akan menempatkan kayu persis seperti yang 
diperintahkan.

Gajah adalah binatang yang paling besar dan 
paling kuat, yang hidup di darat. Gajah yang sudah 
dilatih biasanya tenang, patuh, setia dan bersahabat.  
Dewasa ini di Asia dan Afrika, gajah masih dipakai 
sebagai hewan pekerja. Dulu gajah dipakai sebagai 
transportasi pribadi para raja dan pangeran di India.

Gajah menyantap 272 kg rumput, daun dan ranting sehari. Oleh karena itu gajah 
harus makan terus-menerus.

Gajah juga dapat memakai belalainya sebagai terompet atau untuk menyirami 

Kerja Sama 

tubuhnya dengan air.
Biasanya penggembala gajah atau “mahout” yang sama mendampingi 

gajah selama hidupnya. Mahout mengemudikan binatang itu dengan 
memberi petunjuk di 
belakang telinganya 
dengan kakinya. Seekor 
gajah yang sudah dilatih 
dengan baik dapat 
belajar mematuhi sekitar 
30 perintah lisan yang 
berbeda-beda.

Giat Belajar



136

Kunci Nada
C

C  D D

(D)
(E )

E  D



137

E

F E

F  G

(F )

(G)

G



138

G  A

A

B  A

B C



139

Audio:
 Be So Happy

 Best Friends

 Coloring the World

 Great Adventures 

 I Like to Dance

 I Like to Sing

 Sweet Dreams Tonight

 Little Drummer Boy

Materi Audio dan Video

Hubungi
Program LANGKAH 

Tumbuh Kembang:

PO Box 1090/JKS - Jakarta Selatan - 12010

Email: info@fcindo.com

 On the Lookout

 Our Beautiful World

 Peepers and Penny

 Radio Waves

 Rain or Shine

 Story Time

 Sweet Dreams

 The Fantastic Friends

 The Fantastic Journey

 We Can Get Along

Fantastic Friends
 Be a Friend

 Never Out of Style

Video:
Kiddie Viddie
 Growing Together

 Happy All the Time

 Making Friends

 Wear a Great Big Smile

Treasure Attic
 A Smiling Face

 All Aboard

 Around the World

 At the Carnival

 Back on the Air

 Barks ‘n’ Sparks

 Be the Best

 Birthday Surprises

 Christmas Friends

 Fit to Win

 Fun on the Farm

 Happy and Healthy

 Happy Holiday

 Learning Is Fun

 Let’s Have Fun

 Lights! Camera! Action!

 Little Creatures

 On the Air!–Sing Along!
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Membantu anak-anak 
membentuk karakter dan nilai-

nilai yang baik melalui 20 pelajaran 
Pembentukan Karakter yang 
terdapat dalam program ini.

Serial Pembentukan Karakter LANGKAH 
adalah program pembelajaran keterampilan 
sehari-hari yang dimaksudkan untuk dipergunakan 
di rumah, sebagai kegiatan ekstra kurikuler atau di 
sekolah, oleh orang tua, konselor, pengurus dan 
guru. Setiap buku dalam serial ini menempatkan 
fokus pada pengembangan kecakapan dalam diri 
individu atau antara individu, nilai-nilai sosial atau 
karakter yang diperlukan untuk merasa percaya 
diri secara positif dan untuk menjalankan hidup 
dengan gembira dan memuaskan dalam suasana 
damai dan serasi dengan satu sama lain.

www.auroraproduction.com


