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KELAS 1 TEMA 4 KELUARGAKU 

SUB TEMA 1 
 
Susunlah huruf-huruf di bawah ini menjadi 
kata. Kata itu berkaitan dengan anggota 
keluarga. 

 
 
Ucapkan dengan nyaring. 
1. Aku bersyukur memiliki keluarga. 
2. Aku bersyukur karena disayang keluarga. 
3. Aku bersyukur karena memiliki rasa kasih 
sayang. 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
Sebutkan dua peraturan dalam keluargamu. 
 
.......................................................................... 
Mengapa kita harus patuh terhadap peraturan 
keluarga? 
 
.......................................................................... 
 
Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
 
Urutkan tinggi badan mulai dari yang paling 
tinggi 
 
.......................................................................... 
 
 

Contoh : 

 
Temukan pasangan bilangan. 

 

 
 

KELAS 1 TEMA 4 KELUARGAKU 
SUB TEMA 2 

 
Lengkapi dengan huruf yang tepat sehingga 
menjadi 
kata yang berkaitan dengan kegiatan keluarga. 
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Selesaikan soal-soal di bawah ini. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Susunlah huruf-huruf di bawah ini agar 
memiliki arti. 
Kamu boleh menuliskan kata lebih dari satu. 

 
 
Bacalah dengan nyaring. 
1. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah 
memberiku makanan. 
2. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah 
memberiku air. 
3. Aku bersyukur karena bisa berbagi. 
 

KELAS 1 TEMA 4 KELUARGAKU 
SUB TEMA 3 

 
Susunlah huruf-huruf di bawah ini menjadi 
kata. 
Kata itu harus berhubungan dengan keluarga 
besar. 

 
 
Bacalah dengan nyaring. 
1. Aku bersyukur memiliki keluarga yang 
bahagia. 
2. Aku menyayangi keluargaku. 
3. Aku menyayangi semua makhluk Tuhan. 
 
Hitunglah. 
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3. Selesaikan teka-teki silang di bawah ini. 

 

 
 
’ 

KELAS 1 TEMA 4 KELUARGAKU 
SUB TEMA 4 

 
Susunlah huruf-huruf di bawah ini menjadi 
namanama 
sayur dan buah-buahan. 

 
 

Temukan angka yang hilang pada pola berikut. 
 

 
 
Lengkapi gambar yang hilang pada pola berikut 
ini. 

 

 
 
Bacalah dengan nyaring. 
1. Aku sayang keluargaku. 
2. Aku bersyukur memiliki keluarga. 
3. Aku bersyukur keluargaku menyayangiku. 
 
Temukan kata-kata berikut dalam kotak-
kotak huruf di bawah ini. 
 
pisang, jeruk, wortel, tomat, kentang, 
terong, ikan, udang, bunga, pasar 
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Beri tanda centang (v) pada gambar yang 
lebih berat. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Isilah titik-titik dengan benar! 

1.  bangun datar yang mempunyai tiga sisi 

adalah 

 …………………………… 

2. permukaan balok berbentuk 

……………………………… 

3.  alas kerucut berbentuk 

……………………………… 

4.  alas tabung berbentuk 

 ……………………………… 

  

5.  segitiga dibentuk dari susunan …………… 

batang lidi 

6.  permukaan bangun berikut  

  
 Berbentuk ………………….. 

7. segi empat mempunyai … sisi 

8. permukaan papan tulis berbentuk bangun 

datar 

 ……………………………………….. 

9.  stir mobil berbentuk ……………… 

10.  segiempat mempunyai …. sisi 

11.  pintu berbentuk …. 

12.  jarak titik pusat dengan sisi pada 

 lingkaran adalah …. 

13.  sebutkan 3 benda yang berbentuk 

segiempat 

 ……………………………… 

 ……………………………… 
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14.  sebutkan 3 benda yang berbentuk 

lingkaran 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

15.  gambarlah sebuah segiempat 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 

 
16. sapu tangan mona berbentuk  

 ……………………………… 

 

 

17.  sapu tangan dilipat terbentuk  

 ……………………………… 

 
18. permukaan gelas dan cangkir berbentuk … 

 ……………………………… 

 

 

 

19.  bangun yang berbentuksegi empat  

 ……………………………… 

20.  bangun yang berbentuk segi tiga 

……………………………… 

21. bangun yang berbentuk lingkaran 

……………………………… 

22.  sebutkan benda-benda di rumahmu yang 

permukaannya berbentuk segi empat 

 ……………………………… 

23.  sebutkan benda benda di rumahmu yang 

permukaannya berbentuk lingkaran 

 ……………………………… 

24.  bangun datar yang dibatasi tiga sisi 

disebut ... 

 ……………………………… 

25.  bangun datar yang dibatasi empat sisi 

disebut ... 

 ……………………………… 

26.  sebutkan dua bangun datar di sekitarmu 

yang merupakan bentuk segitiga 

 ……………………………… 

27.  sebutkan bangun datar di sekitarmu yang 

merupakan bentuk segiempat 

 ……………………………… 
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28.  sebutkan bangun datar di sekitarmu yang 

merupakan bentuk lingkaran 

 

KEMITRAAN BIMBEL AQILA COURSE 
 
Meliputi : 
· Modul Bimbel 
· SOP (Banner, Brosur, Blangko-blangko dll) 
· Software Administrasi Bimbel  
· Aplikasi Belajar 
 

buka di aqilacourse.net 
 

Lowongan Tutor Guru Les Privat di Rumah 
bimbelaqila.com klik pendaftaran tutor pojok 
kanan atas 
 


