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bab 6
benda langit dan peristiwa alam

benda langit 
dan peristiwa alam

bab 6

tema
pelajaran ini disajikan dengan tema gejala alam dan peristiwa

���

tujuan pembelajaran
pada pelajaran ini siswa diharapkan dapat
a  menyebutkan benda benda langit di malam hari
b menyebutkan benda benda langit di siang hari
c  mengenal cuaca disekitarnya
d  menyebutkan tanda tanda akan turun hujan
e  menyebutkan musim di indonesia
f  membedakan keadaan musim kemarau dan musim hujan
g  menyebutkan ciri ciri musim hujan

h  menyebutkan pakaian yang cocok di musim hujan
i  menyebutkan bencana yang biasa terjadi pada musim hujan
j  menyebutkan ciri ciri musim kemarau
k  menyebutkan pakaian yang cocok di musim kemarau
l  menyebutkan bencana yang biasa terjadi pada musim 

kemarau
m  menjelaskan pengaruh musim terhadap kegiatan manusia

benda langit dan peristiwa alam

benda langit

benda langit siang

cuaca

cerah mendung
hujan kemarau       

pengaruh cuaca terhadap 
kegiatan manusia

benda langit malam

awan matahari bulan bintang awan

pedoman guru
halaman ini khusus untuk guru
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pandanglah langitmu
saat pagi awan cerah
matahari bersinar terang
hari berganti malam
langit semakin cantik
ada bintang bersinar

tahukah kamu
bendamu juga ada di langit
apa saja bendamu itu
mari kita memandangi langit biru
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a benda benda langit
benda langit apa yang kamu suka    

bintang atau bulan
ya semua penghias langit

lihatlah langit
bintangmu bertaburan disana
ayo kita sambut dengan bernyanyi

bintang kecil
ciptaan pak dal

bintang kecil di langit yang tinggi
amat banyak menghias angkasa
aku ingin terbang dan menari
jauh tinggi ke tempat kau berada

pedoman guru 
1 guru mengajak siswa menyanyikan lagu bintang kecil ciptaan pak dal
2 guru mengarahkan siswa untuk menjawab pertanyaan secara langsung
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nah jawablah pertanyaan ini
apa nama benda langit di lagu tadi
ada berapa jumlah bintang di langit
dapatkah kamu menghitungnya

hebat kamu sudah kenal bintang
apa lagi benda langit lainnya
ayo kita cari tahu

1 benda langit di malam hari 

malam hari kita melihat langit
ada benda benda kecil bersinar
benda kecil bersinar tidak bergerak
benda kecil itu berkedip
apa namanya

melihat langit di malam hari 
ada bulan bersinar
bulan benda langit
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hari menjelang malam     
kamu jalan jalan di tepi pantai
lihatlah langit
ada benda terang
bulan bersinar 

malam hari terang bulan     
kita melihat ke langit
ada benda besar bergumpal gumpal
warnanya putih seperti kapas
apa nama benda langit ini

kamu kenal benda langit di malam hari
bagaimana dengan siang hari 
benda langit apa yang kamu lihat

2 benda langit di siang hari
siang hari terang benderang  
ada benda yang bersinar terang
apa nama benda langit itu
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siang hari melihat langit  
ada benda berwarna putih
benda putih bergumpal gumpal
apa namanya

ada benda berwarna hitam  
benda hitam bergumpal gumpal
coba tebak namanya

siang hari melihat langit
matahari bersinar terik
langit cerah
udara berhembus kencang
udara siang terasa panas

pelajaran kita tambah asyik bukan
apa kesanmu dengan benda langitmu tadi
yuk kita bercerita
bercerita tentang benda langit
bercerita dengan temanmu di depan kelas
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aksi seru 1

pedoman guru 
guru menunjuk siswa untuk maju ke depan kelas dan menceritakan benda langit 
yang ada pada gambar aksi seru 1

bercerita benda benda di langit
amatilah gambar gambar berikut ini
ceritakan benda yang kamu lihat

a  benda langit pada siang hari    
banyak benda di langit 
apa nama benda benda itu
benda mana yang paling kamu suka
coba ceritakan alasanmu

b  melihat langit pada malam hari    
banyak benda langit di malam hari
apa sajakah itu
benda mana yang paling menarik
sampaikan alasanmu pada teman yang lain

a b
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