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Apakah Itu
Kelas English Club
dan Seperti Apa
Kelas English Club?
Sejalan dengan kebutuhan abad 
21, bahasa Inggris menjadi salah 
satu kebutuhan agar anak dapat 
berkompetisi di era globalisasi. 

Add-On English Club dirancang 
untuk dapat menumbuhkan minat 
anak terhadap bahasa Inggris 
melalui pembelajaran yang 
interaktif dan menyenangkan.

Pembelajaran Add-On English 
Club akan berkonsentrasi pada 

keterampilan percakapan bahasa 
Inggris, dengan penekanan pada 
word bank vocabularies, family 
words, dan keterampilan 
pemahaman serta penggunaan 
bahasa sehari-hari.

Pembelajaran ini juga bertujuan 
untuk mengembangkan 
pengucapan, kosa kata, akurasi, 
komunikasi, interaksi, dan 
kefasihan bahasa Inggris.



Add-On ini dibagi menjadi 10 aktivitas seru
yang dirancang apik untuk mencapai

tujuan pembelajarannya masing-masing, yaitu:
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2 I Love My Family

Siswa mengetahui lebih 
dalam tentang peran di 
dalam keluarga melalui 
project show and tell.

3 There is No Place
Like Home

Siswa diperkenalkan pada 
bagian-bagian yang ada 
di rumah dan bagaimana 
cara merawat rumah 
melalui “House Tour”.

4 Fun at School

Siswa diperkenalkan pada 
siapa saja yang berada 
dalam satu sekolah, dan 
bagaimana mereka bisa 
belajar dan bermain di 
sekolah.

1 This is My Body

Siswa diperkenalkan 
untuk mengetahui 
mengenai dirinya terlebih 
dahulu dan anggota 
tubuhnya melalui praktik 
dan games.



6 How's the Weather Today?

Siswa diperkenalkan dengan 
berbagai macam cuaca 
melalui metode observasi 
dan diskusi.

7 Exploring the
Four Seasons

Siswa dibimbing untuk 
mengeksplor 4 musim 
berbeda yang ada di 
berbagai macam negara, 
serta melihat 
perbedaannya melalui 
virtual field trip. 

8 Things That Go

Siswa mengenal 
transportasi darat melalui 
pengamatan langsung dan 
praktek membuat prakarya.

9 Let’s Sail Away

Siswa mengenal transportasi 
air sebagai pilihan selain 
transportasi darat dan apa 
kegunaan dari transportasi
air itu sendiri melalui
storytelling.

5 Good Day,
Good Night

Siswa diperkenalkan 
dengan proses 
perbandingan pada siang 
dan malam hari melalui 
metode observasi, juga 
mengenal aktivitas, 
benda, dan binatang apa 
yang aktif di siang dan 
malam hari.

10 I Believe I Can Fly

Siswa dapat mengenal revolusi transportasi udara melalui 
diskusi terbuka bersama ahlinya, yaitu pilot ataupun pramugari.
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Pada akhir dari Add-On ini, 
siswa diharapkan dapat 
memperkaya kosa kata,

baik lisan maupun tertulis, 
serta dapat menumbuhkan 
rasa kepercayaan diri siswa 

dalam berkomunikasi 
menggunakan
bahasa Inggris.


