HOME-BASED
PROJECTS
Alta
Alta School
School 2021
2021

LITERASI DAN
NUMERASI

Home-Based Project | Literasi dan Numerasi

Apakah Itu Kelas
Literasi dan Numerasi
dan Seperti Apa Kelas
Literasi dan Numerasi?
Literasi dan Numerasi (Calistung) adalah
program pengayaan untuk siswa TK dan kelas 1
dirancang untuk mempersiapkan siswa yang
masih membutuhkan lebih banyak latihan
dalam pelajarannya di kelas.

23

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

tujuan pembelajarannya masing-masing, yaitu:

1

Aku Siap Mengenal Diriku Sendiri!
Siswa akan berkaca untuk belajar menyadari apa saja yang ia
miliki, belajar memahami emosi apa yang sedang dirasakan,
dan mengajarkan bahwa dirinya berharga dan baik adanya.

2

Aku Berani Berpendapat di Kelas!
Siswa akan diperkenalkan dengan kata yang dapat digunakan
saat menjelaskan keinginan atau pendapatnya kepada
teman dan guru. Siswa diberi ruang dan diajak untuk berani
berpendapat dan menghargai pendapat temannya.

3

Uniknya Jam Dinding Milikku!
Siswa akan membuat karya jam dinding dan belajar
memahami waktu-waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas
belajar, bermain, dll. Siswa diperkenalkan dengan sikap disiplin.
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4

Aku Suka Memaafkan dan Mudah Meminta Maaf
Siswa belajar untuk memahami mulianya perilaku
memaafkan dan pentingnya meminta maaf saat
melakukan kesalahan dan memahami konsep berbuat baik.

5

Sampah Juga Ada Manfaatnya, Lho!
Siswa diperkenalkan dengan jenis- jenis sampah organik,
anorganik, hingga yang berbahaya. Siswa akan dijelaskan
mengenai macam-macam pengolahan sampah serta perilaku
menjaga kebersihan di rumah.

6

Membuat Kartu Ucapan
Siswa akan membuat karya kartu ucapan untuk teman, guru,
atau keluarga berdasarkan hari-hari besar (Hari Raya
Keagamaan, Hari Nasional) sambil mengenal makna ucapannya
dan nama benda yang dibutuhkan beserta fungsinya.

7

Kenapa Kita Tidak Boleh Berlebihan Konsumsi Gula?
Siswa akan mempelajari efek dari konsumsi gula berlebih dan
mengenal makanan sehat yang baik dikonsumsi.
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8

Ayo, Kita Berbagi! (Sharing is Caring)
Siswa akan diperkenalkan mengenai sikap peduli, tolong
menolong, dan melatih kepekaan satu sama lain melalui
sebuah cerita singkat. Siswa dapat meningkatkan rasa
inisiatif untuk melakukan tindakan berbagi.

9

Ketika Aku Sakit ...
Siswa diperkenalkan macam- macam penyakit yang
paling sering terjadi pada anak-anak, yaitu flu dan
demam, serta cara menyembuhkannya. Siswa belajar
mengenal gejala-gejala yang tampak dan apa yang
harus dilakukan untuk menyembuhkan flu dan demam,
dan apabila semakin parah dapat langsung
menghubungi dokter.

10 Yuk, Kenali Warna di Sekelilingmu!
Siswa akan diperkenalkan dengan warna dasar dan
melihat benda-benda di sekitarnya yang memiliki
warna serupa.
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Pada akhir Add-On ini akan

mempersiapkan siswa yang
masih membutuhkan lebih

banyak latihan konsep Literasi

dan Numerasi sehingga mereka

memiliki dasar yang kuat dalam
konsep pembelajaran Literasi
dan Numerasi melalui
konsep bercerita dan
permainan menarik.
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