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Hi, welcome….!



Pemaparan UOI 3

Introduction :
UOI (Unit of Inquiry) 3
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Unit of Inquiry (uoi)
An inquiry into the ways in which we 
discover and express ideas, feelings, 
nature, culture, beliefs and values; the 
ways in which we reflect on, extend 
and enjoy our creativity; our 
appreciation of the aesthetic

Inkuiri terhadap cara kita 
menemukan dan mengekspresikan 
gagasan, perasaan, sifat, budaya, 
kepercayaan dan nilai; cara kita 
merenungkan, memperluas dan 
menikmati kreativitas kita; apresiasi 
kita terhadap estetika



Images communicate ideas and information

Central Idea

gambar mengkomunikasikan ide-ide dan informasi



Mau belajar apa sih di tema ini? 
(unit overview)

Siswa akan mengidentifikasi
tentang berbagai  macam gambar
termasuk tanda dan simbol yang
dijumpai atau dilihat

Siswa memahami makna atau
pesan yang di sampaikan oleh
gambar

Siswa memahami bahwa
informasi, ide dan pesan itu
dapat dikomunikasikan melalui
gambar

Siswa belajar memberikan
informasi melalui gambar



Lines Of Inquiry
(focus yang akan dipelajari)

1.
The use of static and moving

images in different media

Penggunaan gambar statis 
dan bergerak di berbagai 

media

2.
How design elements of

images support
Communication

Bagaimana elemen desain 
gambar mendukung 

komunikasi

3.
How we interpret and respond to 

images

Bagaimana kita menafsirkan dan 
merespons gambar



Expected Action

Students will identify various kinds of images including signs and symbols that 
are found or seen. Then students will understand the meaning or message 
conveyed by the picture. Students will learn to provide information through 
pictures. In the end students can understand that the information, ideas and 
messages can be communicated through pictures. Whether in the form of 
messages, invitations, notifications, and appeals. With the above understanding, 
children are able to communicate through pictures or posters, both what they 
make and what they see.

Siswa akan mengidentifikasi tentang berbagai  macam gambar termasuk tanda dan 
simbol yang dijumpai atau dilihat. Kemudian siswa akan memahami makna atau 
pesan yang di sampaikan oleh gambar tersebut . Siswa akan belajar memberikan 
informasi melalui gambar. Pada akhirnya siswa dapat memahami bahwa informasi, 
ide dan pesan itu dapat dikomunikasikan melalui gambar.  Baik berupa 
pesan,ajakan, pemberitahuan, dan himbauan. Dengan  pemahaman diatas anak 
mampu berkomunikasi  melalui gambar atau poster baik yang mereka buat maupun 
yang mereka lihat. 



Pelajaran yang berada dalam Program 
Inkuiri

Subject within the 
Programme of Inquiry

02.



Art

   Memahami central idea, key concept, 
dan line of inquiry dengan materi 
tentang  bagaimana gambar bisa 
mengkomunikasikan pesan

   Memahami central idea, key concept, 
dan line of inquiry dengan materi kalimat 
ajakan dan pujian, kosakata tentang 
gambar, simbol dan tanda

Bahasa Indonesia



Pelajaran yang berada di luar Program 
Inkuiri

Subject out the 
Programme of Inquiry
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Mathematic

Memahamkan pada related concept
connection (hubungan) dengan materi :
a. Bangun datar
b. Satuan panjang tidak baku
c. Satuan berat tidak baku

Memahamkan pada concept connection 
(hubungan) dengan materi pengamalan sila 

pertama pancasila

PKN

Islamic Studies

Memahamkan pada concept fuction 
(fungsi)  dengan materi kisah nabi dan 

keesaan Allah

Memahamkan pada related concept creativity, 
image dengan materi mengenal warna dalam 
bahasa arab

Arabic

English

Memahamkan pada consept fuction ( fungsi) 
dengan materi mengenal bagian – bagian 
rumah dalam bahasa inggris



Tahajji

Memahamkan pada concept fuction (fungsi) 
dengan materi Tahajii adalah :

1. Buku Qiroah halaman 21 sampai 25
2. Menulis huruf hijaiyyah dari alif sampai 

tho dengan harokat fathah, kasroh, 
dhommah

Tahfidz

Memahamkan pada concept fuction 
(fungsi) dengan materi Tahfidz adalah 
hafalan surat An Naba ayat 29 sampai 
40

Javanesse 

Materi bahasa Jawa yaitu tembang dolanan 
bertema nasihat

PE

Memahamkan pada concept connection 
(hubungan) dengan materi sikap tubh 
yan baik dan benar



Needs Parent’s Support

2. Kertas asturo, kertas lipat 

3. Malampet

 1. pewarna

4. hanger

5. Kayu atau rafia



Upcoming event
04.

1. Three Ways Conference (2 – 6 November 2020) 

2. Personal Virtual Visit (9 – 21 November 2020) 

3. GT PAS (1- 12 Desember 2020) 



Pertemuan yang melibatkan guru, 
siswa dan orang tua

THREE WAYS CONFERENCE (TWC)

Bersama mendiskusikan pembelajaran 
yang akan datang, siswa sebagai orang 
yang bertanggung jawab dalam melalui 
proses)

penetapan tujuan baru dan semua pihak 
menentukan bagaimana mereka dapat 
mendukung pencapaian tujuan tersebut 
(smartplan)

Guru adalah bagian yang tak terpisahkan 
dari proses dan membuat catatan diskusi.



SMARTPLAN



Terima kasih telah menghadiri 
PARENT ORIENTATION

Sampai jumpa di Virtual TWC!


