KELAS 3

Nama: ________________
Kelas: ____ Tanggal: _____

LEMBAR PORTOFOLIO
Pembelajaran 1
1. (Mat) Tulislah perkalian sesuai gambar!
a.

5×...=...×...=....
b.

4×...=...×...=....
2. (SbdP) Amatilah gambar berikut! Pasangkan gambar dengan nama
gerak hewan yang ditirukan!
a.

b.

Gerak kupukupu terbang

c.

Gerak bebek
berjalan

Gerak kelinci
meloncat

Pembelajaran 2
3. (B. Ind) Bacalah teks berikut dengan lantang!
Kucing kecil merasa sedih. Ia merasa tidak berguna bagi tuannya,
yaitu Pak Petani. Kuda dapat membantu Pak Petani mengangkat beban
berat. Sapi dapat menghasilkan susu. Kucing tua yang melihatnya
bersedih segera menghiburnya. "Setiap makhluk mempunyai
kemampuan masing-masing. Kamu pun demikian," ujar Kucing tua.
Malam itu, Pak Petani tampak lelah. Namun, saat ia memeluk si
kucing kecil, ia langsung tampak senang. "Meskipun saya pulang dalam
keadaan lelah, tetapi kucing ini membuat saya tertawa." Kucing kecil
menyadari bahwa ia memiliki kelebihan, yaitu membuat tuannya bahagia.

a. Siapa saja tokoh dalam teks tersebut?
____________________________________________________
b. Apa pelajaran yang kamu dapat dari cerita tersebut?
____________________________________________________
____________________________________________________

Pembelajaran 5
4. (PPKn) Amatilah gambar-gambar berikut! Tulislah perbuatan baik
yang akan kamu lakukan jika kamu melihat hal-hal berikut!

Aku akan ______________
______________________

Aku akan ______________
______________________

5. (Mat) Hubungkan pasangan yang tepat menggunakan garis!
5 × 72

72 × 7

98 × 9

38 × 11

10 × 32

7 × 72

9 × 98

11 × 38

32 × 10

72 × 5

Pembelajaran 6
6. (B. Ind) Buatlah sebuah paragraf dongeng berdasarkan gambar cerita
berikut! Tulislah dengan bahasamu sendiri!

7. (PPKn) Tulislah tiga nama temanmu di lingkungan rumah! Tulislah
sifat-sifat mereka dalam tabel berikut!
No.

Nama Teman

Sifat

Lingkarilah jawaban yang benar.
8. (B. Ind) Salah satu unsur dongeng, yaitu . . . .
a. tokoh
c. pahlawan
b. istana
9. (Mat) Sifat komutatif pada perkalian yang benar adalah . . . .
a. 29 × 4 = 29 × 4
c. 34 × 7 = 7 × 34
b. 47 × 5 = 45 × 7

10. (SBdP) Lagu yang cocok untuk mengiringi gerak meloncat
adalah . . . .
a. “Kelinciku”
b. “Potong Bebek”
c. “Anak Ayam”
11. (PPKn) Sikap yang tepat untuk menghadapi keberagaman sifat
anggota keluarga adalah . . . .
a. mengejek perbedaan sifat anggota keluarga lain
b. memaksakan semua anggota keluarga memiliki sifat sama
c. menghargai dan toleransi dengan sifat anggota keluarga lain
Isilah dengan jawaban yang benar.
12. (B. Ind) Unsur dalam dongeng yang menjelaskan tentang
waktu dan tempat adalah ________________________________
13. (Mat) Perhatikan gambar kubus satuan berikut!
Tulislah bentuk sifat pertukaran pada
perkalian yang sesuai dengan gambar
kubus satuan tersebut!
________________________________
14. (SBdP) Kupu-kupu bergerak dengan cara ___________________
15. (PPKn) Berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan pengamalan
sila kedua Pancasila. Apakah kamu setuju dengan pernyataan itu?
Jelaskan! _____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Catatan Guru:

