KELAS 3

Nama: ________________
Kelas: ____ Tanggal: _____

LEMBAR PORTOFOLIO
Pembelajaran 1
1. (B. Ind) Bacalah teks berikut dengan saksama!
Setiap warga sekolah memiliki kewajiban dan hak. Siswa memiliki
kewajiban belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Siswa hendaknya
melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Siswa juga seharusnya menaati
semua peraturan sekolah. Selain kewajiban, siswa juga memiliki hak
mendapatkan ilmu pengetahuan dan bimbingan dari guru di sekolah.

Tulislah kalimat saran yang terdapat pada teks tersebut!
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. (SBdP) Pasangkan antara gambar gerakan kaki dan keterangan yang
tepat!

Gerak
mengentakkan
kaki.

Kedua kaki rapat di
bagian tumit dan
membuka di ujung.

Gerak jalan ke
samping kiri atau
kanan.

Gerak menekuk
kedua lutut kaki.

Pembelajaran 2
3. (B. Ind) Bacalah teks berikut!
Sekolah yang bersih dan sehat merupakan tempat yang baik untuk belajar.
Sekolah harus terhindar dari polusi dan kotoran. Polusi dapat muncul dari asap
pembakaran sampah. Bau sampah yang menumpuk juga dapat mengganggu
kegiatan siswa. Cara menjaga kebersihan sekolah, antara lain tidak membakar
sampah sembarangan, menyediakan tempat sampah dengan jumlah cukup, dan
mengadakan kerja bakti.

Susunlah dua kalimat saran berdasarkan teks tersebut!
No.
Kalimat Saran
1.
2.

Pembelajaran 3
4. (Mat) Kerjakan soal-soal berikut!
a. Siswa SD Erlangga akan berwisata ke kebun binatang. Pihak
sekolah menyatakan ada 60 siswa yang belum melunasi
pembayarannya. Tulislah perkiraan total siswa dan siswa yang
telah melunasi pembayarannya!
_____________________________________________________
_____________________________________________________
b. Di sebuah pertunjukan teater musikal, selisih banyak penonton
anak-anak dan dewasa adalah 225 orang. Penonton dewasa lebih
banyak dari penonton anak-anak. Tulislah tiga kemungkinan
berbeda banyak penonton dewasa dan banyak penonton anakanak! Tulislah kalimat matematikanya!
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Pembelajaran 4
5. (B. Ind) Bacalah teks berikut dengan saksama!
Siswa harus membiasakan sikap disiplin di sekolah. Siswa harus masuk
kelas tepat waktu. Jadi, siswa hendaknya bangun pagi agar tidak terlambat.
Siswa juga sebaiknya memperhatikan hal-hal kecil, misalnya membersihkan
papan tulis yang kotor dan memungut sampah di atas lantai. Jika akan
meninggalkan kelas, siswa sebaiknya meminta izin pada guru atau ketua kelas.
Siswa yang baik akan mematuhi semua peraturan sekolah. Hal itu berguna
untuk melatih disiplin siswa.

Tulislah tiga kalimat saran berdasarkan permasalahan yang terdapat
dalam teks di atas!
a. Permasalahan : ________________________________________
Kalimat saran : ________________________________________

b. Permasalahan
Kalimat saran
c. Permasalahan
Kalimat saran

: ________________________________________
: ________________________________________
: ________________________________________
: ________________________________________

6. (PPKn) Kerjakan soal-soal berikut!
a. Siapa saja yang berkewajiban menjaga lingkungan sekolah agar
tetap bersih dan sehat? __________________________________
b. Tulislah dua kewajiban warga sekolah untuk mewujudkan
lingkungan sekolah yang bersih dan sehat!
______________________________________________________
______________________________________________________
c. Apa saja masalah yang dapat timbul jika banyak warga sekolah
tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah?
______________________________________________________
______________________________________________________

Pembelajaran 5
7. (Mat) Para siswa kelas 3 menanam bibit tanaman di kebun sekolah.
Bibit yang berhasil tumbuh ada sebanyak 75. Tulislah kemungkinan
total bibit yang ditanam dan banyak bibit yang gagal tumbuh! Tulislah
pada tabel berikut!
Bibit yang Tumbuh = 75
Jumlah Seluruh Bibit
Bibit yang Gagal Tumbuh

Pembelajaran 6
8. (PPKn) Kerjakan soal-soal berikut!
a. Tulislah dua kewajibanmu di sekolah!
_____________________________________________________
_____________________________________________________
b. Tulislah dua hakmu di sekolah!
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Lingkarilah jawaban yang benar!
9. (B. Ind) Kalimat yang berisi saran adalah . . .
a. Ayo, kita segera berangkat ke sekolah!
b. Sepulang dari sekolah, Komang beristirahat.
c. Sebaiknya kita mencari sumber belajar di perpustakaan.
10. (Mat) p – q = 82.
Pasangan nilai p dan q yang tepat adalah . . . .
a. p = 360 dan q = 280
c. p = 410 dan q = 322
b. p = 322 dan q = 240
11. (PPKn) Kewajiban siswa terhadap keindahan dan kerapian
lingkungan sekolah adalah . . . .
a. menghormati guru
c. menjaga kebersihan sekolah
b. datang tepat waktu
Isilah dengan jawaban yang benar!
12. (B. Ind) Bacalah kalimat berikut!
Lisa dinasihati oleh guru karena datang terlambat.
Tulislah kalimat saran berdasarkan permasalahan di atas!
_______________________________________________________
13. (Mat) Tulislah dua pasangan bilangan dengan selisih sebagai
berikut: a. 108
b. 220
_______________________________________________________
_______________________________________________________
14. (PPKn) Tulislah tiga hak yang akan diperoleh siswa jika menjaga
kebersihan lingkungan sekolah!
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
15. (SBdP) Berjalan, jinjit, atau melompat merupakan jenis gerakan
_______________ pada gerak tari.
Catatan Guru:

