KELAS 3

Nama: ________________
Kelas: ____ Tanggal: _____

LEMBAR PORTOFOLIO
Pembelajaran 1
1. (B. Ind) Bacalah teks percakapan berikut!
Jonas
Dedi
Jonas
Dedi

: Dedi, ayo kita mengerjakan tugas bersama di rumah Lani.
: Yuk, kita ajak yang lain juga, ya.
: Siapa lagi?
: Aku mempunyai tetangga baru. Namanya Mutiara. Dia baru beberapa
hari pindah ke sini.
Jonas : Oh, ya? Sebaiknya, kita ajak juga dia ke rumah Lani.
Dedi : Betul, Jonas. Kata ibuku, kita harus bersikap baik pada tetangga kita.
Jonas : Iya, ibu guru juga mengajarkan kita seperti itu.
Dedi : Kita harus memberi tahu Lani kalau ada teman baru.
Jonas : Iya. Lani juga pasti akan senang.

Tulislah kalimat saran yang ada pada percakapan di atas!

2. (Mat) Tentukan lima kemungkinan pasangan bilangan yang tepat
untuk dimasukkan ke dalam mesin perkalian berikut!

Tuliskan hasilnya pada tabel berikut!
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Pasangan Bilangan
. . . × . . . = 360
. . . × . . . = 360
. . . × . . . = 360
. . . × . . . = 360
. . . × . . . = 360

Pembelajaran 3
3. (Mat) Ayah Made ingin membagikan sejumlah bibit tanaman kepada
beberapa tetangganya. Ayah Made menyiapkan 540 bibit tanaman.
Tulislah enam kemungkinan banyak tetangga yang dapat menerima
bibit dan banyak bibit yang dibagikan untuk setiap tetangga!
. . . × . . . = 540
. . . × . . . = 540
. . . × . . . = 540

. . . × . . . = 540

. . . × . . . = 540

. . . × . . . = 540

4. (SBdP) Buatlah gambar dekoratif dengan bantuan kotak-kotak berikut!
Selanjutnya, warnailah sesuai kreativitasmu!

Pembelajaran 4
5. (B. Ind) Bacalah teks berikut dengan saksama!
Pada hari Minggu pagi, Lani dan orang tuanya ikut bekerja bakti di lingkungan
rumah mereka. Saat bekerja bakti, Lani melihat kubangan air yang kotor. Lani dan
teman-temannya membersihkan kubangan itu agar tidak ada jentik nyamuk. Ibu
Lani membersihkan taman karena banyak daun berserakan. Ayah Lani bersama
tetangga yang lain membersihkan parit yang penuh sampah.

Tulislah masalah dan penyelesaian yang ada pada teks! Tulislah pada
tabel berikut!
No.
1.
2.
3.

Masalah

Penyelesaian

6. (PPKn) Kerjakan soal-soal berikut!
a. Tulislah dua kegiatan kerja sama yang pernah kamu lakukan
bersama tetangga! ______________________________________
_____________________________________________________
b. Tulislah dua kewajiban yang telah kamu lakukan ketika bekerja
sama dengan warga masyarakat! __________________________
_____________________________________________________
c. Tulislah dua contoh hak yang telah kamu dapatkan di lingkungan
masyarakat! ___________________________________________
_____________________________________________________
d. Apa manfaatnya jika semua warga menjalankan kewajiban dan
memperoleh haknya di lingkungan masyarakat?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Pembelajaran 6
7. (B. Ind) Tulislah tiga permasalahan yang ada di lingkunganmu!
Tulislah juga penyelesaian untuk permasalahan itu!
No.
1.

Masalah

Penyelesaian

2.
3.

8. (PPKn) Kerjakan soal-soal berikut!
a. Mengapa kita perlu saling menolong dan menghargai dalam
kehidupan bertetangga? _________________________________
_____________________________________________________
b. Apa yang mungkin terjadi jika ada warga yang tidak menghormati
hak-hak warga lainnya? __________________________________
_____________________________________________________
c. Apakah kamu pernah mengalami masalah saat melaksanakan
kewajiban dalam bertetangga? Ayo, ceritakan!
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Lingkarilah jawaban yang benar!
9. (B. Ind) Bacalah kalimat berikut!
Jonas tidak sengaja menginjak mainan Dedi ketika bermain.
Kalimat saran yang tepat untuk kalimat tersebut adalah . . .
a. Sebaiknya Jonas meminta maaf kepada Dedi.
b. Dedi harus meminta maaf kepada Jonas.
c. Jonas dan Dedi segera merapikan mainan.
10. (Mat) Pasangan bilangan berikut yang hasil kalinya 300 adalah . . . .
a. 60 × 6
b. 15 × 20
c. 30 × 15
11. (PPKn) Contoh kewajiban yang harus dilaksanakan saat bermain
bersama tetangga adalah . . . .
a. membuat aturan sendiri saat bermain bersama tetangga
b. bermain dengan sportif dan dapat menerima kekalahan
c. tidak mau bermain secara bergantian
Isilah dengan jawaban yang benar!
12. (B. Ind) Bacalah permasalahan berikut!
Kucing Rini tampak kurus dan tidak sehat. Kucing itu pun terlihat
sangat kotor.
Kalimat saran yang tepat untuk permasalahan di atas adalah
_______________________________________________________
13. (Mat) Dua bilangan yang hasil perkaliannya 500 adalah __________
dan __________
14. (PPKn) Tulislah dua kewajiban yang telah kamu lakukan dalam
kehidupan bertetangga! ___________________________________
_______________________________________________________
15. (SBdP) Tulislah bentuk gambar dekoratif
pada kain batik di samping!
________________________________

Catatan Guru:

