Nama : _________________
KELAS 4

Kelas :____ Tanggal :_____

LEMBAR PORTOFOLIO
Pembelajaran 1
1. (IPS) Carilah informasi tentang keragaman budaya dari pulaupulau di Indonesia, yaitu Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau
Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Nusa Tenggara,
Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
Informasi dapat diperoleh dari ensiklopedia, majalah, atau
internet.
Isilah tabel berikut dengan hasil informasi yang kamu peroleh.
JENIS –JEBNIS KERAGAMAN
PULAU

DAERAH
Suku Bangsa

RumahAdat

Tarian Daerah

Alat Musik Tradisional
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Pembelajaran 2
2. (Mat) Gambarkan lima contoh bangun segi banyak!

3. (PPKn) Manfaat Persatuan dan Kesatuan dalam Keragaman
a. Catatlah keragaman teman-teman yang ada di lingkungan
rumahmu. Misalnya, keragaman suku bangsa.

b. Tuliskan contoh kerja sama yang dilakukan bersama
teman-temanmu di lingkungan rumah.
c. Tuliskan manfaat yang kamu peroleh dari kerja sama
tersebut.

Pembelajaran 4
4. (Mat) Lingkarilah bangun berikut yang termasuk bangun segi
banyak beraturan.
Belah ketupat

Segitiga sama sisi

Segi enam

Segitiga siku-siku

Jajargenjang

Segi lima

Persegi

Segitiga sama kaki

Layang-layang
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Pembelajaran 6
5. (PPKn) Tuliskan contoh kegiatan yang pernah kamu
lakukan yang mencerminkan sikap persatuan dan
kesatuan.
a. Tindakan di rumah:

b. Tindakan di jalan umum:

6. (B. Ind) Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung
paragraf berikut!

Lingkari jawaban yang tepat!
7. (B. Ind) Suatu topik yang dibahas pada suatu teks disebut . . .
a. latar cerita
c. gagasan pokok
b. watak tokoh
d. gagasan pendukung

8. (IPS) Rencong merupakan senjata tradisional yang berasal dari…
a. Aceh
c. Papua
b. Bali
d. Jawa
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9. (Mat) Bangun berikut yang termasuk segi banyak beraturan
adalah . . . .
a. belah ketupat
c. segitiga sama kaki
b. layang-layang
d. segitiga sama sisi

10. (SBdP) Salah satu unsur utama dalam tari adalah . . . .
a. panggung
c. pelatih
b. penonton
d. gerakan tubuh
11. (PPKn) Contoh kegiatan kerja sama di lingkungan adalah...
a. kerja bakti
c. halal bihalal
b. perpecahan
d. permusuhan
Isilah dengan jawaban yang tepat!
12.(Mat) Bangun datar yang memiliki sisi-sisi sama panjang
dan sudut-sudut sama besar disebut . . . .
13. (IPS)Tuliskan tiga contoh tarian daerah di Indonesia yang
kamu ketahui!
14. (IPS) Joglo adalah rumah adat dari . . . .
15. (B. Ind) Perbedaan gagasan pokok dan gagasan
pendukung adalah . . . .

Catatan Guru:
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