
Kelas Tema Materi Waktu 

P1 Sesrawungan 

 

Mendengarkan: mendengarkan dan membedakan berbagai bunyi/suara 

dan atau bunyi bahasa 

Berbicara : memperkenalkan diri menggunakan kalimat sederhana 

dengan ragam bahasa tertentu (ngoko) 

Membaca :mengeja huruf a, i, u, b, p, k, w 

Menulis  : menulis huruf 

Juli - Agustus  

Kulawarga 

 

Mendengarkan: mendengarkan dan membedakan berbagai bunyi/suara 

dan atau bunyi bahasa 

Berbicara : memperkenalkan diri menggunakan kalimat sederhana 

dengan ragam bahasa tertentu (krama) 

Membaca : membaca suku kata dan kata 

Menulis  : menulis huruf 

Agustus 

Lingkungan 

 

Mendengarkan: mendengarkan dan membedakan berbagai bunyi/suara 

dan atau bunyi bahasa 

Berbicara : menyapa dengan kalimatsederhana dan santun 

Membaca : membaca suku kata dan kata 

Menulis  : menulis suku kata dan kata 

September  

Paseduluran 

 

Mendengarkan: mendengarkan tembang dolanan 

Berbicara : menjawab sapaan sesuai unggah - ungguh 

Membaca : membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal yang 

tepat dan lancar 

Menulis  : menulis kalimat sederhana 

Oktober  

Pakaryan 

 

Mendengarkan: mendengarkan tembang dolanan 

Berbicara : menjawab  sapaan sesuai unggah - ungguh 

Membaca : membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal yang 

tepat dan lancar 

Menulis  : menulis kalimat sederhana 

November  

Pasar  

 

Mendengarkan: mendengarkan pesan lisan dalam ragam ngoko dan ngoko 

alus 

 

Januari 



Berbicara : menyebutkan nama dan fungsi anggota tubuh serta benda 

di sekitarnya 

Membaca : membaca nyaring  

Menulis  : menyebutkan nama dan fungsi anggota tubuh serta benda 

di sekitarnya 

Transportasi  

 

Mendengarkan: mendengarkan pesan lisan dalam ragam ngoko dan ngoko 

alus 

Berbicara : menyebutkan nama dan fungsi anggota tubuh serta benda 

disekitarnya 

Membaca : menyanyikan tembang dolanan 

Menulis  : menyebutkan nama dan fungsi anggota tubuh serta benda 

di sekitarnya 

Februari 

Kesenian 

 

Mendengarkan: mendengarkan dongeng binatang 

Berbicara : menyampaikan rasa suka atau tidak suka terhadap 

sesuatu atau kegiatan dengan menggunakan ragam bahasa tertentu 

Membaca : menyanyikan tembang dolanan 

Menulis  :menuliskan kalimat yang didiktekan  

Maret 

Pertanian   

 

Mendengarkan: mendengarkan dongeng binatang  

Berbicara : menyampaikan rasa suka atau tidak suka terhadap 

sesuatu atau kegiatan dengan menggunakan ragam bahasa tertentu. 

Membaca : membaca teks pendek  

Menulis  : menuliskan kalimat yang didiktekan  

April 

 Kulawarga Membaca : membaca pemahaman teks pendek 

Mendengar: mendengarkan pesan lisan 

Berbicara: mengajukan pertanyaan lisan mengenai kegiatan sehari-hari 

dengan menggunakan ragam bahasa tertentu 

Menulis: menulis kalimat sederhana  

Mei 

 

 

 

 



P2 Kulawarga Membaca : membaca pemahaman teks pendek 

Mendengar: mendengarkan pesan lisan 

Berbicara: mengajukan pertanyaan lisan mengenai kegiatan sehari-hari 

dengan menggunakan ragam bahasa tertentu 

Menulis: menulis kalimat sederhana  

Juli  - Agustus 

Nenandur Membaca: memahami teks pendek 

Mendengar: mendengarkan percakapan sederhana 

Berbicara:  mengajukan pertanyaan secara lisan mengenai kegiatan sehari – 

hari dengan menggunakan ragam bahsa tertentu (ngoko) 

Menulis: menulis kalimat sederhana 

Agustus 

Dolanan Membaca: membaca indah (misalkan geguritan, tembang dolanan) 

Mendengar: mendengarkan percakapan sederhana 

Berbicara: mengajukan pertanyaan secara lisan mengenai kegiatan sehari – 

hari dengan menggunakan ragam bahasa tertentu 

Menulis: menulis nama gamelan, Punakawan, dan benda-benda di 

sekitarnya yang didiktekan   

September  

Papan 

Panggonan  

Membaca: membaca indah (misalkan geguritan, tembang dolanan) 

Mendengar: mendengarkan cerita tokoh wayang (Punakawan) 

Berbicara: menceritakan kegiatan sehari – hari dengan menggunakan 

ragam bahasa tertentu 

Menulis: menulis nama gamelan,Punakawan, dan benda – benda di 

sekitarnya yang didiktekan 

Oktober  

Kabudayaan Membaca: membaca indah (misalnya geguritan , tembang) 

Mendengar: mendengarkan cerita tokoh wayang 

Berbicara: menceritakan kegiatan sehari – hari dengan menggunakan 

ragam bahasa tertentu 

Menulis: menulis nama gamelan, Punakawan, dan benda – benda di 

sekitarnya yang didiktekan 

 

 

 

November  

 



Kadadean Membaca: membaca nyaring dan lancer teks sastra sederhana (maksimum 

15 kalimat) 

Mendengar: mendengarkan cerita teman 

Berbicara: menceritakan pengalaman sendiri dengan ragam bahasa 

tertentu (ngoko) 

Menulis: menulis kegiatan sehari – hari 

Januari 

Kawarasan Membaca: membaca nyaring dan lancer teks sastra sederhana (maksimum 

15 kalimat) 

Mendengar: mendengarkan cerita teman 

Berbicara: menceritakan pengalaman sendiri dengan ragam bahasa 

tertentu 

Menulis: menulis kegiatan sehari – hari 

Februari 

Lingkungan Membaca: membaca indah 

Mendengarkan: mendengarkan tembang dolanan  

Berbicara: mendeskripsikan benda sekitar dengan ragam bahasa tertentu 

Menulis: menulis kegiatan sehari – hari yang didiktekan  

Maret 

Karemenan  Membaca: membaca indah 

Mendengarkan: mendengarkan tembang dolanan  

Berbicara: mendeskripsikan benda sekitar dengan ragam bahasa tertentu 

Menulis: menulis kegiatan sehari – hari yang didiktekan 

April  

Papan 

Panggonan 

Membaca: membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15 – 20) 

Berbicara: menjelaskan urut – urutan membuat atau melakukan sesuatu 

dengan menggunakan ragam bahasa tertentu 

Mendengarkan: mendengarkan cerita pengalaman teman 

Menulis: menulis karangan sederhana 

Mei 

 

 

 

 

 



P3  Papan 

Panggonan 

Membaca: membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15 – 20) 

Berbicara: menjelaskan urut – urutan membuat atau melakukan sesuatu 

dengan menggunakan ragam bahasa tertentu 

Mendengarkan: mendengarkan cerita pengalaman teman 

Menulis: menulis karangan sederhana 

Juli – Agustus 

Lingkungan Membaca: membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15 – 20) 

Berbicara: menjelaskan urut – urutan membuat atau melakukan sesuatu 

dengan menggunakan ragam bahasa tertentu 

Mendengarkan: mendengarkan cerita pengalaman teman 

Menulis: menulis karangan sederhana 

Agustus 

Dolanan Membaca: membaca huruf Jawa nglegena 

Berbicara: menanggapi cerita anak yang dibaca/didengar 

Mendengar: mendengarkan cerita wayang tentang Pandawa 

Menulis: menulis huruf jawa nglegena 

September  

Pendhidhikan Membaca: membaca huruf Jawa nglegena 

Berbicara: menanggapi cerita anak yang dibaca/didengar 

Mendengar: mendengarkan cerita wayang tentang Pandawa 

Menulis: menulis karangan sederhana 

Oktober  

Transportasi Membaca: membaca pemahaman cerita sederhana tentang tokoh wayang 

Pandawa  

Berbicara: menanggapi cerita anak yang dibaca/didengar 

Mendengar: mendengarkan cerita pengalaman teman 

Menulis: menulis karangan sederhana 

November  

Olahraga Membaca: membaca dongeng atau cerita; membaca indah (misalnya 

geguritan, tembang Pocung) 

Berbicara: menceritakan pengalaman yang menarik dengan menggunakan 

ragam bahasa Jawa tertentu 

Mendengar: mendengarkan tembang Pocung 

Menulis: menulis karangan sederhana menggunakan ragam bahasa 

tertentu 

Januari 



Tontonan Membaca: membaca dongeng atau cerita; membaca kalimat sederhana 

berhuruf Jawa nglegena  

Berbicara: menceritakan pengalaman yang menarik dengan menggunakan 

ragam bahasa tertentu 

Mendengar: mendengarkan cerita percakapan antara anak dengan anak 

dan anak dengan orang tua 

Menulis: menulis karangan sederhana dengan menggunakan ragam bahasa 

tertentu 

Februari 

Bagas Waras Membaca: membaca dongeng atau cerita;  

Berbicara: melakukan percakapan  dengan menggunakan ragam bahasa 

tertentu 

Mendengar: mendengarkan cerita percakapan antara anak dengan anak 

dan anak dengan orang tua 

Menulis: menulis karangan sederhana dengan menggunakan ragam bahasa 

tertentu 

Maret 

Nenandur Membaca: membaca indah (misal geguritan, tembang Pocung)   

Berbicara: melakukan percakapan dengan menggunakan ragam bahasa 

tertentu 

Mendengar: mendengarkan cerita percakapan antara anak dengan anak 

dan anak dengan orang tua 

Menulis: menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa nglegena  

April  

Kagiyatan 

Sekolah 

Mendengarkan: mendengarkan pembacaan geguritan 

Berbicara: menceritakan berbagai keperluan berdasarkan gambar 

Membaca: membaca pemahaman teks nonsastra 

Menulis: membuat percakapan/dialog dasar 

Mei 

 

 

 

 

 

 



P4  Kagiyatan 

Sekolah 

Mendengarkan: mendengarkan pembacaan geguritan 

Berbicara: menceritakan bebrbagai keperluan berdasarkan gambar 

Membaca: membaca pemahaman teks nonsastra 

Menulis: membuat percakapan/dialog dasar 

Juli  - Agustus 

 Paseduluran Mendengarkan: mendengarkan pembacaan geguritan 

Berbicara: menceritakan berbagai keperluan berdasarkan gambar 

Membaca: membaca pemahaman teks nonsastra 

Menulis: membuat percakapan/dialog dasar 

Agustus 

 Unggah-

Ungguh 

Mendengarkan: mendengarkan pembacaan teks nonsastra 

Berbicara: mengungkapkan keinginan dengan menggunakan ragam bahasa 

yang tepat 

Membaca: membaca pemahaman teks nonsastra 

Menulis: menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan swara 

(wulu, suku, pepet, taling, taling tarung) 

September  

 Dadi 

Pramuka  

Mendengarkan:  mendengarkan pembacaan teks nonsastra dan geguritan 

Berbicara: mengungkapkan keinginan dengan menggunakan ragam bahasa 

yang tepat 

Membaca: membaca kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan 

swara (wulu, suku, pepet, taling, taling tarung) 

Menulis: membuat percakapan/dialog sederhana 

Oktober  

 Budi Pekerti Mendengarkan: mendengarkan pembacaan teks nonsastra dan geguritan 

Berbicara: menceritakan berbagai keperluan berdasarkan gambar 

Membaca: membaca nyaring denagn lafal dan intonasi yang tepat (20-25 

kalimat) 

Menulis: membuat percakapan/dialog sederhana 

November  

 Urip Rukun  Mendengarkan: mendengarkan cerita tradisi setempat dengan ragam 

bahasa tertentu, mendengarkan tembang Gambuh 

Berbicara: menanggapi suatu peristiwa dengan mengguanakan ragam 

bahasa tertentu 

Membaca: membaca teks sastra (percakapan, sandiwara dan sebagainya) 

 

Januari 



Membaca kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan panyigeg 

wanda (layar, cecak, wignyan) 

Menulis: menulis urutan cara membuat sesuatu secara sederhana   

 Sukarena Mendengarkan: mendengarkan cerita tradisi setempat dengan ragam 

bahasa tertentu 

Berbicara: menanggapi suatu peristiwa dengan mengguanakan ragam 

bahasa tertentu 

Berbicara: menceritakan tokoh Puntadewa 

Membaca: membaca teks sastra (percakapan, sandiwara dan sebagainya) 

Menulis: menulis urutan cara membuat sesuatu secara 

Februari 

 Nenandur Mendengarkan: mendengarkan cerita tradisi setempat dengan ragam 

bahasa tertentu 

Mendengarkan tembang Gambuh 

Berbicara: menanggapi suatu peristiwa dengan mengguanakan ragam 

bahasa tertentu 

Berbicara: menceritakan tokoh wayang Pandawa 

Membaca: membaca teks sastra (percakapan, sandiwara dan sebagainya) 

Membaca kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan panyigeg 

wanda (layar, cecak, wignyan) 

Menulis: menulis urutan cara membuat sesuatu secara sederhana 

Maret 

 Suba Sita Mendengarkan: mendengarkan cerita tradisi setempat dengan ragam 

bahasa tertentu 

Berbicara: menanggapi suatu peristiwa dengan mengguanakan ragam 

bahasa tertentu 

Membaca: membaca teks sastra (percakapan, sandiwara dan sebagainya) 

Menulis: menulis kata berhuruf Jawa yang menggunakan sandhangan 

panyigeg wanda (layar, cecak, wignyan) 

April  

 Pasinaon Mendengarkan: mendengarkan pesan 

Berbicara: menyampaikan tanggapan dan saran 

Membaca: membaca teknik (teks pidato, berita, dialog dan sebagainya) 

Menulis: menulis surat pribadi 

Mei 

 



P5 Pasinaon Mendengarkan: mendengarkan pesan 

Berbicara: menyampaikan tanggapan dan saran 

Membaca: membaca teknik (teks pidato, berita, dialog dan sebagainya) 

Menulis: menulis surat pribadi 

Juli 

 Kadadean Mendengarkan: mendengarkan pesan 

Berbicara: menyampaikan tanggapan dan saran 

Membaca: membaca teknik (teks pidato, berita, dialog dan sebagainya) 

Menulis: menulis surat pribadi 

Agustus 

 Tumindak 

Becik 

Mendengarkan: mendengarkan pesan 

Berbicara: menyampaikan tanggapan dan saran 

Membaca: membaca teknik (teks pidato, berita, dialog dan sebagainya) 

Menulis: menulis kalimat berhuruf Jawa menggunakan sandhangan 

panyigeg wanda 

September  

 Lelakon Mendengarkan: mendengarkan cerita tokoh wayang Werkudara  

Berbicara: melakukan wawancara 

Membaca: membaca kalimat berhuruf Jawa menggunakan sandhanga 

panyigeg wanda 

Menulis: membaca kalimat berhuruf Jawa menggunakan sandhangan 

panyigeg wanda 

Oktober  

 Bima Suci Mendengarkan: mendengarkan cerita tokoh wayang Werkudara  

Berbicara: melakukan wawancara 

Membaca: membaca kalimat berhuruf Jawa menggunakan sandhangan 

panyigeg wanda 

Menulis: menulis kalimat berhuruf Jawa menggunakan sandhangan 

panyigeg wanda 

November  

 Pendhidikan Mendengarkan: mendengarkan cerita rakyat 

Berbicara: mendeskripsikan benda di sekitar 

Membaca: membaca cerita rakyat 

Menulis: menulis laporan sederhana hasil pelaksanaan tugas 

 

Desember  



 Budi Pekerti Mendengarkan: mendengarkan cerita rakyat 

Berbicara: menanggapi persoalan faktual menggunakan ragam bahasa yang 

santun 

Membaca: membaca cerita anak 

Menulis: menulis laporan hasil pelaksanaan tugas 

Januari 

 Kabudayan Mendengarkan: mendengarkan tembang Mijil 

Berbicara: menanggapi persoalan faktual menggunakan ragam bahasa yang 

santun 

Membaca: membaca indah 

Menulis: menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan pasangan  

Februari 

 Pariwisata  Mendengarkan: mendengarkan tembang Mijil 

Berbicara: menanggapi persoalan faktual menggunakan ragam bahasa yang 

santun 

Membaca: membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa yang menggunakan 

pasangan 

Menulis: menulis kalimat sederhana berhuruf Jawa menggunakan pasangan 

Maret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P6 Lingkungan  Mendengarkan: mendengarkan cerita tokoh wayang Arjuna 

Berbicara: melaporkan hasil pengamatan 

Membaca: membaca kalimat berhuruf Jawa menggunakan pasangan  

Menulis: menulis karangan 

April  

 Olahraga  Mendengarkan: mendengarkan cerita anak 

Berbicara: melaporkan hasil pengamatan 

Membaca: membaca pemahaman teks nonsastra 

Menulis: menulis karangan 

Mei 

 Tetanen  Mendengarkan: mendengarkan cerita anak 

Berbicara: menanggapi hasil pengamatan 

Membaca: membaca pemahaman teks nonsastra 

Menulis: menulis kalimat berhuruf Jawa menggunakan pasangan 

Juli 

 Sekolah Mendengarkan: mendengarkan cerita tokoh wayang Arjuna 

Berbicara: menanggapi hasil pengamatan 

Membaca: membaca tembang Pangkur 

Menulis: menulis kalimat berhuruf Jawa menggunakan pasangan 

Agustus 

 Komunikasi Mendengarkan: mendengarkan cerita anak 

Berbicara: menamggapi hasil pengamatan 

Membaca: membaca tembang Pangkur 

Menulis: menulis kalimat berhuruf Jawa menggunakan pasangan 

September  

 Budi Pekerti  Mendengarkan: mendengarkan pembacaan teks pidato 

Berbicara: menceritakan isi pidato sesuai unggah-ungguh 

Membaca: membaca teks pidato dan menjelaskan isinya 

Menulis: menulis karangan parafrase, dialog, narasi dan sebagainya 

Oktober  

 Karemenan  Mendengarkan: mendengarkan pembacaan teks pidato 

Berbicara: menceritakan isi pidato sesuai unggah-ungguh 

Membaca: membaca teks pidato dan menjelaskan isinya 

Menulis: menulis karangan parafrase, dialog, narasi dan sebagainya  

November  



 Pahlawan Mendengarkan: mendengarkan cerita tokoh wayang Nakula Sadewa 

Berbicara: berpidato 

Membaca: membaca kalimat berhuruf Jawa 

Menulis: menulis karangan parafrase, dialog, narasi dan sebagainya 

Januari 

 Pariwisata  Mendengarkan: mendengarkan cerita tokoh wayang  Nakula Sadewa 

Berbicara: mengapresiasi tembang Kinanti 

Membaca: membaca kalimat berhuruf Jawa 

Menulis: menulis kalimat berhuruf Jawa 

Februari 

 


