
MATERI TEMATIK 1G – SUB TEMA 1 

BENDA HIDUP DAN TAK HIDUP DI SEKITARKU 
 

1. Ada banyak benda di sekita kita 

2. Ada benda hidup dan benda tak hidup 

3. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup 

4. Meja, baju, gedung sekolah, sepeda, boneka adalah contoh benda tak 

hidup. 

5. Ada benda ciptaan Allah, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, air, 

dan gunung. 

6. Ada pula benda buatan manusia contohnya mobil, baju, sepeda. 

7. Kita memanfaatkannya setiap hari. 

Kita wajib bersyukur kepada Allah. Salah satu cara bersyukur dengan 

merawat hewan dan tanaman. 

8. Mengenal ciri – ciri benda 

Benda hidup butuh makan dan minum. 

Benda hidup dapat bergerak dan tumbuh besar. 

Benda mati tidak makan dan minum 

Benda mati tetap, diam dan tidak tumbuh. 

9. Benda hidup perlu makanan dan air. 

Makanan dan air diperlukan untuk bertahan hidup. 

Makanan dan air juga diperlukan untuk pertumbuhan 

10. Benda hidup dapat 

berkembang biak untuk 

menjaga kelestariannya. 

Berkembang biak untuk 

mendapat keturunan dan 

memperbanyak jumlahnya.  

11. Benda hidup tumbuh besar. Bertambah 

berat dan tinggi. 

Tinggi kita pun bertambah sejak bayi hingga 

sekarang. 

Begitupun hewan dan tumbuhan selalu bertambah tinggi. 

Benda-benda memiliki tinggi yang berbeda. 

12. Benda hidup perlu udara untuk bernafas. 

13. Benda tak hidup tidak bergerak, tidak tumbuh besar, tidak 

memerlukan udara untuk bernafas, dan tidak makan atau minum. 

14. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. 

15. Boneka, mobil-mobilan, robot dan kartu adalah benda tak hidup. 

Robot dan mobil tidak bisa bergerak sendiri. Robot memerlukan 

baterai untuk bergerak, sedangkan mobil harus ada pengemudi untuk 

menggerakkannya. 

16. Manusia adalah benda hidup yang bisa bergerak sendiri. Manusia bisa 

berjalan dan berlari. 

17. Belajar berjalan dan berlari 

sesuai hitungan. Pandangan 

lurus ke depan dan langkahkan 

kaki kiri dan kanan bergantian. 

Ayunkan juga tanganmu 

mengikuti irama langkah kaki. 

18. Sekarang ayo belajar berlari. 

Badan sedikit dicondongkan ke 

depan. Lakukan ayunan kaki 

lebih tinggi. Gerakan berlari di 

tempat.Gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan.  

Kemudian berlari kedepan dan semakin cepat 



19. Ayo kita belajar Garuda Pancasila.  

Lambang negara biasa dipajang pada dinding 

kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat 

sila-sila Pancasila. 

20. Mari kita mengenal simbol dan bunyi sila ke-4 

Pancasila. 

21. Bunyi sila ke-4 Pancasila adalah Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan.  

22. Simbol sila ke-4 Pancasila adalah kepala banteng. 

23. Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan. 

24. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. 

25. Ayo kita bernyanyi bersama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Kita bisa juga belajar bernyanyi dengan menggunakan nada panjang 

dan pendek. 
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