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Langkah Membuat Cerita 
Berdasarkan Gambar



Langkah 1 : Amati gambar acak dengan teliti



Langkah 2 : Urutkan gambar dan berilah 
nomor urutnya

123
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Langkah 3 : Buat kalimat yang sesuai dengan 
gambar

1

2
2

Juno bangun tidur jam 5 pagi.  

Juno mandi pagi sebelum berangkat ke 

sekolah. 



Langkah 3 : Buat kalimat yang sesuai dengan 
gambar

Juno tidak lupa menggosok gigi 

menggunakan pasta gigi dan sikat gigi.

Juno memakai seragam setelah selesai 

mandi dan mengeringkan badannya 

menggunakan handuk

3

4



Langkah 3 : Buat kalimat yang sesuai dengan 
gambar

Juno menyisir rambut menggunakan 

sisir dengan rapi.

Juno memakai kaus kaki dan 

sepatunya sebelum berangkat ke 

sekolah.

5

6



Langkah 4 : Susun kalimat-kalimat yang sudah 
dibuat menjadi cerita yang baik 

Catatan : 

Pada saat menyusun kalimat, kita juga 

dapat menambahkan atau memperbaiki 

kalimat yang sudah kita buat agar 

ceritanya menjadi semakin baik.



Langkah 4 : Susun kalimat-kalimat yang sudah 
dibuat menjadi cerita yang baik 

Setiap hari Juno bangun tidur jam 5 pagi. Ia mandi pagi sebelum

berangkat ke sekolah. Ia tidak lupa menggosok gigi menggunakan pasta

gigi dan sikat gigi. Selesai mandi dan mengeringkan badannya, Juno

segera memakai seragam sekolah. Setelah memakai seragam sekolah,

Juno menyisir rambutnya menggunakan sisirnya dengan rapi. Sebelum

berangkat ke sekolah, ia memakai kaus kaki dan sepatu dengan benar.
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Salam adalah ucapan oleh 

seseorang kepada orang lain. 

Salam diucapkan ketika bertemu 

dengan teman, guru, orang tua, 

dll.

Ucapan Salam



Adab Mengucap Salam 

❖ Yang muda memberi salam kepada yang lebih 

tua. 

❖ Yang berjalan memberi salam kepada yang 

sedang duduk. 

❖Mengucap salam ketika akan berpidato.



Adab Mengucap Salam 

❖Mengucap salam harus memperhatikan agama orang 

yang kita ajak bicara. 

• Jika sama-sama beragama islam 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

• Jika berbeda agama dengan kita

Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan 

selamat malam



“Jangan lupa 3S (Senyum, sapa, 
dan salam) jika bertemun oran 

lain ya Anak Hebat”

—Terima Kasih 


