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PENGGUNAAN  PERISIAN KURSUS PENDIDIKAN DALAM  P&P 

 

Bahan    : Perisian Kursus Pendidikan (CDRI ) 

Matapelajaran   : Bahasa Melayu 

Tahun    : 2 Maju 

Tajuk    : Flora dan Fauna 

 

Pengintegrasian Bahan  

 

Bahan    : Perisian Kursus Pendidikan (CDRI) 

Matepelajaran  : Bahasa Melayu 

Tahun    : 2 Maju 

Tajuk    : Flora dan Fauna 

Tema    : Mengenali Fauna 

Objektif   : Pada akhir pembelajaran murid dapat menggunakan    

  penjodoh bilangan yang betul dan dapat mengisi  

  tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang betul. 

Penggunaan   : Sebahagian – 1) Set Induksi 

          2) Perkembangan  

Segmen   : Perkembangan –Tutorial 

Kaedah   : Penggunaan CDRI secara menyeluruh  –  

   Pembelajaran Koperatif 

Bilangan Komputer : Berpusat pada guru ( satu komputer ) 
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PERSEDIAAN MENGAJAR  

MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU   
 

Hari   :        

Tarikh  :         

Masa    :        

Tahun   : Tahun  2                   

Topik   : Flora dan Fauna                      

Subtopik     : Kepentingan Fauna 

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran  murid-murid akan     

     dapat: 

1. Menamakan haiwan mengikut kategori seperti saiz haiwan, 

haiwan liar, haiwan jinak dan haiwang yang boleh 

dipelihara. 

2. Melengkapkan jadual yang diberikan. 

Fokus Utama  : 1.2 Aras 3 (i) 

    Mengenal pasti jenis-jenis fauna mengikut kategori. 

Fokus Sampingan : 8.1 Aras 2 (ii) 

                Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai  

Pengetahuan sedia  ada : Murid telah mengenal haiwan dan biasa melihat haiwan  

                                          dalam kehidupan seharian. 

Nilai – nilai murni : Mencintai, menghargai, memelihara dan menyanyai. 

Unsur KBKK  : Mengenal pasti 

BBM     : CDRI, gambar haiwan 
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AKTIVITI PEMBELAJARAN  

 

Set Induksi  
 

1. Guru memperdengarkan beberapa bunyi haiwan dan murid cuba meneka nama  

    haiwan tersebut. 

 

                    
 

2. Murid menyenaraikan nama-nama haiwan yang dipaparkan oleh guru. 

 

Langkah 1 

 
1. Guru memaparkan gambar haiwan dan murid diminta menamakan haiwan-haiwan  

    tersebut. 

 

2. Guru menerangkan kepada murid bahawa haiwan boleh dibahagikan  

    kepada beberapa kategori : 

a) saiz haiwan 

b) haiwan liar 

c) haiwan jinak 

d) haiwan yang boleh dipelihara 
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3. Guru menunjukkan gambar haiwan dan murid diminta menkategorikan  

    haiwan kepada haiwan yang bersaiz besar dan haiwan yang bersaiz kecil. 

 

4. Berdasarkan gambar-gambar haiwan yang dipaparkan, guru mengenalkan  

    kepada murid haiwan liar, haiwan jinak dan haiwan yang boleh dipelihara. 

 

Langkah 2 

 
1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid. 

 

2. Murid melengkapkan jadual dengan menyenaraikan haiwan-haiwan mengikut  

    kategori yang telah dipelajari. 

 
 

Kategori haiwan Nama haiwan 

Haiwan bersaiz besar 1. 

2. 

Haiwan bersaiz kecil 1. 

2. 

Haiwan liar 1. 

2. 

Haiwan jinak 1. 

2. 

Haiwan yang boleh 

dipelihara 

1. 

2. 
 

3. Murid diberi masa 15 minit untuk menyiapkan lembaran kerja tersebut. 

 

Penutup 
 

1. Murid melakukan aktiviti kembara dengan mencari haiwan yang tersembunyi. 

 

                                         

 


