Teacher’s Notes 12

Find anything green

Year VII

PICTURE 1: My Town
Game 12: Find anything green
Kompetensi Dasar
Mengungkapkan kosakata berupa memberikan informasi nama-nama benda berdasarkan warna yang terdapat pada
gambar.

Tujuan
Murid diharapkan bisa:
menyebutkan secara lisan atau tulis kosakata berupa nama-nama benda menurut warnanya yang terdapat pada
gambar.
Contoh: Find anything green: grass, trees, shirt/T-shirt, angkot, etc

r

Materi
r

1 lembar picture 1: My Town untuk setiap kelompok

Catatan
r

Tingkat kesulitan tergantung pada kategori yang disebutkan oleh guru. Kegiatan ini bisa dilakukan untuk kelas VIII
atau kelas IX, misalnya murid menyebutkan benda berdasarkan kategori bentuk, lexical set (untuk daftar kosakata
lihat pada Game 11) atau murid harus dengan cepat menemukan jawaban dari pertanyaan tentang informasi rinci.
Contoh: Find anything round; Name public transportation that has two wheels; Name two animals; Name three jobs,
Who’s wearing a yellow T-shirt? Who’s speaking on the phone? dll.

LANGKAH-LANGKAH/PROSEDUR

INSTRUKSI

§ Murid bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3 – 4
orang (untuk jumlah murid <30) atau 5 – 6 orang (untuk
jumlah murid >35).

Work in groups of 3 or 4.

§ Mintalah murid untuk memberi nama kelompok, misalnya
kelompok A, B, C atau kelompok 1, 2, dst atau dengan
nama-nama populer seperti nama buah-buahan.

Find a name for your group.

§ Bagilah papan tulis menjadi beberapa kolom sesuai
dengan jumlah kelompok. Tulislah nama kelompok di tiap
kolom.
§ Jelaskan bahwa mereka akan melihat sebuah gambar
tentang My Town dan murid diharapkan bisa mengenali
warna benda-benda yang terdapat pada gambar tersebut.

You will see a picture of a town. Can you name any
colours? Good.

§ Dalam permainan ini murid harus berlomba-lomba
menyebutkan benda-benda yang warnanya disebutkan
oleh guru. Tekankan bahwa guru hanya memberi
kesempatan kepada kelompok yang mengangkat tangan
terlebih dahulu. Murid/kelompok yang menjawab tanpa
mengangkat tangan tidak akan dihitung.

Let’s practise before we start. If you know the
answer, raise your hand. Anyone may answer but
you have to raise your hand. If your answer is correct,
you will get one point. Do you know what to do?
OK, find anything green!
(Group A answers: grass!)
Good! One point for group A – but it’s only a practice.

§ Kelompok yang mengangkat tangan, ditunjuk oleh guru
dan bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan satu
poin. Berikan contoh:
Guru: Find anything green!
Group A (angkat tangan): grass!
Guru: Right! One point for group A.
§ Pastikan bahwa setiap kelompok sudah siap dan konsentrasi.

OK, let’s start now. Are you ready?

§ Lakukan kegiatan ini selama 10 – 15 menit. Pemenangnya
adalah kelompok dengan poin tertinggi. Berikan hadiah
(misalnya permen dll) atau paling tidak pujian bagi
pemenang.
§ Mintalah mereka untuk mengembalikan gambar.
Games & Pictures Resource Pack

Now return the pictures please.
34

Picture 1: My Town

