
Kerajinan Tangan
Unit 3 - Juara

Juara Kerajinan Tangan 3

Ponsel Iman

Bahan Persediaan:
• Contoh ponsel dengan fi lm gambar 
(1 per anak)
• Pita simpel / potong 30 cm (1 per 
anak)
• Manik-manik (1 per anak)
• Opsional: pensil warna, krayon atau 
gunting.

7 gambar mewakili 7 pelajaran tentang 
kesetiaan. Dianjurkan untuk 
mengucapkan judul ketika 
membagikan gambar melalui ponsel 
mereka.

Instruksi:
1. Potong ponsel dan fi lm gambar.

2. Rakit ponsel.

3. Masukkan pita melalui lubang dan ikatkan 
manik-manik.

4. Periksa untuk memastikan fi lm gambar 
cocok masuk dalam celah potongan pada 
ponsel. Jika tidak, potonglah sampai cocok 
dengan benar.

5. Bermainlah dengan murid untuk melihat 
pesan apa yang dikirim atau diterima pada 
ponsel mereka.



Instruksi:
1. Potong tanda-tanda jalan dan jalanan.
2. Lipat berdasarkan garis putus-putus.
3. Lem tanda-tanda ke jalanan.
4. Distribusikan tanda-tanda sepanjang 
jalan “kelembutan”.
5. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut 
bagi  murid untuk mengetahui apakah 
mereka membuat kemajuan pada “Jalan 
Kelembutan.”

Jalan Kelembutan

Bahan Persediaan:
• Contoh Jalan dan Tanda (1 per murid)
• Opsional: krayon, pena, mainan mobil kecil, 
lem atau tape.

Instruksi:
1. Potong lampu lalu lintas dari contoh.
2. Lem lingkaran busa merah, kuning dan 

hijau pada bagian yang sesuai.
3. Opsional: tempelkan glitter pada 

lingkaran untuk membuat mereka 
lebih cerah.

Lampu lalu lintas 
kontrol diri

Bahan Persediaan:
• Contoh lampu lalu lintas
• 3 lingkaran busa (merah, kuning, dan 
hijau)
• Opsional: glitter merah, kuning dan hijau, 
dan lem, tape atau silikon cair.

Anda juga dapat menggunakan lagu 
“Knock Out My Sin” pada CD juara, 
bermain dengan murid saat Anda 
menunjuk ke warna lampu lalu lintas.

• Kakakmu merusak mainan favoritmu. 
Apakah kamu marah atau kamu lembut 
terhadap dia?
• Orang tuamu memintamu untuk mengurus si 
adik kecil dan kamu sedang akan keluar untuk 
bermain dengan teman-temanmu. Apa yang 
kamu lakukan? Apakah kamu tetap bermain 
dengan adikmu, merawat seseorang yang lebih 
kecil?
• Di gereja ada seseorang yang bernyanyi 
jauh lebih baik daripada kamu. Apakah kamu 
menunjukkan sikap buruk atau apakah kamu 
mengakui bahwa mereka lebih baik daripada 
kamu?


