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Salam TKAI,
Selamat datang di Taman Kreativitas Anak Indonesia Tahun Ajaran 2018-2019
Di bulan ketiga tahun 2019 ini, ananda mulai disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya
dilakukan di lingkungan sekolah, namun juga kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah, yang tujuannya
memperluas wawasan ananda dalam belajar.
Buletin pada edisi bulan Maret ini, akan menyajikan liputan-liputan menarik seputar kegiatan anak-anak.
Liputan-liputan tersebut antara lain :
-Liputan Kegiatan Taman Bermain
-Liputan Kegiatan TK A dan TK B Arco
-Liputan Kegiatan TK A dan TK B Kedondong
-Liputan Outing TK A dan TK B Kedondong ke Polisi Udara
-Liputan Outing TK A dan TK B Kedondong ke SkyWorld
-Liputan Kegiatan Berenang TK A dan TK B Arco
-Liputan Kegiatan Berenang TK A dan TK B Kedondong
-Liputan Kegiatan Guru Tamu TK A dan TK B Arco
-Liputan Kegiatan Guru Tamu TK A dan TK B Kedondong
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih, kepada seluruh orangtua dan wali murid yang menjadikan
sekolah kami sebagai mitra untuk bekerjasama dalam memenuhi pendidikan dan perkembangan untuk
Putera/Puteri tercinta.

Kunjungi

INSTAGRAM Kami :

@Sekolah.tkai

Dramatisasi Polisi
Pak Polisi..Bu Polisi selamat datang, Pak Polisi Bu Polisi selamat jumpa..
Kami anak-anak sayang kepadamu Pak Polisi Bu Polisi Indonesia 

Di jalan raya ada banyak kendaraan, ada mobil, bis, motor dan
juga sepeda.. Semuanya diatur oleh polisi lalu lintas, supaya
tertib dan tidak macet..
Nah hari ini kita mau pura-pura jadi polisi dan pengendara
kendaraan ya.
Pak Polisi dan Bu Polisi harus mengatur kendaraan, nah kalau
pengendara harus patuh pada peraturan lalu lintas yaa..
Priiiiiiittt.. Wah lampu merah, artinya kita harus apa ya temanteman? “berhenti buuuuu”.. Kalau lampunya hijau kita harus apa
ya ? “boleh jalan bu”.. Wuuiih hebat ☺
Kecerdasan :
Visual Spasial, Intrapersonal, Logika,Moral

Kreasi Payung
Tik..tik..tik bunyi hujan diatas genteng..
Airnya turun tidak terkira,
cobalah tengok dahan dan ranting..
Pohon dan kebun basah semua
Waah diluar sedang hujan, teman-teman.
Kalau kita ingin pergi saat hujan, kita harus pakai apa yaaa supaya tidak kehujanan ?
“payung buuu”.. Betul sekali ☺
Hari ini kita buat kreasi paying yuk! Bahannya dari piring kertas yang sudah bu guru
gunting menjadi dua, lalu ada sedotan, ada cat dan juga kapas.. Kita mulai buat uk!!
Colek lem dengan jari telunjuk kita, lalu oles kan di kertas, setelah itu kita tempel
piring kertasnya. Setelah menempel piring kertas, kita tempel sedotan dibawah piring
kertas, ceritanya itu adalah gagang paying.. Wah sudah jadi paying kita. ☺
Sekarang kita buat hujannya yuk! Tempel kapas diatas payung kita, ceritanya itu
adalah awan. Terakhir kita buat air hujannya ya, caranya kita celupkan jari kita
kedalam cat warna biru, lalu kita cap diatas kertas.. Tempel..angkat..temple..angkat..
Terus sampai air hujannya banyak yaa..
Horeee sudah jadi ☺
Kecerdasan :
Kinestetik, Visual Spasial,Natural, Logika

Memeras dan Menjemur Pakaian
Setiap pagi matahari bersinar terang, matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di arah
barat.
Teman-teman coba sebutkan, apa saja kegunaan sinar matahari ? “untuk bumi supaya terang
bu”.. Betul sekali, ada lagi yang tau? “untuk menjemur pakaian bu”.. Betul teman-teman. Kalau
matahari tidak terbit, pakaian kita tidak bisa kering.
Sekarang kita belajar memeras pakaian yuk! Lalu kita jemur dibawah sinar matahari..
Pertama, kita celupkan pakaian ke dalam ember berisi air, lalu kita peras.. Memerasnya harus
kuat ya teman-teman, supaya airnya berkurang.
Terkhir kita jemur deh, caranya kita lebarkan pakaian yang sudah kita peras tadi, lalau taruh
diatas tali jemuran.. Kita tinggal tunggu deh, sampai pakaiannya kering ☺
Kecerdasan :
Kinestetik, Kecakapan Hidup, Natural, Intrapersonal .

Main Hujan-Hujanan
Teman-teman, siapa yang mau tahu tentang proses terjadinya hujan?
Dengarkan penjelasan bu guru yaa.. Hujan itu terjadi karena air laut yang
panas karena terkena sinar matahari, air laut yang panas itu menguap ke

langit dan membentuk gumpalan awan.. Gumpalan awan itu lalu
kena petir, dan jadilah hujan yang turun ke bumi.
Hari ini bu guru mau ajak teman-teman main hujan-hujanan, tapi
hujannya adalah hujan buatan, sekarang kita pakai jas hujan yaa..
Waah ada pistol air juga, kita bias main perang pistol air lhoo..
Dor..dor..door.. Wuuiih asik
Seru ya kegiatan hari ini, selain kita bisa main hujan,kita juga jadi
tahu bagaimana hujan bias terjadi.
Kecerdasan : Natural, Logika,Kinestetik

Kolase dari Batu-Batu Kecil
Lihat teman-teman! Bu Guru punya gambar vas bunga nih.. Tapi
gambarnya masih berwarna putih nih teman-teman. Biar
gambar vas bunganya semakin bagus, kita beri warna yuk! Tapi
kita tidak mewarnainya dengan krayon, pensil warna atau cat
lho.. Kita warnai dengan batu-batu kecil berwarna-warni.. Ada
warna ungu, hijau, jingga, merah muda dan masih banyak lagi..
Dengan menggunakan lem, kita tempel batu-batunya sampai
warna putihnya tidak kelihatan.. Gunakan lemnya bersamasama ya.. Bagus yaaaa..
Kecerdasan: Kinestetik, Visual-Spasial, Interpersonal

Kreasi Finger-Painting
Teman-teman, kali ini kita mau gambar bulan Sabit.. Siapa yang
sudah pernah melihat bulan Sabit? Bentuknya melengkung
seperti sabit... Membentuk setengah lingkaran... Kita coba
gambar yuk! Bu Guru punya kertas gambarnya.. Tapi kita
menggambarnya dengan menggunakan jari teman-teman.. Wah
bagaimana ya caranya? Dengan cat berwarna... Ada warna
kuning dan biru.. Menggambar bulannya dengan tiga jari temanteman ya... Jempol, jari telunjuk, dan jari tengah.. Kita beri cat
berwarna kuning lalu kita cap di kertas gambar. Keren yaaaa..
Supaya gambar bulannya semakin bagus.. Kita gambar bintangbintangnya dengan menggunakan cat berwarna biru... Yeeeeyy
sudah jadiii!!
Kecerdasan: Visual-Spasial, Kinestetik, Logika-matematik,
Interpersonal

Meronce
Teman-teman, lihat! Bu Guru punya manik-manik beraneka
warna.. Ada warna biru, merah, hijau dan kuning... Kita mau
meronce kali ini. Dengan meronce kita bisa buat apa saja..
Misalnya gelang, kalung, gantungan tas, tirai untuk di pintu
atau jendela teman-teman juga bisa..
Pertama-tama siapkan benangnya yuk... Lalu manik-manik
beraneka warnanya.. Lihat teman-teman di manik-maniknya
sudah ada lubangnya lhoo.. Jadi mudah buat teman-teman
untuk memasukkan dan merangkainya.. Mau manik-manik
warna apa yang dimasukkan terlebih dahulu? Boleh warna
apa saja teman-teman... Konsentrasi yaaaa. Sudah jadi
belum? Kalau sudah, tidak lupa kita ikat ujung benangnya,
agar rangkaian manik-manik tidak terlepas. Yey
berhasiiiilll!! Horeeee.. Bagus yaaaa..
Kecerdasan: Visual-Spasial, Kinestetik, Logika-Matematik,
Intrapersonal

Melukis di Atas Air
Teman-teman, kali ini kita mau menggambar.
Selain di atas kertas... Kita juga bisa
menggambar di atas air lho! Wah bagaimana
caranya? Bahan-bahannya sudah disiapkan oleh
Bu Guru.. Ada wadah yang berisi air.. Cat aneka
warna dan kertas gambar... Pertama, temanteman pilih mau warna apa saja.. Ada warna
merah, hijau dan kuning.. AYO mau warna apa
teman-teman? Lalu kita buat gambarnya..
Gambar garis, lingkaran atau titik-titik.. Kalau
sudah, kertas gambar teman-teman letakkan di
atas permukaan airnya sampai menempel
diatasnya. Jadi deh gambarnya teman-teman!!
Seru yaaaa.... Horeeee!
Kecerdasan: Visual-Spasial, Kinestetik,
Intrapersonal

Wuuiih teman-teman keren sekali, sudah pakai baju renang,
kaca mata renang, dan pelampung tangan.
Kita semua sudah siap untuk berenang.. Horeeee
Semuanya berani lhooo, tidak ada yang takut air ☺

Di kolam renang kita harus bergerak yaa, supaya tidak
kedinginan.. Kita pura-pura jadi lumba-lumba.. Kita juga bisa
main bola warna dan pistol air.. Wah asik sekali yaaa
Ayo teman-teman, masukkan bola kedalam keranjang yaa..
Lalu kita hitung bola yang warna hijau saja.. Ada berapa yaa?
“Satu..dua..tiga..empat..lima”
Wah bola hijaunya ada lima ☺
Kecerdasan:
Kinestetik, Intrapersonal,Visual Spasial, Logika

Ayo teman-teman, kita siap-siap berenang..
Kita pakai dulu pelampung tangan kita yaaa, lalu kita pakai kaca mata
renang, supaya tidak ada air kolam yang masuk ke mata kita.
Sebelum mulai berenang kita pemanasan dulu yuk!
Kita duduk dipinggir kolam, lalu gerak-gerakkan kaki kita ke atas dan
kebawah ya. Setelah pemanasan, kita masuk ke kolam renang yuk!
Hari ini kakak-kakak pelatih akan mengajarkan tekhnik menahan
nafas didalam air.. Caranya kita ambil nafas dulu yang panjang melalui
mulut, lalu kita menyelam kedalam air, saat didalam air, temanteman buang nafas perlahan dari mulut ya. Kita hitung sampai tiga..
Satu..dua..tiga..
Waaah hebat, semuanya bisa.. ☺

Kecerdasan : Kinestetik, Intrapersonal

Ayooooo... Kita berenang yuuuk!!
Sebelum berenang, kita pemanasan dulu temanteman. Kita gerak-gerakkan tangan dan kaki,
supaya semakin semangat berenangnya.. Satu..
Dua... Tiga!
Byuuuuurrrr!! Asyiiiiikk... Bersama Bu Guru, kita
belajar meluncur dan berenang gaya bebas.. Ayo
digerakkan kakinya... Waaahh teman-teman
hebat!

Kecerdasan: Kinestetik, Intrapersonal

Teman-teman.. Yuk kita berkenalan dengan profesi atlet.
Kali ini kita berkenalan dengan profesi atlet baseball. Kita
kedatangan guru tamu nih teman-teman! Ada Tante Anna..
Mamanya Arkan kelas TK A2, mengajarkan ke teman-teman
cara bemain Baseball. Waaaaaa....
Tahu tidak teman-teman? Dalam permainan baseball.. Ada
yang melempar bola... Lalu ada yang memukul bola
dengan menggunakan pemukul bola.. Selain ada bola
baseball dan pemukul bola, teman-teman juga dikenalkan
dengan sarung tangan yang digunakan oleh pemainnya..
Kita coba pukul bolanya ya teman-teman! Perhatikan
bolanya yaaa.. Hup! Aaahh... Tidak kena Bu! Tidak apa-apa
teman-teman... Ayo berbaris semuanya mendapat giliran.
Seru yaaaa... Tidak lupa ucapkan terima kasih pada Tante
Anna yang sudah mengajarkan teman-teman bermain
baseball.
Kecerdasan: Kinestetik, Intrapersonal, Life-Skill

Aaaassyiiikkk... Kali ini teman-teman jalan-jalan ke
Polisi Udara bersama Bu Guru.. Ada pesawat apa
saja ya di sana? Ada pesawat terbang... Ada
helikopter... Waaahhh banyak yaaa.. Ada yang
berukuran besar... Ada yang kecil... Keren yaaaa...
Nah kita lihat yuk ke dalam pesawatnya... Ada
bagian kokpit, tempat pilot mengemudikan
pesawat... Ada bangku penumpangnya. Waaaaahh...
Teman-teman juga boleh bertanya apa saja dengan
Pak Polisi. “Kalau lagi tidak terbang, pesawatnya ada
di mana, Pak?” “Tempat pesawat terbang kalau lagi
tidak terbang namanya hanggar, teman-teman”
Whoaaaaahhh... Besar sekali hanggarnya! Seru ya
teman-teman! Lain kali kita jalan-jalan lagi yaaa..
Kecerdasan: Logika-Matematik, Intrapersonal,
Interpersonal, Bahasa

Horeeeee.... Kita jalan-jalan ke Skyworld! Wiiiii..
Kita melihat beraneka macam planet-planet
sampai benda langit yang ada di luar angkasa..
Ada matahari, komet, bintang... Sebelum
berkeliling, teman-teman dijelaskan tentang alam
semesta oleh kakak-kakak pemandu dari
Skyworld..
Waaaah ada roket, Bu Guru!! Besar sekali yaaaa...
Teman-teman diajak masuk ke ruangan
pengendali roket... Seperti astronot ya temanteman.. Lalu, Kita menonton film 4 Dimensi.. Duduk
yang rapi yaaa... Sebelum menonton, teman-teman
menggunakan kacamata khusus untuk
menontonnyaaa.. Waaaahhh jelaaaasss sekaliiii!
Mendebarkan! Seru yaaa teman-teman!
Kecerdasan: Natural, Logika, Intrapesonal

Aku suka sayuran
Bayam.. Selada.. Kangkung..
Aku suka sayuran...
Badan sehat.. Hati senang..
Siapa yang tahu capcay? Rasanya enak lho! Ada
macam-macam sayuran di dalamnya.. Ada wortel,
brokoli, jagung kecil, jamur... Hmmmmm...
Teman-teman, bu Guru sudah memasak capcay nihh..
Kita coba yuk! Kita makan bersama-sama... Enak
sekali Bu Guru! Tahu tidak teman-teman? Dengan
makan sayur, badan kita semakin sehat dan kuat..
Teman-teman jadi makin semangat belajar dan
bermainnya..
Kecerdasan: Natural, Intrapersonal,

5 Cara Agar Si Kecil Doyan Makan Sayuran
1.Beri contoh
Pola makan anak biasanya mengikuti orang tua. Jika sayuran dan
buah-buahan tidak ada dalam menu keseharian di rumah, jangan
harap anak Ibu mau memakannya
2. Jadikan Makan Sayur dan Buah-buahan Sesuatu yang Menyenangkan
Anak-anak sangat suka bermain dengan berandai-andai menjadi sesuatu.
Mereka juga suka permainan. Brokoli bisa mengintimidasi seorang anak
yang lebih suka makarani atau keju. Tapi jika mereka berpura-pura menjadi
seekor dinosaurus yang harus memakan lima miniatur pohon agar bisa
mengejar tyrannosaurus rex, si Kecil dijamin dengan gembira memakan
brokoli sebagai miniatur pohon.
3. Ajak Anak terlibat
Anak-anak terkadang lebih tertarik dengan mengkonsumsi makanan jika
mereka ikut menyiapkan makanan itu. Ibu bisa mencoba membawa si
Kecil ke pasar tradisional. Setelah itu biarkan mereka memilih satu atau
4. Jangan paksa si Kecil menghabiskan makanan
dua sayuran untuk dimasak. Hal itu akan membuat si Kecil lebih tertarik
Salah kaprah terbesar yang dilakukan orang tua adalah memaksakan
untuk memakan sayuran yang dia pilih.
si Kecil untuk mengkonsumsi makanan yang dia tidak suka agar dia
menjadi suka. Padahal, paksaan itu justru menimbulkan pengalaman
makan yang negatif bagi si Kecil. Akibatnya, si Kecil akan mengaitkan
sayuran dan buah-buahan dengan perasaan negatif. Dan pengalaman
tersebut akan terus melekat.
5. Beri hadiah untuk si Kecil
Menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan bagi si Kecil bisa
mengurangi kecenderungan si Kecil memilih-milih makanan. Si Kecil
tentu akan senang jika ia diberi hadiah saat mencoba satu gigitan
sayuran atau buah-buahan yang sebelumnya ia tak suka.
Sumber : https://www.sahabatnestle.co.id/content/gaya-hidup-sehat/tipsparenting/7-Cara-Agar-Si-Kecil-Doyan-Makan-Sayur-dan-Buah.html
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Tema :
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Semesta
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RABU

SELASA

SENIN

25

26

Menyablon

27

4

5

11

12

Menyusun Puzzle

18
Kreasi Akar Kelapa
25
Menyanyi hari kemerdekaan

Menempel Bagian Monas

Tari Ondel-Ondel

7

13

19

Lomba Pakai
Baju

8
Lompat ke Pasir

14

20

21

27

28
Bermain Musik
Rebana

15
Lomba
Menindahkan
Bendera

Membuat bendera
merah putih

Memasak Kue
Cubit

26

1
Berjalan Jinjit

Bermain Bubble

Mewarnai
Lambang
Negara

Playdough

28

6
OUTBOND

TBK
Main
Susun Batu
TBB

Berkreasi dgn batu

JUMAT

Melompat
mengambil gambar
bulan

Mengenal
Ukuran

Bermain Kartu Gambar

TBK
TBB

KAMIS

Membentuk
Monas dgn
Tanah Liat

22

1
Membuat teh

Kegiatan TK Maret 2019

Tema :
Alam Semesta

TK A

TK B

-Memeras dan Menjemur kain
-Bergelayutan
-Kreasi dengan daun
- Menari

-Mencap
-Finger Painting
-Menari Awan
-Main Hujan-hujanan

-Memanjat dengan tali
-Kolase dengan Pasir
-Membaca syair
-Permainan warna dgn krayon

-Melukis dengan gelembung
-Membentuk dengan pasir
-Ngulek Marie Regal
-Berjalan Jongkok

-Naik Sepeda
-Tanya jawab ttg pakaian adat
-Menendang Bola
-Kreasi membuat alat musik

-Baris berbaris
-Bermain Karet
-Lari Bendera
-Memeras Spons

18-21 Maret 2019
Tema : Tanah Airku

-Lari membawa rebana
-Melipat topi minang
-Menghias laying-laying
-Membuat Batik cap

-Memindahkan Bola
-Mengenal sifat-sifat air
-Memahami Instruksi
-Menari Terpimpin

25-28 Maret 2019
Tema : Tanah Airku

-Bercerita ttg lagu tradisional
-Menari
-Menjumlah dengan gambar
-Maze

-LK Penjumlahan
-Menggunting
-Menggambar dgn Penggaris

25- 28 Feb 2019
Tema : Alam Semesta

4-8 Maret 2019
Tema : Alam Semesta

11-14 Maret 2019
Tema : Tanah Airku

…yang berUlang Tahun
di bulan

Maret

Kedondong
(3) Danika
(5) Akhtar
(8) Alfath
(10) Esmee
(13) Leon
(15) Abigail
(16) Cakra
(17) Ravel
(22) Katya

TK B1
TK A2
TK B3
TK A1
TK B1
TK B2
TK B2
TK A1
TK B1

Arco
(01)Lona
(05) Aika
(11) Kaiserin
(17) Ale
Dipa

TK B2
TBB 1 SRJ Pagi
TBB 2 SRJ Pagi
TBB SRJ Siang
TK A1

Semoga menjadi anak yang pandai, selalu ceria dan penuh kasih pada sesama. Aamiin…
❖Tim Buletin TKAI❖
Penanggung Jawab & Editor : Ibu Romy, Ibu Andri, Ibu Anda, Ibu Oni. Layout: Ibu Laras, Ibu Wati & Ibu April.
Kontributor: OT Murid/Staf Pengajar. Kritik, Saran, Tulisan atau Foto dapat dikirim ke sekolah.tkai@gmail.com atau
diserahkan langsung melalui Humas TKAI.

PENGUMUMAN TK.KAI ARCO
Jadwal Kegiatan Outbond
Senin, 4 Maret 2019 : TK A dan TBK
Selasa, 5 Maret 2019 : TK B
Rabu, 6 Maret 2019 : TBB

Pengumuman Lain
Selasa, 5 Maret 2019 : Outing TK A ke Sky World
Kamis, 14 Maret 2019 : Outing TBB ke Lotte Cinema
Sabtu, 23 Maret 2019 : Mid Semester TK
Kamis, 28 Maret 2019 : Puncak Pekan Budaya

Jadwal Kegiatan Outbond*
Rabu, 13 Maret 2019
Jumat, 14 Maret 2019

: TK B
: TK A

Pada kegiatan tersebut, Siswa diharuskan mengenakan baju, celana dan sepatu
olahraga (tidak diperkenankan mengenakan rok atau sandal terbuka)

Pengumuman Lain*
Selasa, 12 Maret 2019
Selasa, 26 Maret 2019

: Pekan Budaya TK .KAI Kedondong
: Program Makan Bersama Bubur Kacang Ijo

Keterangan: apabila terdapat perubahan jadwal, maka kami akan informasikan lebih lanjut

