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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 April 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 Kegiatan Outbond TK A dan TK B Arco
-Liputan Kegiatan Outbond TK A dan TK B Kedondong
-Liputan Kegiatan Outing TK.KAI Arco
-Liputan Pekan Budaya TK.KAI Kedondong
-Liputan Pekan Budaya TK.KAI Arco
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

LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN KECIL (TBK)
Membuat Sate Buah
Waah ada buah-buahan segar.. Coba kita sebutkan nama-namanya yaa.. Ada yang betuknya
bulat besar, daging buahnya warna hijau, ada bijinya kecil-kecil, buah apa ya? “Melon
buuuuu” betul sekali ☺.

Kalau buah yang warna kulitnya hijau, dan warna dagingnya oranye buah apa ya temanteman? “papaya buuuu”.. Wah hebat sudah tau semua ☺.
Sekarang buah-buahannya bu guru bentuk menjadi bulat dengan alat khusus, nanti temanteman tusuk buah-buahannya ya! Pegang tusuk gigi ditangan kiri dan buah di tangan kanan.
Urutannya Pertama melon,lalu pepaya, lalu semangka.. Teman-teman harus hati-hati saat
menusuk buahnya ya supaya tidak kena tangan..
“Horeeee sate buahku sudah jadi bu”
Ayo kita hitung ada berapa satenya.. Satu..dua..tiga..empat..
“Ada empat bu”

Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Intrapersonal,Logika

LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN BESAR (TBB)
Membentuk Bendera dengan Play Dough
Bendera merah putih, bendera tanah airku.. Gagah dan jernih tampak warnamu
berkibarlah di langit yang biru..
Bender merah putih bendera bangssaku”
Hormat grak!
Kalau teman-teman sudah SD nanti, teman-teman akan ikut upacara bendera di
sekolah. Siapa yang tahu apa warna bendera Negara kita? “Merah Putih bu”.. Wah
hebat sudah tau semua.
Hari ini kita mau membentuk bendera dengan play dough. Kita mulai yuk!.. Pertama
kita bulatkan play dough merah dengan kedua tangan, lalu kita tekan dengan kuat
diatas papan karton, setelah itu kita bulatkan play dough berwarna putih dan kita
tekan di atas papan karton, tapi letaknya dibawah playdough merah yaaa..
“Horeee sudah jadi bendera kita” .
Terakhir kita buat garis di sebelah kiri bendera kita, ceritanya itu tiang bendera nya..

Wah sudah jadi.. Keren yaa ☺
Kecerdasan :
Kinestetik, Visual Spasial,Logika

LIPUTAN KEGIATAN TK A ARCO
Membuat Biji Ketapang
Asiiikk hari ini kita mau membuat makanan.. “Kita mau membuat apa bu
guru?”.. Kita mau membuat makanan khas Betawi, namanya biji
ketapang.. Bahan-bahannya : Tepung terigu, margarin, santan, gula,
dan sedikit garam.
Nah teman-teman harus membentuk adonan biji ketapang menjadi
berbentuk panjang, caranya kita pilin dengan kedua tangan yaa..
Selanjutnya, kita potong menggunakan pisau plastik..
Kalau sudah, bu guru goreng dulu adonannya ya..
Hmmm.. Aromanya enak.. Siapa yang mau coba? “saya buuuu”..
Kecerdasan :
Kinestetik, Logika, Visual Spasial

LIPUTAN KEGIATAN TK B ARCO
Belajar Menggunakan Penggaris
Teman-teman, coba lihat.. Bu Guru punya alat tulis, bentuknya panjang, terbuat dari
plastic, dan ada angka-angka nya.. Adayang tau tidak, namanya apa? “penggaris
bu”.. Betul sekali.
Penggaris fungsinya untuk membuat garis lurus, atau mengukur panjang benda.
Nanti kalau teman-teman sudah SD, pasti akan pakai penggaris. Sekarang kita coba
memakai penggaris yuk! Kita mau huruf L yang besar sekali.
Letakkan penggaris diatas kertas, lalu kita buat garis lurus dari atas ke bawah..
Pastikan penggarisnya lurus ya teman-teman, supaya garis kita tidak miring.. “Duh,
membuat garis susah ya bu guru”. Tidak susah kok, yang penting teman-teman
konsentrasi ya ☺
Setelah garis lurus kebawah sudah jadi, sekarang kita buat garis lurus ke samping,
memakai penggaris..
“Horeee sudah jadi, aku bias lho bu membuat garis pakai penggaris”.. Wuuuiihh keren
Kecerdasan : Kinestetik, Visual Spasial,Logika

LIPUTAN KEGIATAN TK A KEDONDONG
Membuat Singkong Keju
Satu.... dua..... tiga.... empat.... Yuk kita ambil 4 buah singkong untuk
dipotong dan di kreasikan dengan tambahan topping berupa gula dan
keju.
Pertama-tama kita potong dulu singkongnya sesuai selera kita nih...
Setelah itu kita pindahkan ke wadah yang lebih rapih untuk di bawa
pulang, lalu kita hias dengan 1 sendok gula dan keju agar rasanya lebih
bervariasi dan siap untuk dimakan deh... Hmmmm... Enak yaaaa
Kecerdasan: Visual-Spasial, Kinestetik, Logika-matematik, Interpersonal

LIPUTAN KEGIATAN TK A KEDONDONG
Membuat Kreasi Pelangi
Pelangi.. Pelangi... Alangkah Indahmu..
Merah.. Kuning.. Hijau.. Di Langit yang Biru..
Pelukismu Agung.. Siapa Gerangan?
Pelangi.. Pelangi... Ciptaan Tuhan.
Teman-teman, siapa yang sudah pernah melihat pelangi? Nah.... Biasanya bisa
kita jumpai ketika hujan sudah berhenti.. Langit menjadi terang oleh Sinar
Matahari.. Dan muncullah pelangi teman-teman! Warnanya ada bermacammacam lho... Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu.. Wah banyak
sekali warnanya ya teman-teman.
Yuk kita buat pelangi dengan kertas berwarna-warni yang sudah Bu Guru
siapkan... Ikuti Bu Guru ya! Dengan menggunakan lem, kita bentuk kertasnya
membentuk setengah lingkaran.. Hampir jadi nih teman-teman.. Lalu, kita
tambahkan awannya supaya pelanginya teman-teman semakin bagus. Yey!!
Sudah jadiii!
Kecerdasan: Natural, Visual-Spasial, Logika-Matematik, Intrapersonal

LIPUTAN KEGIATAN TK B KEDONDONG
Membuat Alat Musik dari Telur
Hari ini kita membuat alat musik marakas dari telur yuk...
Tahu tidak teman-teman? Ternyata kulit telur yang sudah tidak terpakai
bisa kita gunakan untuk membuat kreasi alat musik lhooo.. Hah~!
Bagaimana caranya Bu Guru?
Bu Guru sudah menyiapkan bahan-bahannya.. Ada kulit telur, batang
sumpit, beras dan aneka cat berwarna-warni. Pertama tama kita masukan
dulu beras kedalam telur yang sudah dilubangi di satu sisi, lalu ditutup
dengan sumpit kayu yang dijadikan gagang marakasnya. Jadi deh! Tapi
masih ada yang kurang teman-teman.. Kita hias yuk marakasnya dengan
menggunakan cat aneka warna.. Ada warna merah... Kuning dan Hijau..
Gunakan catnya bersama-sama ya! Wah bagus ya teman-teman! Jika kita
goyang-goyangkan suaranya nyaring.. Keren yaaaa.
Kecerdasan: Musikal, Logika-Matematika, Visual-Spasial, Kinestetik,
Intrapersonal, Interpersonal

LIPUTAN KEGIATAN TK B KEDONDONG
Kreasi Kentongan
Tok! Tok! Tok! Suara apa ya itu teman-teman? Suaranya nyaring
sekali. Biasanya digunakan oleh Bapak Hansip ketika lagi ronda...
Menemani abang bakso ketika berkeliling. Dan masih banyak lagi
kegunaannya. Aku terbuat dari batang bambu atau batang kayu..
Aku lah Kentongan!
Nah kita hias yuuuukkk! Dengan cat yang berwarna-warni.. Ada cat
warna merah.. Kuning.. Hijau... Biru.. Merah Jambu.. Jingga.. Kita
beri warna supaya semakin bagus kentongannya ya.. Gunakan
catnya bersama-sama ya teman-teman. Waaaahh! Keren sekali
kentongan kreasi teman-teman!
Kecerdasan: Musikal, Visual-Spasial, Kinestetik, Intrapersonal

LIPUTAN KEGIATAN OUTING TK A ARCO: SKYWORLD
Teman-teman ayo kita berpetualang ke luar angkasa.
Bu Guru mau ajak teman-teman semua ke Sky World Taman Mini Indonesia
Indah. Disana ada replika roket lho,roket adalah kendaraan yang dipakai
astronot untuk keluar angkasa, selain itu ada banyak hal-hal yang akan kita
ketahui tentang luar angkasa.
Kakak-kakak dari Sky World akan membawa kita masuk kedalam replika
roket dan menjelaskan tentang bagian-bagian roket, Yuk kita pura-pura jadi
astronot!. Waah ada ruang kendali mesin, banyak sekali tombol-tombolnya
ya. Teman-teman hanya boleh melihat ya, jangan memegang tombolnya,
semuanya harus tertib ☺

Setelah kita melihat roket, kita akan diajak nonton film 5 Dimensi..Wuuiihh
seru, terasa nyata ya teman- teman ☺
Terakhir, kita akan dibawa ke Digital planetarium, disana kita akan melihat
film tentang tata surya.. “Bagus sekali bu guru, ada banyak planet-planet ya”..
Betul teman-teman, di tata surya ada matahari, bulan, dan planet-planet.
Semuanya ciptaan Tuhan.
Kecerdasan :
Logika,Intrapersonal,Moral,Visual Spasial

LIPUTAN KEGIATAN OUTING TK B ARCO: POLISI UDARA
Horeeee hari ini berkegiatan di luar sekolah.. Kita akan kunjungan ke Hanggar
Polisi Udara. Kita dijemput oleh bis polisi lho.
Brum..Brum..Bruuummm wah bis polisinya sudah datang, ayo kita berangkat..
Jangan lupa berdoa sebelum berangkat ya ☺
“Waw banyak sekali pesawat nya bu guru”.. Betul teman-teman, disini banyak
pesawat yang digunakan bapak-bapak polisi untuk menjaga keamanan Negara,
dari atas udara.
Siapa yang mau coba masuk kedalam pesawat ? “saya buuu”.. Nanti kita pura-pura
jadi pilot pesawat yaa.. dan akan dijelaskan oleh Pak Polisi tentang bagian-bagian
pesawat, teman-teman harus mendengarkan dengan tertib ya..
Sebelum kembali ke sekolah, kita berfoto bersama yuk dengan bapak-bapak polisi,
jangan lupa ucapkan terima kasih ya “Terima kasih pak Polisi”.
Kecerdasan:
Interpersonal, Moral, Visual Spasial

LIPUTAN KEGIATAN OUTBOND ARCO
Hai teman-teman.. Kita mau outbond lho, supaya badan kita sehat dan licah,
teman-teman harus semangat yaa. Disini tidak ada yang takut, semuanya
pemberani ☺ .

Sebelum outbond kita pemanasan dulu yaa.. Angkat tangan ke atas, tarik ke
samping kanan dan kiri, lalu kebawah.. Pemasan bisa membuat badan kita
jadi lebih lentur. Sekarang kita mulai outbond yuk!
Pertama kita jalan diatas papan titian, teman-teman harus bisa menjaga
keseimbangan yaa, supaya tidak jatuh.. Lalu kita lompat kedalam ban,
lompatnya harus dengan dua kaki yaa hap..happ.. Happ.. Selanjutnya kita
lompat diatas trampolin seperti kelinci..tuing..tuing..tuing.. memanjat jaring
laba-laba dan swiiiinnngg meluncur dengan flying fox..
“Bu guru aku tidak mau flying fox, aku takut”.. Kalau takut boleh berteriak kok,
yang penting di coba dulu naik flying fox yaa.. Asikk lhooo

Kecerdasan :
Kinestetik, Intrapersonal, Visual Spasial

LIPUTAN KEGIATAN OUTBOND TK KEDONDONG
Wooooowww... Aku memanjat seperti laba-laba..
Perhatikan talinya ya.. Whoooooossshhh!!
Asyiiiikk aku meluncur seperti burung.. Toing!
Toing! Toing! Satu.. Dua... Tiga... Empat... Aku
melompat-lompat seperti kelinci.. Sambil
berhitung ya.. Daaaannn wiiiiiiiii.. Aku meluncur di
perosotan... Walaupun capek, tapi asyik lho!!!
Yey!!
Kecerdasan: Kinestetik, Intrapersonal, VisualSpasial

LIPUTAN KEGIATAN MAKAN SEHAT TK
KEDONDONG : BUBUR KACANG HIJAU
Siapa yang suka makan bubur kacang hijau? Sayaaaa!!! Selain
dimasak jadi bubur, kacang hijau juga enak dibuat jadi kue
bakpia atau onde-onde lhooo. Tahu tidak teman-teman?
Ternyata manfaat makan kacang hijau banyak untuk kesehatan
kita..
Lihat teman-teman! Bu Guru sudah menyiapkan bubur kacang
hijaunya.. Kita makan sama-sama yuk! Selagi masih hangat,
bubur kacang hijaunya terasa lebih enaaaaaakk banget!
Bagaimana rasanya teman-teman? Maniiiisss dan enak Buu..
Nah dengan makan makanan sehat, tubuh kita jadi tambah
sehat dan kuat.. Teman-teman juga semakin semangat belajar
dan bermainnya. Yey!
Kecerdasan: Natural, Intrapersonal

LIPUTAN KEGIATAN MAKAN SEHAT TK
KEDONDONG : BUBUR KACANG HIJAU
Siapa yang suka makan bubur kacang hijau? Sayaaaa!!! Selain
dimasak jadi bubur, kacang hijau juga enak dibuat jadi kue
bakpia atau onde-onde lhooo. Tahu tidak teman-teman?
Ternyata manfaat makan kacang hijau banyak untuk kesehatan
kita..
Lihat teman-teman! Bu Guru sudah menyiapkan bubur kacang
hijaunya.. Kita makan sama-sama yuk! Selagi masih hangat,
bubur kacang hijaunya terasa lebih enaaaaaakk banget!
Bagaimana rasanya teman-teman? Maniiiisss dan enak Buu..
Nah dengan makan makanan sehat, tubuh kita jadi tambah
sehat dan kuat.. Teman-teman juga semakin semangat belajar
dan bermainnya. Yey!
Kecerdasan: Natural, Intrapersonal

LIPUTAN PEKAN BUDAYA ARCO: BETAWI
Assalamualaikum Encang..Encing..Nyak..Babe..
Wah keren-keren semue nih pada pakai baju Betawi.. Mulai dari anak-anak,
Nyak-Nyak sampe Babe-babe..
Hari ini kita akan merayakan Puncak Pekan Budaya Betawi.. Acara ini diisi
penampilan murid-murid dari Taman Bermain Kecil sampai TK B. Kalau muridmurid TBK menampilkan tari ondel-ondel, TK A1 Tarian Hujan Gerimis Aje, TK
A2 Tari Kicir-kicir, nah kalau kakak TK B1 Tarian Silat, TK B2 Menari sambil
bermain musik, TK B3 Permainan Betawi.
Wah Bu Guru dan Orang Tua Murid juga tidak mau ketinggalan lho untuk
ikutan tampil. Bu Guru menampilkan pantun dan Lagu Alionde, Orang Tua TK A
menampilkan lenong Betawi dan Orang Tua TK B menampilkan tarian Nandak
Ganjen.. Waahhh semakin seru acaranya ☺
Setelah melihat tampilan, kita akan berkeliling untuk mencicipi makanan khas
Betawi ada kerak telor,akar kelapa, es selendang mayang, dan ada juga
dodol yang dimasak langsung di kwali yang besar.. Wuuiih Asiiikk..
Makanannya enak semua ☺
Senangnyaaa.. Di acara ini kita jadi tahu banyak tentang keunikan dan
keragaman budaya Betawi ☺

Kecerdasan : Kinestetik,Visual Spasial, Interpersonal,Musik

LIPUTAN PEKAN BUDAYA TK KEDONDONG: SUMATRA
Halo teman-teman! Ayah dan Bunda! Selamat
datang di Pekan Budaya TKAI! Kali ini kita mau
jalan-jalan ke pulau Sumatra.. Kita akan
berkenalan dengan kebudayaannya.. Dari
tariannya sampai makanan khasnya..
Teman-teman tampil menari di depan Ayah dan
Bunda.. Waaa kereeenn!! Ada Tari Toppade dari
Aceh, Tari Piring dari Padang, Tari Yaa Saman
dari Palembang, Tari Tor Tor dari Sumatra
Utara.. Tari Campak dari Belitung. Ada tampilan
spesial juga lho dari Bu Guru dan Orangtua
murid TK. Nah tadi sudah melihat penampilan
tarian dari Sumatra... Sekarang kita coba yuk
makanannya! Ada Mie Aceh, Pempek Palembang,
Sate Padang, Bika Ambon sampai Martabak
Bangka.. Hmmmm.. Enaaakk! Teman-teman
ternyata negara kita, Indonesia, memiliki
beraneka ragam kebudayaan. Walopun
berbeda-beda tapi tetap satu! Yey!!

LIPUTAN KEGIATAN TK KEDONDONG: LOMBA
HARDIKNAS 2019 DI LAPANGAN JIHANDAK
Halo teman-teman! Pada hari Rabu, 20
Maret 2019, Teman-teman kita dari kelas
TK B mengikuti lomba dalam memperingati
Hari Pendidikan Nasional di tingkat
Kecamatan Jagakarsa yang diadakan di
lapangan Jihandak, Lenteng Agung.
Waaaahhh ternyata banyak teman-teman
dari sekolah lain yang mengikuti
perlombaan ini. Semangat teman-teman!
Tidak apa-apa ya teman-teman.. Menang
atau kalah semuanya sudah berusaha luar
biasa.. Teman-teman hebaaaattt!! Terima
kasih pada Ayah dan Bunda yang sudah
mendukung perlombaan ini.

ARTIKEL

10 Cara Mudah Adaptasi di Sekolah Baru untuk Anak

Sekolah bagi anak bisa menjadi tempat yang menyenangkan sekaligus menakutkan. Banyak anak yang begitu
bersemangat saat akan bersekolah. Namun, juga tidak jarang anak-anak justru merasa khawatir atau takut saat
harus bersekolah. Hal ini memang sangat wajar, apalagi untuk anak yang baru masuk sekolah atau baru pindah ke
sekolah baru. Sekolah akan menjadi tempat asing yang membuat mereka menerka-nerka pengalaman apa yang
akan mereka dapat, sekaligus memaksa mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.
Masuk sekolah baru bagi anak mungkin bukan hal yang menakutkan jika anak memiliki kepribadian extrovert atau
pemberani dan suka bersosialisasi. Namun, bagi anak yang pemalu dan masih takut berada di keramaian, sekolah
baru bisa menjadi tempat yang menyeramkan. Hal ini bisa membuat mereka berulah, seperti menangis, tidak mau
berbaur, bahkan mogok sekolah. Anda sebagai orang tua harus memahaminya, karena karakter anak memang
berbeda-beda. Hal yang perlu Anda pikirkan adalah bagaimana caranya untuk membantu anak beradaptasi di
sekolahnya.
Untuk itu, di artikel kali ini akan dibahas 10 cara mudah adaptasi di sekolah baru bagi anak yang akan sangat
bermanfaat bagi Anda dan anak Anda. Simak terus, ya!
1.Ajak anak untuk uji coba di sekolah barunya
Banyak sekolah yang sekarang melakukan open house mempromosikan sekolahnya, bahkan tidak jarang
memberikan uji coba gratis. Hal ini bisa Anda manfaatkan untuk membuat anak merasakan sendiri pengalaman
bersekolah di sekolah barunya. Selain itu, Anda pun bisa mempertimbangkan apakah sekolah tersebut cocok untuk
anak Anda atau tidak, melihat dari respon anak Anda saat mengikuti uji coba di sekolah baru tersebut.
2.Kenalkan dengan keunikan sekolah barunya
Sekolah mungkin mempunyai buku panduan atau buku profil yang memuat prestasi murid-murid di sekolah tersebut.
Setiap sekolah juga biasanya memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan dan unik. Kenalkan anak Anda
dengan kegiatan-kegiatan yang membuatnya tertarik sehingga dia akan menanti-nanti saat masuk ke sekolah
barunya.
3.Beri gambaran tentang asyiknya bersekolah
Seperti yang telah di awal, seringkali anak-anak takut pergi ke sekolah dan sulit beradaptasi karena dia belum
kenal dengan dunia di sekolah sehingga di khawatir dengan apa yang akan dia hadapi di sekolah. Maka, sebelum
dia memulai sekolahnya, cobalah untuk memberinya gambaran tentang asyiknya bersekolah. Misalnya, asyiknya
bertemu dengan teman-teman baru, belajar hal-hal baru, dan lain sebagainya. Biarkan anak membayangkan dunia
sekolah yang menyenangkan sehingga dia akan lebih bersemangat masuk ke sekolah barunya.
4.Kenalkan dengan guru-gurunya
Terkadang, yang membuat anak takut berada di sekolah baru adalah guru-guru yang baru ditemuinya dan tidak
dikenalnya. Maka, ajaklah anak Anda untuk diperkenalkan dengan guru-gurunya. Buat perkenalan tersebut
berlangsung menyenangkan dan membuat anak nyaman. Bagaimanapun, guru di sekolah nantinya akan menjadi
‘pengganti’ orang tua saat anak ada di sekolah.
5.Ajarkan pada anak cara berkenalan
Selain mengkhawatirkan guru barunya, anak juga akan mengkhawatirkan siapa teman-temannya di sekolah yang
baru nanti. Jika anak baru pertama kali bersekolah, dia mungkin khawatir sendirian jika Anda tidak ada di sekolah.
Maka, ajarkan pada anak cara bersosialisasi atau berkenalan dengan teman baru. Ajarkan anak Anda cara
mengatasi minder dalam pergaulan yang akan membuatnya lebih mudah mendapatkan teman baru. Cara yang
paling mudah untuk melakukannya adalah coba untuk membawakan bekal makanan untuk anak dengan porsi yang

lebih. Sampaikan pada anak bahwa kelebihan porsi tersebut adalah untuk teman barunya di sekolah. Dengan
begitu, anak akan terbantu untuk berkenalan dan bersosialisasi dengan teman-teman di sekolahnya.
6.Datang lebih awal
Jika Anda telah mengajarkan anak cara berkenalan, langkah ini tetap akan menjadi challenge tersendiri untuk anak.
Maka, ajaklah anak untuk berangkat lebih awal supaya dia memiliki waktu lebih untuk berkenalan sebelum jam
sekolah dimulai. Hal ini akan mempermudah anak karena sekolah masih tidak terlalu ramai sehingga dia akan lebih
mudah untuk berkenalan.
Ada keuntungan tersendiri dengan mengajak anak datang lebih awal di hari pertamanya masuk sekolah baru. Selain
mempermudah anak berkenalan dengan lingkungan baru, datang lebih awal memberi kesempatan untuk anak sedikit
beradaptasi dengan sekolah baru sebelum benar-benar memulai harinya.
7.Percayakan anak pada gurunya
Sangat dimengerti bahwa Anda pun khawatir dengan anak Anda yang melalui masa adaptasi di sekolah baru.
Namun, sebaiknya percayakan anak Anda pada gurunya selama di sekolah. Jangan terlalu jauh membantu anak
saat anak di sekolah. Biarkan anak lebih mandiri dan mengenali guru-gurunya. Hal ini juga membantu anak lebih
fokus dengan dunianya di sekolah baru dan perlahan-lahan akan lebih bisa beradaptasi di sekolah barunya.
8.Perhatikan kondisi anak
Pastikan anak sudah siap untuk masuk sekolah barunya, baik secara mental maupun fisik. Lihatlah reaksinya setelah
Anda menceritakan tentang sekolah barunya, mengajaknya uji coba di sekolah baru, hingga ketika hari pertama
Anda mengantarnya ke sekolah. Jangan terlalu memaksa anak untuk berhasil beradaptasi di hari pertama.
Berdasarkan teori penyesuaian diri, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi proses adaptasi seseorang,
termasuk anak Anda. Anak pun butuh proses untuk untuk bisa beradaptasi dan nyaman dengan lingkungan sekolah
yang baru.
9.Ajak anak membicarakan kekhawatirannya
Rasa khawatir sangat wajar untuk dirasakan oleh anak yang masuk sekolah baru. Sebagai orang tuanya, Anda
harus memahami ini dan cobalah untuk membicarakan hal ini dengan anak. Tanyakan perasaannya dan rasa
khawatir yang dia rasakan. Dengan begitu, anak akan tetap merasa tenang karena merasa ada Anda yang selalu
ada untuknya dan mendukungnya. Anak yang menceritakan kekhawatirannya juga akan membantu Anda mengetahui
langkah apa yang bisa Anda ambil untuk membantu masa transisinya.
10.Beri rasa aman
Berkaitan dengan poin sebelumnya, pastikan Anda selalu ada untuk anak Anda apalagi di saat-saat ‘beratnya’ dia
harus masuk ke lingkungan baru. Anda mungkin berharap anak bisa cepat nyaman dan beradaptasi di sekolah baru,
namun jangan pernah memaksanya. Beri dia waktu untuk mengamati lingkungannya sampai dia sendiri merasa
nyaman berkenalan. Memaksa dia untuk bersosialisasi hanya akan membuatnya merasa tertekan dan justru merasa
Anda tidak mengerti dirinya. Maka, sebaiknya Anda bersabar dan cukup memberinya motivasi dan support
untuknya.
Cara mudah adaptasi di sekolah baru untuk anak di atas bisa Anda coba untuk mempersiapkan anak Anda masuk ke
sekolah baru. Cara-cara ini bisa Anda aplikasikan baik untuk anak Anda yang baru pertama kali bersekolah
ataupun anak yang baru pindah sekolah. Selamat mencoba!
Sumber: https://dosenpsikologi.com/cara-mudah-adaptasi-di-sekolah-baru-untuk-anak
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Membuat Teh Manis

JUMAT
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Kreativitas Bubble Warna

Pantomim

Membatik Tisu

Menyablon dengan cat air

8
TBK
TBB

KAMIS
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Senam

Kipas Balon

12
Melempar Sasaran

Menghias Layang-Layang

Menghitung Balon

15

Makan Jagung Rebus

16

Membuat Obor

17

Kolase Gambar Api
Unggun

22

18
Melompat

23

Sensori Kaki

24

25

Menyanyi Lagu Halo

Mencari Harta Karun
Naiki Turun Tangga

26
Lempar Tangkap Bola

Menonton Film

29

Naik Sepeda

19

Main Telepon Gelas

30

Libur Hari
Buruh

1

2

3
Sensori Tangan

Bermain Kartu Buah

…yang berUlang Tahun
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Kedondong
(9) Keke
(11) Borra
(16) Zhafran
(28) Tania

TK A2
TK A1
TK B2
TK B3

Arco
(02) Jellal
(05) Reiko
Paundra
(06) Ava
(09) Sonya
(21) Sarah
(22) Kieran
(25) Sasi
(26) Charlotte
(28) Kaliq

TK A1
TK A2
TK B1
TBB 2 SRJ Pagi
TK B3
TBB 2 SRJ Pagi
TK A2
TK B3
TBK SK Pagi
TK B2

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 Renang
Selasa, 9 April 2019 : TK B
Rabu, 10 April 2019 : TBB SRJ Pagi
Kamis, 11 April 2019 : TBK SK Pagi
Selasa, 30 April 2019 : TK A

Pengumuman Foto Kelas TK.KAI Arco
Senin, 1 April 2019 : TBK SK Pagi (08.00-08.30) & TBB 2 SRJ Pagi (08.45-09.15)
Selasa, 2 April 2019 : TK A1 Arco (08.00-08.30) & TK B1 Arco (09.30-10.00)
Kamis, 4 April 2019 : TK B2 Arco (08.00-08.30) & TK A2 Arco (08.45-09.15)
Jumat, 5 April 2019 : TBB 1 SRJ Pagi (08.00-08.30), TK B3 Arco (08.45-09.15) & TBB SRJ Siang (10.15-11.45)

Pengumuman Lain
Kamis, 11 April 2019 : Outing TK A ke MCD Fatmawati
Selasa, 16 April 2019 : Outing TK B ke Studio Rekaman
Rabu, 24 April 2019 : Outing TBB ke Lotte Cinema
Senin, 22 April 2019 : Perayaan Hari Kartini

PENGUMUMAN TK.KAI
KEDONDONG
Jadwal Kegiatan Berenang*
Selasa, 16 April 2019
Jumat, 19 April 2019

: TK B
: TK A

Untuk kegiatan berenang, Ananda diharapkan membawa perlengkapan renang (baju renang, pelampung tangan, kacamata
renang) dan pakaian ganti (1 stel pakaian, pakaian dalam, handuk besar)
*) Keterangan: Apabila terdapat perubahan jadwal berenang, kami akan informasikan melalui buku penghubung murid.

Pengumuman Foto Kelas TK.KAI Kedondong
Senin, 1 April 2019 : TK B1 (09.30 – 10.00) & TK A1 (10.15 – 10.45)
Selasa, 2 April 2019 : TK B2 (08.45 – 09.15)
Kamis, 4 April 2019 : TK A2 (09.30 – 10.00)
Jumat, 5 April 2019 : TK B3 (09.30 – 10.00)

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

Rabu, 17 April 2019
Selasa, 30 April 2019

: Libur Pemilu
: Perayaan Hari Kartini

