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Salam TKAI,
Selamat datang di Taman Kreativitas Anak Indonesia Tahun Ajaran 2018-2019
Di bulan kelima 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 Mei 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 Berenang TK A dan TK B Arco
-Liputan Kegiatan Berenang TK A dan TK B Kedondong
-Liputan Kegiatan Outing TK.KAI Arco
-Liputan Perayaan Hari Kartini TK.KAI Kedondong
-Liputan Perayaan Hari Kartini 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)
Menempel Api Anggun
Api..api tak ada asap bila tak ada api
Api..api panas sekali..
Memasak..menggoreng..menanak nasi..
Manfaat api banyak sekali
Lihat teman-teman, bu guru punya kertas berbentuk api, ada yang tau tidak ini warna apa ?
“Oren buuuu”.. Betul sekali.
Fungsi api ada banyak lho, bisa untuk memasak nasi, membuat jagung bakar dan membuat api
unggun.
Nah Hari ini kita mau menempel api unggun, biasanya api unggun di nyalakan saat berkemah..
Api unggun di bakar di atas kayu-kayu..

Nah bu guru juga punya kertas bergambar kayu-kayu bakar, tapi kayunya belum ada warna nya,
teman-teman harus mewarnai memakai kertas warna ya, tapi sebelumnya kita robek-robek dulu
kertas warna nya.. Kalau sudah kita beri lem, dan tempel di kayu bakar ya..
Kalau sudah, kita tempel api nya, diatas kayu bakar..
Horeeee api unggun kita sudah jadi ☺
Kecerdasan : Kinestetik, Visual Spasial,Logika

LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN
BESAR (TBB)
Membuat Gemblong
Halo teman-teman, hari ini kita mau membuat makanan tradisional
gemblong.. kita pura-pura jadi koki yuk!

lho, namanya

Pakai dulu apron nya ya, supaya baju kita tidak kotor..
Bu guru bagikan adonan gemblong nya, adonan ini terbuat dari tepung ketan, kelapa
parut, gula dan garam.
Teman-teman harus membentuk adonan ini menjadi bulat-bulat ya seperti bola pingpong,
tapi sebelumnya kita harus cuci tangan dulu ya supaya bersih.
Sekarang kita ambil adonan dengan tangan kanan, lalu kita taruh ditelapak tangan kiri,
selanjutnya kita bentuk bulat dengan kedua tangan yaaa..
“Adonanku sudah jadi bu.. Horeee”
Nah sekarang bu guru goreng dulu gemblong nya yaa.. Lalu nanti diberi gula merah cair..
Rasanya enak sekali lhooo..

Kecerdasan :
Kinestetik, Visual Spasial,Logika,Intrapersonal

LIPUTAN KEGIATAN TK A ARCO

Berkreasi Dengan Daun
Ada daun, pensil warna dan krayon.. Hmmm kita mau membuat apa ya bu guru ?
Kita mau berkreasi dengan daun teman-teman.

Daun nya boleh digunting menjadi bentuk apa saja, sesuai kreasi teman-teman.. Setelah itu tempel di kertas gambar, dan boleh
di tambahkan gambar-gambar lain ya ☺.
“Daunnya aku gunting bentuk lingkaran bu, aku jadikan bunga dan matahari”,
“kalau aku, daunnya dibentuk ikan dan ada airnya, ikannya berenang-renang”

Wah bagus sekali kreasi daun yang teman-teman buat ☺..
Kecerdasan :
Kinestetik,Logika,Visual Spasial

LIPUTAN KEGIATAN TK B ARCO
Bermain Gelembung Sabun
Di tema air,udara,api ini, bu guru mau mengajak teman-teman bermain
gelembung sabun.
Bu guru buat dulu ya gelembung sabunnya, caranya campur air dengan
sabun pencuci piring. Lalu di kocok hingga berbusa.
Nah sekarang, teman-teman harus membuat gagang yang akan kita pakai
untuk meniup gelembung, bahannya dari sedotan plastik. Caranya, ambil
ujung sedotan, lalu ikat di bagian tengah sedotan. Sudah jadi deh, bagian
atasnya jadi berbentuk setengah lingkaran.
Sekarang kita celupkan kedalam air sabun ya,tapi harus pelan-pelan,
supaya air sabunnya tidak kena mata. Sekarang kita tiup.. Waahh keluar
balon-balon
Siapa yang bisa meniup balon yang besar nanti dapat bintang lho.. “saya
bisa buuuu” .
Kecerdasan : Kinestetik, Logika

LIPUTAN KEGIATAN TK A KEDONDONG
Kreasi Layang-Layang
Kuambil buluh sebatang
Kupotong sama panjang
Kuraut dan kutimbang dengan benang
Kujadikan layang-layang...

Hai teman-teman! Siapa yang sudah pernah main layang-layang? Layanglayang itu berbentuk segi empat... Cara memainkannya.. Kita gunakan benang
yang panjaaaaaaaaannnggg... Biasanya dimainkan di tanah yang lapang, langit
yang cerah dan berangin. Whoooosshh Layang-layang terbang di langit.
Teman-teman bisa memainkannya bersama-sama.
Nah! Bu Guru punya layang-layang yang sudah jadi nih.. Tapi ada yang kurang,
teman-teman! Layang-layangnya masih berwarna putih.. Kita hias yuk!
Dengan menggunakan cat berwarna-warni yang telah disediakan Bu Guru..
Ada warna merah, kuning, biru.. Teman-teman bisa gambar apaaaa saja.
Gunakan catnya bersama-sama ya.. Waaaahh bagus ya layang-layangnya! Kita
bisa bawa pulang ke rumah lho.. Dan memainkannya... Uuuuuhh asyik yaaa..
Kecerdasan: Visual-Spasial, Logika, Intrapersonal

LIPUTAN KEGIATAN TK A KEDONDONG
Membuat Amplop Surat
Brmmm... Brmmm... Pos! Pos! Wah suara apa itu ya teman-teman? Oh ada Pak
Pos! Tugasnya Pak Pos apa ya? Mengantarkan surat-surat ke alamat yang dituju...
Nah surat itu terdiri dari amplop, isi suratnya dan ada perangko di ujung kiri
atasnya..

Teman-teman, kita bisa buat amplop sendiri lho.. Bagaimana cara membuatnya, Bu
Guru? Membuatnya sangat mudah.. Bu Guru sudah menyiapkan kertas berwarnawarni, ada lem dan gambar perangko. Kita buat yuk! Lalu, nanti kita kirim ke Ayah
dan Bunda ya... Pertama-tama, Kita buat gambar di kertas berwarna-warni di sisi
yang berwarna putih dengan menggunakan spidol.. Teman-teman boleh gambar apa
saja... Lalu, kalau sudah, kita lipat kertasnya menjadi tiga bagian.. Ada bagian yang
besar dan kecil.. Ikuti Ibu Guru ya.. Dengan lem kita tempelkan sisi-sisi pinggirnya
dan tidak lupa tempelkan gambar perangko di ujung kiri atas. Gunakan lemnya
bersama-sama ya. Wah hampir jadi nih teman-teman! Tuliskan nama teman-teman
di bagian belakang amplop dan nama Ayah dan Bunda di bagian depan yang ada
perangkonya. Jadi deh amplopnya... Mudah kaaaannn!
Kecerdasan:Visual-Spasial, Kinestetik, Logika, Intrapersonal

LIPUTAN KEGIATAN TK B KEDONDONG
Membuat Belalai Gajah dari Gelembung Sabun
Teman-teman! Lihat! Bu Guru punya botol plastik yang sudah tidak
terpakai, tapi cuma separuhnya... Lalu ada kain yang tidak terpakai, karet
gelang dan sabun.. Hmmm... Kita buat apa yaaaa?? Kita buat belalai gajah
dari gelembung sabun yuk, teman-teman!
Cara membuatnya... Pertama-tama, botol plastik kita tutup dengan kain
dan supaya tidak terlepas, kita ikat dengan karet gelang yang sudah
disiapkan oleh Bu Guru... Membuat belalai gajahnya, bagaimana caranya
Bu Guru? Naaaahh, botol plastik yang sudah kita tutup dengan kain, kita
celupkan ke dalam wadah yang berisi air sabun. Lalu kita tiup temanteman! FUUUUUUUUHHH~~ Waaaaahhh keluar gelembung sabunnya
Bu Guru! Panjaaaaanngg seperti belalai gajah!. Seru yaaaa... Dan temanteman dapat melakukannya di rumah lho..
Kecerdasan: Logika-matematik, Intrapersonal

LIPUTAN KEGIATAN TK B KEDONDONG
Guru Cilik
Ah! Aku mau seperti Bu Guru mengajarkan teman-teman di depan
kelas.Yuk kita berkreasi bersama denganku!
Aku mau ajak teman-teman berkreasi dengan bahan-bahan yang
sudah aku siapkan bersama Bundaku di rumah. Aku jelaskan cara
membuatnya.. Nanti teman-teman ikuti yaaaa.. Mudah kok
membuatnya!
Waaaaahhh... Ternyata teman-teman TK B berani ya... Dan tidak malumalu.. Kreasi yang dibuat pun bermacam-macam... Ada kreasi
membuat confetti, membuat layang-layang berbentuk ikan dan masih
banyak lagi.. Teman-teman yang lain perhatikan guru cilik lagi mengajar
ya dan konsentrasi.. Wah guru cilik kita hebat yaaaa...
Kecerdasan: Intrapersonal, Bahasa, Logika,Visual-Spasial,
Interpersonal

LIPUTAN KEGIATAN OUTING TK A ARCO KE MCD
FATMAWATI
Wuuiiihh asiik kita berkunjung ke MCD Fatmawati, disini kita
diajak berkeliling dapur MCD lhoo, kita bisa melihat kakak-kakak
dari MCD yang sedang memasak ayam goreng..Hmmm.. Aromanya
enak ya ☺, alat penggoreng nya besar sekali ya teman-teman, tapi
tidak boleh dekat-dekat ya, karena panas.
Setelah melihat dapur, kita diajak mewarnai diatas centong kayu.
Ada gambar apa ya centong kayu itu ? “Burger buuu”.. Siapa yang
suka burger? “saya buuuu” ..Teman-teman boleh mewarnai burger
nya sesuai kreasi teman-teman ya.. Tiga anak yang mewarnai paling
bagus, akan dapat hadiah lhoo.
Sekarang waktunya kita makan es krim bersama, teman-teman
boleh coba menuang es krim diatas cone, nanti dibantu kakakkakak dari MCD. Hmm.. Es krim nya enak ya, segar ☺
Setelah selesai semua kegiatan, kita akan dibagikan paket nasi dan
ayam goreng, untuk dibawa pulang.. Seru ya kegiatan kita hari ini
☺.
Kecerdasan :
Logika,Intrapersonal,Moral,Visual Spasial

LIPUTAN KEGIATAN OUTING TK B ARCO
KE STUDIO REKAMAN
Teman-teman hari ini kita mau berkunjung ke studio rekaman, disana suara
kita akan direkam, seperti penyanyi terkenal lhoo.. Asiikkk..
Masuk studio nya bergiliran ya, satu per satu,yang lain harus menunggu
dengan sabar dan tertib. Yuk kita masuk ke studio! Kita berdiri di depan mic,
lalu pakai headset nya di telinga..
Teman-teman harus mendengarkan musiknya melalui headset ya, dan
bernyanyi dengan semangat, tidak boleh malu-malu. Suaranya harus keras,
tapi tidak perlu berteriak ya ☺.
Hasil rekaman ini akan dibuat dalam kaset CD, nanti ayah dan bunda bisa
mendengarkan dirumah ☺

Kecerdasan:
Musik, Intrapersonal, Interpersonal,Visual Spasial ,Bahasa

LIPUTAN KEGIATAN OUTING TBB KE
LOTTE CINEMA
Ayo teman-teman kita siap-siap berangkat ke Bioskop Lotte Cinema.
Disana kita akan menonton film lho.. Asiiikkk.. Siapa yang sudah pernah
nonton di bioskop? “saya pernah bu, bersama bunda”
Kalau menonton di bioskop, kita harus tenang tidak boleh bersuara keras
dan tidak boleh menangis. Siapa yang bisa? “saya buuuuu”.. Wuuiih hebat..
Film yang kita tonton judulnya Carbot, ceritanya tentang anak yang bisa
membuat robot.. Nah robot itu dipakai untuk membantu orang-orang
yang membutuhkan.. Baik ya ☺
Teman-temn juga harus seperti itu ya, membantu teman lain yang
membutuhkan ☺

Wah bu guru punya popcorn, siapa yang mau? “saya mau buuuu”.. Popcorn
nya harus berbagi dengan teman-teman yang lain ya ☺
Asik ya menonton di bioskop bersama bu guru dan teman-teman..
Kecerdasan :

Moral, Intrapersonal

LIPUTAN KEGIATAN RENANG TBB
Bu guru, aku sudah pakai baju renang, dan
pelampung tangan lhoo.. Aku sudah siap untuk
berenang seperti lumba-lumba..
Wuiih hebat teman-teman, semuanya semangat
untuk berenang. Dikolam renang kita akan
bermain bersama bu guru dan teman-teman,
kita bisa main bola warna dan juga pistol air..
“Dooor..dor..dooorrrr.. Bu guru aku tembak pakai
pistol air”.. ☺ ☺
Sekarang kita main bola warna yuk! Coba
ambilkan bu guru, bola yang warna hijau.. Kalau
sudah dapat kita hitung ada berapa bola
hijaunya ya.. Saru..dua..tiga..empat..lima.. Wah
bola nya ada lima..
Kecerdasan :
Kinestetik, Intrapersonal,Visual Spasial,Logika

LIPUTAN KEGIATAN RENANG TK ARCO
Horeeeee kita mau berenang teman-teman ☺..
Sebelum mulai, kita pemanasan dulu ya, ayo kita duduk
dipinggir kolam, dan gerak-gerakkan kaki kita..

Sekarang kita masuk kolam renang yuk! Byuuuuurrrr...
Wiihh segar nyaaa.. Semua harus berani ya, dan tidak
boleh takut ☺
Di dalam kolam, kita akan diajak latihan mengapung
oleh kakak pelatih, seperti ikan hiu teman-teman.. Nah,
teman-teman harus mengikuti instruksi kakak pelatih
ya, dan harus fokus..
“Bu guru aku sudah bisa mengapung lhoo...Yeeeeaaayyy”
Kecerdasan :
Kinestetik, Visual
Education

Spasial

,Intrapersonal,Life

Skill

LIPUTAN KEGIATAN BERENANG
TK KEDONDONG
Byuuuuuurrrr... Asyiiiiikkk...Yuk kita berenang
teman-teman!
Sebelum berenang, kita lakukan pemanasan dulu
ya.. 1..2.. 3.... Kita gerakkan kaki dan tangan kita.

Kali ini kita belajar meluncur ya... Dengan papan
pelampung kita meluncur... Whooosshh! Ayo kita
gerakkan kaki kita, sambil membuat bubble.. Tidak
lupa kita gunakan kaca mata renangnya ya.. Wah
teman-teman hebat!
Kecerdasan: Kinestetik, Intrapersonal, Life Skill

LIPUTAN KEGIATAN PERAYAAN HARI
KARTINI TK ARCO
Ibu kita Kartini putri sejati, putri Indonesia harum namanya..
Ibu kita Kartini pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk
merdeka.. Wahai ibu kita kartini putri yang mulia sungguh besar
cita-citanya bagi Indonesia.

Teman-teman keren sekali memakai baju tradisional dari daerah
yang berbeda-beda, Hari ini kita semua akan memperingati Hari
kartini.
Ada yang memakai baju tradisional dari Sumatera Barat, Jawa,
Kalimantan sampai Sulawesi..
Supaya semakin seru, bu guru akan mengajak teman-teman
untuk karnaval keliling komplek dengan berjalan kaki. Ayo
teman-teman baris yang rapi ya.. Supaya aman, kita tidak boleh
keluar dari garis yang bu guru buat.
Semuanya harus tertib yaa ☺
Wah menyenangkan ya karnaval hari kartini kita ☺
Kecerdasan :Kinestetik, Intrapersonal

LIPUTAN KEGIATAN PERAYAAN HARI
KARTINI TK KEDONDONG

Hai semua lihat aku jalan berlenggak-lenggok! Dengan
menggunakan baju tradisional Indonesia, aku tidak
sendirian lho... Aku ditemani oleh Ayah dan Bundaku!
Semua teman-temanku mengenakan baju tradisional
Indonesia. Ada yang dari Jawa, Aceh, Betawi, Kalimantan,
Bali, Dayak dan masih banyak lagi. Bu Guru pun ikut jalan
berlenggak-lenggok lho! Seru yaaaa... Semuanya ikut
memeriahkan perayaan Hari Kartini kali ini.
Nah di akhir acara ada doorprize untuk teman-teman
semua. Asyiiiiiikkkk!! Wah semuanya berani yaaa..
Kecerdasan: Interpersonal, Moral

LIPUTAN KEGIATAN MAKAN SEHAT TK
KEDONDONG: MAKAN ROTI & MINUM SUSU
Rotiku persegi empat
Kulitnya berwarna coklat
Kututup rapat-rapat
Supaya jangan dimakan lalat
Siapa yang suka makan roti? Sayaaaaa!! Roti itu terbuat dari apa ya temanteman? Dari gandum! Dari Tepung Bu Guru!! Betul teman-teman!
Biasanya kita makan roti di pagi hari sebelum teman-teman berangkat ke
sekolah.. Supaya lebih enak, kita oleskan dengan mentega, selai stroberi,
meses coklat dan masih banyak lagi.. Hmmm enaaaakk!!
Nah supaya teman-teman semakin bersemangat belajar dan bermainnya..
Glup glup glup kita minum susuuuuu!! Susu itu ada yang berasal dari
binatang sapi, kambing dan ada juga dari kedelai. Warnanya putih dan
rasanya sangat manis dan enak... Hmmmmm... Rasanya pun bermacammacam lho.. Ada rasa coklat, stoberi, pisang, dan masih banyak lagi. Lihat
teman-teman! Bu Guru sudah menyiapkan rotinya dan teman-teman
sudah membawa susunya. Kita makan roti dan minum susunya bersamasama yuk!

Kecerdasan: Natural, Intrapersonal

ARTIKEL

Tahapan Pengenalan Puasa Untuk Anak

Wah tidak terasa, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan. Bulan dimana seluruh umat muslim akan
menjalankan ibadah puasa. Ayah dan Bunda, berikut ada beberapa tahapan yang bisa Ayah dan Bunda terapkan, untuk
mengenalkan puasa kepada anak, tahapan-tahapannya sebagai berikut :

1. Anak-anak perlu melihat dan merasakan antusiasme dan kegembiraan orang tua menyambut datangnya bulan
puasa serta dalam menjalankan ibadah puasa.
2. Ceritakan pengalaman menyenangkan masa kecil orang tua saat belajar puasa.
3. Gunakan media yang menarik dalam menjelaskan makna puasa dan berbagai hal mengenai puasa. Bisa dengan
buku cerita, vcd ataupun lagu-lagu atau menghias rumah dengan atribut poster yang memotivasi puasa.
4. Ajak anak menyusun kegiatan-kegiatan menyenangkan yang bisa dilakukan selama bulan puasa
5. Kenalkan anak arti puasa secara sederhana. Misalnya, puasa adalah menahan lapar dan haus sejak Shubuh hingga
Maghrib. Juga menjaga perilaku, seperti menahan diri agar tidak marah-marah, membantu orang lain,
menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda.
6. Ajak puasa secara bertahap. Ajak anak untuk membuat target puasanya. Setelah ia mampu memenuhinya, ajak
untuk membuat target yang lebih tinggi. Misalnya, hari pertama sampai jam 12, hari berikutnya hingga jam 1, dan
seterusnya hingga ia mampu berpuasa secara penuh. Orang tua perlu memperhatikan kesiapan anak.

Sumber : https://keluargakita.com/belajar-puasa/
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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
Libur Awal Puasa
Evaluasi Ekskul
Libur Idul Fitri

: 6 , 7 dan 8 Mei 2019
: 21 Mei 2019
: 29 Mei 2019 – 11 Juni 2019

PENGUMUMAN TK.KAI
KEDONDONG
Senin – Rabu, 6 – 8 Mei 2019
: Libur Awal Puasa
Kamis, 16 Mei 2019
: Pembagian Rapot Eskul
Rabu – Selasa, 29 Mei – 11 Juni 2019 : Libur Idul Fitri 1 Syawal 1440 H
Keterangan: apabila terdapat perubahan jadwal, maka kami akan informasikan lebih lanjut

