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Salam TKAI,
Selamat datang di Taman Kreativitas Anak Indonesia Tahun Ajaran 2018-2019.

Tidak terasa tahun ajaran 2018-2019 akan segera berakhir, ananda akan melaksanakan Pesta
Akhir Tahun Ajaran yang akan diselenggarakan di akhir bulan Juni ini, dan pada pertengahan
bulan Juni nanti akan dilaksanakan latihan persiapan dan gladi resik Pesta Akhir Tahun.
Buletin pada edisi bulan Juni kali ini, akan menyajikan liputan-liputan menarik seputar kegiatan
anak-anak. Liputan-liputan tersebut antara lain :
-Liputan Kegiatan TBK,TBB,TK A,TK B
-Liputan Latihan Persiapan Pesta Akhir Tahun
-Liputan Pekan Evaluasi Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler
-Artikel dan Pengumuman
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

KEGIATAN TAMAN BERMAIN KECIL
(TBK)

Mewarnai Topi Polisi
Pak Polisi Bu Polisi selamat datang..
Pak Polisi Bu Polisi selamat jumpa..
Kami anak-anak sayang kepadamu..
Pak Polisi dan Bu Polisi Indonesia
Pak Polisi dan Bu Polisi, kalau bekerja, selalu memakai seragam yang
lengkap..Ada baju, celana, sepatu dan juga topi.

Topi polisi bentuk nya bulat, dan segitiga di bagian atasnya.. Lalu ada
lambang kepolisian republik Indonesia.. Membuat pak polisi dan bu polisi
semakin gagah.
Nah, bu guru juga punya lho gambar topi polisi, tapi belum ada warna
nya.. Teman-teman harus mewarnai memakai krayon yaa.. Warna nya
bebas sesuai kreasi teman-teman.
“Topi polisinya aku warnai coklat dan merah bu” .. “kalau aku warna biru dan
kuning bu”

Kecerdasan
: Kinestetik,
Visual
Spasial,Logika
Waah jadi semakin
bagus ya
setelah
diwarnai ☺

KEGIATAN TAMAN BERMAIN
BESAR

Menuang Air
Teman-teman, ayo kita berkumpul dihalaman belakang! Hari ini kita berkegiatan
diluar ruangan, kita mau lomba menuang air, yang diberi pewarna makanan,
dengan warna yang berbeda-beda..
Ada warna apa saja ya air nya? “Ungu,merah,hijau,biru”.. Wuuiih benar semua..
Ayo teman-teman kita mulai lombanya! Caranya teman-teman harus
memindahkan air dari ember kedalam botol syrup, menggunakan gelas plastik,
memindahkannya harus hati-hati ya supaya tidak tumpah.. Nah yang botol syrup
nya paling cepat penuh, dia pemenang nya..
Sudah siap? Satu..dua..tigaa…
Ayo..ayoo..ayooo…

“Horeeee botol syrup ku sudah penuh bu, aku yang menang” .. Wuuiih hebat
teman-teman.
Sekarang, kita tuang kembali air dari botol syrup kedalam ember yaa.. Siapa
yang bisa? “saya bisa buuuu”

Kecerdasan : Kinestetik, Logika, Intrapersonal

KEGIATAN TK A ARCO

Bermain Tamborin
Coba lihat teman-teman, bu guru punya alat musik lhoo.. Bentuknya bulat, dan pipih, dipinggirnya ada
Logam kecil-kecil yang kalau kita pukul akan bersuara krincing..krinciing.. Ada yang tahu tidak nama alat musik ini
apa ? .. Namanya tamborin..
Sekarang kita mainkan yuk! Teman-teman ikuti instruksi ibu guru ya, kalau bu guru bilang pukul satu kali, temanteman pukul satu kali, kalau bu guru bilang dua kali, teman-teman pukul dua kali dan seterusnya.. Kita mulai yaa..
Pukul tiga kali.. Satu..dua..tiga..
Pukul empat kali.. Satu..dua..tiga..empat..

Wah hebat, semuanya konsentrasi mendengar instruksi bu guru..
Kecerdasan :
Musik,Logika,Kinestetik

KEGIATAN TK B
ARCO

Guru Cilik
Lihat bu guru, aku bisa lho mengajar didepan kelas seperti bu
guru ☺..
Aku adalah si guru cilik..

Aku mau mengajarkan teman-teman, membuat kreasi, yang
bahan-bahannya sudah disiapkan bunda.. Teman-teman yang
lain, harus menyimak yaa, suapay bisa mengerjakan.
Ada yang membuat kreasi binatang, kreasi pesawat dan kreasi
dari bahan-bahan daur ulang..

Kegiatan guru cilik ini bertujuan membuat anak-anak lebih
kreatif, berani dan percaya diri ☺.

Kecerdasan : Intrapersonal,Interpersonal,Verbal,Logika,Visual
Spasial

LIPUTAN KEGIATAN LATIHAN PERSIAPAN
PESTA TKAI 2018-2019
Teman-teman! Tahu tidak? Sebentar lagi ada Pesta TKAI lho..
Kita akan menyanyi dan menari di atas panggung bersamasama. Supaya semakin bagus dan keren tampilan temanteman, kita latihan bersama Ibu Guru ya... Ikuti ya! Dan
dengarkan musiknya.. Bergeraknya harus kompak ya.. Aduh
sulit Bu! Tidak apa-apa teman-teman. Dengan sering latihan,
teman-teman jadi percaya diri tampil di atas panggung di
depan Ayah dan Bunda.
Nanti ketika tampil di atas panggung, tidak boleh malu-malu
yaa, semangat, dan tersenyum.
Kecerdasan: Intrapersonal, Musikal dan Kinestetik

LIPUTAN KEGIATAN INTRAKURIKULER TK
KEDONDONG: SAINS
Sains!! Asyik bangggeeeeetttt!!!

Hai teman-teman! Kali ini kita mau naik piring terbang lho!
Waaaahhh ada piring terbang?!? Bagaimana ya cara menaikinya?
Kita naik di atas papan lingkaran yang besar dan whooossshh~!!
Kita terbaaaaannngg... Seru ya! Berpegangan ya supaya tidak
terjatuh. Untuk menaiki piring terbang, kita berbaris ya.
Selain ada piring terbang, kita coba electric challenge yuk temanteman! Di depan teman-teman ada besi yang berbentuk orang..
Awas! Jangan dipegang ya teman-teman. Karena besinya dialiri
listrik yang apabila disentuh oleh tangan bisa tersetrum.. Cara
memainkannya.. Dengan besi berbentuk lingkaran kecil di ujungnya..
Coba teman-teman ikuti pola bentuk orangnya ya. Ikuti jangan
sampai terkena dengan besinya. Konsentrasi ya teman-teman! Jika
terkena, nguing... Nguing... Alarm berbunyi dan teman-teman
mengulangnya dari awal lagi... Waaaaaahhh, seru yaaa!!
Kecerdasan: Kinestetik, Intrapersonal, Interpersonal, Natural, LifeSkill

LIPUTAN KEGIATAN
RAPAT WOTK GABUNGAN PERSIAPAN
PESTA TKAI 2018-2019
Ayah dan Bunda sebentar lagi PESTA TAMAN
KREATIVITAS ANAK INDONESIA 2018-2019, akan
segera dilaksanakan. Pada hari Kamis, 23 Mei 2019, TKAI
mengadakan rapat gabungan bersama Wali Orang Tua
Kelas (WOTK) Taman Bermain dan TK, dilaksanakan di
TK.KAI Kedondong. Kegiatan Rapat dibuka oleh
Pembina Yayasan TKAI, Ibu Rose Mini A.P. Acara PESTA
TKAI merupakan acara rutin yang dilaksanakan setiap
tahunnya pada akhir tahun ajaran dan diikuti oleh
seluruh murid dari Taman Bermain sampai TK yang
dikemas dalam bentuk pentas seni dengan tema yang
berbeda setiap tahunnya.. Wah! Ayah dan Bunda...
Acaranya seru, menarik dan menyenangkan lho! Yuk, lihat
penampilan Ananda di atas panggung!

LIPUTAN KEGIATAN FOTO
KELAS

Sebagai rangkaian kegiatan pesta akhir tahun ajaran 2018-2019,
sekuruh siswa melaksanakan kegiatan foto kelas dengan tema
“Petualangan Tiga Sahabat” .

Setiap kelas menggunakan properti dan kostum yang berkaitan dengan
tema tersebut. Ada penjaga hutan, berkemah, kegiatan sains dan masih
banyak lagi..
Ayo teman-teman, kita berfoto bersama.. Kita harus focus melihat ke
kamera om fotografer yaa.. Satu..dua..tiga..cheeseeeee….
Wuuiih hasil foto nya keren lho teman-teman ☺

Kecerdasan :
Visual Spasial,Intrapersonal,Interpersonal

EVALUASI
EKSKUL

Hari ini ayah dan bunda bertemu dengan kakak-kakak eksul Drumband,sains,dan iqro..
Kakak-kakak ekskul akan menyampaikan perkembangan teman-teman dalam kegiatan
ekskul.

Teman-teman semua harus selalu semangat ya dalam belajar ☺

A RT I K E L

Bagaimana Agar Anak Tampil Lebih Percaya Diri di Depan Umum? Ini Dia 10 Kiatnya!

Banyak anak yang merasa malu dan grogi ketika harus tampil di depan orang banyak atau di
depan umum. Misalnya tampil di acara perpisahan sekolah atau acara tujuh belasan di
lingkungan rumah.
Sebagai orangtua tentu kita tak ingin anak memiliki sifat minder apalagi penakut. Biasanya anak
yang enggan tampil di depan umum, memiliki karakter pemalu. Sebenarnya ini sifat yang
lumrah. Sebagian anak memang memiliki karakter seperti itu. Tapi jika berlebihan tentu akan
menghambat keberhasilannya.
Untuk itu jika anak Anda termasuk anak yang pemalu dan takut saat berada di tempat umum,
latihlah mereka untuk lebih berani sejak dini. Karena jika dibiarkan sifat ini akan terbawa hingga
anak tumbuh dewasa.
Lalu bagaimana melatih agar anak tampil percaya diri di depan umum? Berikut 10 tipsnya!
1. Tumbuhkan rasa percaya dirinya
Fokuslah pada kelebihan anak, bukan pada kekurangannya. Yakinkan anak bahwa ia bisa tampil
baik di depan umum. Jika ia ingin tampil di panggung pertunjukan, pastikan penampilannya
sudah baik. Jangan lupa berikan kata-kata penyemangat. Misalnya, "kamu pasti bisa, kamu
hebat“
2.. Menguasai materi
Ketika anak ingin tampil, misalnya ingin menyanyi di acara pentas seni, pastikan ia telah berlatih
maksimal. Sehingga suaranya terjaga. Jangan lupa, jaga asupan makanannya agar kondisinya
prima saat ingin tampil. Begitu juga jika anak ingin tampil menari, sebaiknya ia telah berlatih
dengan cukup baik sehingga siap tampil pada waktu yang telah ditentukan.
3. Jangan memberi penilaian negatif atas kesalahannya
Jika anak membuat kesalahan, jangan menyudutkannya dengan kata-kata negatif. Tetapi
berikan koreksi dan support yang positif. Perbaiki kesalahannya dengan cara menuntun dan
tunjukkan bagaimana seharusnya.
Jika Anda selalu menyalahkan, hanya akan membuat nyalinya ciut dan tak percaya diri. Lebih
baik rangkul dia dan bimbing dengan kasih sayang agar dia bisa tampil lebih baik lagi.
4. Jangan tegang
Saat anak ingin tampil, wajar jika anak merasa nervous, tegang dan gelisah. Untuk mengatasi
ketegangannya, coba ajak dia bercanda. Selipkan kata-kata humor yang membuatnya tertawa
rileks sejenak.
Lelucon biasanya akan mencairkan suasana. Hati anak menjadi gembira dan tidak canggung. Ini
juga efektif menghilangkan kekhawatiran anak.
5. Selalu menyemangati
Dukung dan selalu support anak tehadap apa yang akan dia lakukan. Yakinkan pada dirinya jika

penampilannya nanti bagus karena telah berlatih. Dan katakan bahwa Anda bangga padanya.
6. Latihlah anak untuk bebas berekspresi
Ajarkan anak untuk mengekspresikan kemampuannya.
Jangan melarang anak saat ia ingin berbicara atau bergerak. Jangan takut anak berbuat
kesalahan. Karena sebuah keberhasilan tak luput dari berbagai kesalahan di awalnya. Berikan
semangat dengan mengatakan lebih baik salah dari pada tidak mau mencoba. Yang penting
anak mau mencoba untuk lebih baik lagi.
7. Jaga kesehatannya
Meski anak sibuk berlatih untuk tampil maksimal, jangan abaikan kesehatannya ya moms.
Jangan sampai terlewat jam makannya, beristirahat ketika anak lelah. Intinya latihan itu positif
tapi jangan diforsir. Ingat, meskipun aktif, anak-anak juga perlu beristirahat untuk
mengembalikan energinya. Karena bagaimana anak bisa tampil prima jika merasa kelelahan dan
tidak fit?
8. Ajarkan anak untuk tersenyum
Seulas senyuman akan membuat seseorang semakin menarik. So, ajarkan anak untuk selalu
tersenyum ya moms, apalagi saat tampil di depan umum. Jangan pasang wajah cemberut atau
merengut. Ini mempengaruhi penilaian loh. Karena wajah yang kaku tanpa senyum, hanya akan
membuat aura negatif. Sebaliknya, senyum dapat mencairkan ketegangan, menambah percaya
diri dan membuat orang bahagia. So, teach your kids for always smile!
9. Usahakan agar anak datang lebih awal
Usahakan agar anak datang lebih awal ketika dia akan tampil. Hal ini penting agar anak
beradaptasi dengan suasana di lingkungan panggung. Jangan datang mepet waktu, karena
hanya akan membuat anak grogi dan tergesa-gesa. Datang di awal waktu, akan membuat anak
lebih rileks dan bisa mempelajari situasi. Jangan lupa, dampingi anak sampai selesai tampil,
agar anak lebih percaya diri.
10. Hargai prestasi anak
Hargai apapun yang telah anak lakukan, sekecil apapun itu. Tak perlu kecewa jika anak tidak
mendapat juara. Karena keberaniannya tampil di muka umum sudah merupakan prestasi
tersendiri. Maka pujilah penampilannya, berikan selalu semangat dan berikan ciuman dan
pelukan hangat untuknya.
Sumber: http://www.astaga.com/parenting-mom-kids/bagaimana-agar-anak-tampil-lebih-percayadiri-di-depan-umum-ini-dia-10-kiatnya

…yang berUlang Tahun
di bulan

Kedondong
(2) Aysa
(8) Abdillah
(12) Kiena
(14) Abrar
(17) Jagad
(27) Queena
(29) Azka

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

Arco
(05) Arsy
(10) Aurel
(18) Iman
(19) Dekwah
Malika
(25) Sharma
Ryu

TBK SK PAGI
TK B2
TK A2
TK A1
TK A2
TBB SRJ Siang
TBB SRJ Siang
TBB 2 SRJ Pagi

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
Kegiatan Persiapan Pesta 2019
Senin, 17 Juni 2019 : Latihan Drumband GabunganTK A dan TK B Arco (Day 1),TBK dan
TBB Masuk
Selasa, 18 Juni 2019 : Latihan Drumband GabunganTK A dan TK B Arco (Day 2)
Rabu, 19 Juni 2019 : TBB, TK A dan TK B masuk sekolah seperti biasa
Kamis,20 Juni 2019 : Latihan Babak I (siswa/I yang mengikuti latihan babak II
Jumat, 21 Juni 2019
Sabtu, 22 Juni 2019

diliburkan)
: Latihan Babak II (siswa/i yang mengikuti latihan babak I,
diliburkan)
: Gladi Resik (Wajib diikuti seluruh siswa/i TKAI)

Pekan Evaluasi
Kamis, 13 Juni 2019 : TBK dan TBB 1 SRJ Pagi
Jumat, 14 Juni 2019 : TK A dan TBB 2 SRJ Pagi
Sabtu, 15 Juni 2019 : TK B dan TBB SRJ Siang

PENGUMUMAN TK.KAI
KEDONDONG
Rabu – Jumat, 29 Mei – 14 Juni 2019

: Libur Idul Fitri 1 Syawal 1440 H

Senin, 17 Juni 2019

: Masuk kembali

Rabu, 19 Juni 2019

: Kegiatan Belajar Mengajar Terakhir

Kamis - Jumat, 20 - 21 Juni 2019

: Latihan Babak Persiapan Pesta Akhir Tahun

Sabtu, 22 Juni 2019

: Gladi Resik Pesta Akhir Tahun

Rabu, 26 Juni 2019

: Pesta Akhir Tahun 2018-2019

Kamis – Senin, 27 Juni – 15 Juli 2019

: Libur Akhir Semester II Th. Ajaran 2018-2019

Selasa, 16 Juli 2019

: Hari Pertama Semester I Th. Ajaran 2019-2020

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

