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Salam TKAI,  
Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J 
Selamat menyongsong Tahun Ajaran Baru 2019-2020 dengan semangat baru! 
 
Tahun Ajaran 2019 – 2020 sudah dimulai, anak – anak sangat senang mulai 
kembali ke sekolah setelah liburan usai. Buletin pada edisi bulan Juli kali ini, 
akan menyajikan liputan-liputan menarik seputar kegiatan anak-anak. Liputan-
liputan tersebut antara lain : 
 
- Liputan Raker Intern Guru Kedondong 
- Liputan Raker Yayasan TKAI 
- Liputan Hari Pertama Masuk Sekolah 
- Liputan Kegiatan Belajar  
- Liputan Rapat & Perkenalan WOTK 
- Liputan Gernas Baku 
- 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 





Menghias	  Bingkai	  Foto	  
	  
	  

Horeee,	  teman-‐teman	  sudah	  membawa	  foto	  dari	  rumah..	  	  
	  
Bu	  guru	  juga	  	  sudah	  membuat	  bingkai	  fotonya	  lho,	  yang	  terbuat	  
dari	  kertas	  dan	  di	  bentuk	  persegiempat..	  Bingkai	  foto	  ini	  
fungsinya	  sebagai	  tempat	  foto,	  supaya	  terlihat	  semakin	  bagus..	  
	  
Hmm..	  Tapi	  bingkai	  fotonya	  belum	  ada	  warna	  nya	  teman-‐
teman,	  sekarang	  kita	  warnai	  yuk,	  menggunakan	  cat	  air..	  Tapi	  
>dak	  pakai	  kuas	  yaa,	  kita	  mewarnainya	  menggunakan	  jari..	  
	  
Pertama	  kita	  campur	  cat	  biru	  dan	  kuning,	  wah	  berubah	  jadi	  
warna	  apa	  ya?	  “Hijau	  buuuu”,	  sekarang	  kita	  campur	  warna	  
merah	  dan	  kuning,	  jadi	  warna	  apa	  ya?	  “Oren	  buu”..	  Wuiiih	  betul	  
teman-‐teman.	  
	  
Sekarang	  kita	  celupkan	  ujung	  jari	  kita	  di	  cat	  air,	  lalu	  temple-‐
tempelkan	  di	  atas	  bingkai	  ya..	  Tempel..angkat..tempel..angkat..	  
Dan	  seterusnya..	  
	  
Wah	  kalau	  warna	  nya	  penuh,	  bingkai	  kita	  jdi	  semakin	  bagus	  yaa	  
J	  
	  
Kecerdasan	  :	  
Kineste>k,Visual	  Spasial	  

LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN KECIL 







LIPUTAN KEGIATAN TK B ARCO Permainan Kucing dan Tikus  
	  
Dipermainan	  kucing	  dan	  >kus	   ini,	   satu	  anak	  akan	  berperan	   jadi	  
>kus,	  dan	  satu	  anak	  lagi	  menjadi	  kucing..	  	  
	  
Si	  kucing	  harus	  berlari	  untuk	  menangkap	  >kus	  yaa..	  Nah	  si	  >kus,	  
juga	   harus	   berlari	   supaya	   >dak	   tertangkap	   kucing..	   Teman-‐
teman	   yang	   lain	   dan	   bu	   guru,	   akan	  membuat	   lingkaran	   besar,	  
yang	  menjadi	  tempat	  berlindung	  >kus.	  
	  
Kalau	   si	   >kus	   sudah	   masuk	   lingkaran,	   teman-‐teman	   yang	   lain	  
harus	   jongkok	   yaa..	   Dan	   si	   kucing	   >dak	   boleh	   menangkap	   si	  
>kus..	  
	  
Bermainnya bergantian yaa.. Semua pasti kebagian J 
Meong..meong..meong..	  
	  
	  
Wah	  ada	  kucing,	  yang	  siap-‐siap	  mau	  menangkap	  >kus..	  	  
Ayo	  >kus	  cepat	  lari….	  Ha>-‐ha>	  tertangkap!!	  
	  
	  
Teman-‐teman,	   siap-‐siap,	   si	   >kus	   mau	   masuk	   lignkaran..	  
Satu..dua..>ga..	   Ayo	   jongkok!!	   	   Hmm..	   Si	   kucing	   >dak	   boleh	  
masuk	  yaa..	  
	  
Horeeeee	  si	  >kus	  bias	  selamat	  dari	  kejaran	  kucing	  	  J	  
	  
	  
	  
Kecerdasan	  :	   
Interpersonal,Intrapersonal,Kinestetik, Moral   



LIPUTAN KEGIATAN TK B ARCO  

Menggambar Orang 
 
Teman-teman, coba sebutkan bagian-bagian tubuh manusia.. Ada apa saja yaa.. Ada dua tangan, dua kaki, dua 
mata, dua telinga dan satu hidung.. Diatas kepala kita ada apa yaa? “rambut buu”..betul sekali.. Kalau anak 
perempuan rambutnya panjang dan memakai pita, kalau anak laki-laki rambutnya pendek rapi. 
 
Sekarang kita coba menggambar orang yuk!  
Anak perempuan menggambar perempuan, kalau anak laki-laki menggambar laki-laki yaa.. 
 
“Bu guru lihat, aku menggambar anak laki-laki lho, ini ada pistol mainan juga” 
 
“Kalau aku menggambar anak perempuan, rambutnya panjang dan membawa boneka” 
 
Kecerdasan : 
Visual Spasial, Kinestetik, Intrapersonal  



LIPUTAN KEGIATAN GERNASBAKU  

Teman-teman hari ini kita ada kegiatan GERNAS BAKU.. Ayah dan bunda akan membacakan buku untuk kita 
lho.. Horeee… 
 
Selain itu kita juga akan mendengarkan cerita dari Tante Lei, mama dari Alden kelas TK B.. Ceritanya seru lhoo 
tentang shopping peppa.. Nanti tante Lei akan Tanya ke teman-teman ya, apa saja yang dibeli peppa saat ke 
supermarket.. Teman-teman harus bisa jawab yaa J 
 
Kita juga akan mendengarkan dongeng yang dibawakan oleh Mak Ani dari Kampung Dongeng Indonesia. Mak 
Ani punya teman boneka namanya Nunu.. Lucu sekali yaa..  
 
Kegiatan GERNAS BAKU merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menumbuhkan minat baca 
pada anak-anak, merangsang kemampuan komunikasi anak dan mempererat hubungan emosional antara 
orangtua dan anak.. 
 
Sampai bertemu di GERNAS BAKU tahun depan yaaa.. 
 
Kecerdasan : Bahasa, Visual Spasial,Interpersonal  



Liputan Raker Intern Guru Kedondong 

Santai tapi tetap serius dan fokus...



Sudah menjadi rutinitas guru TKAI, bahwa disetiap 
awal semester, para guru melaksanakan Rapat 
Kerja dalam rangka mempersiapkan tahun ajaran 
baru. 

Dari mempersiapkan Prota, Prosem dan Kegiatan 
Belajar yang menarik lainnya.



Tahun ini TK.KAI Kedondong memiliki formasi guru 
yang baru lho... Beberapa guru dari TK.KAI Arco 
bergabung di tahun ajaran baru kali ini.

 







LIPUTAN Rapat & Perkenalan WOTK 
WOTK atau Wakil Orang Tua Kelas merupakan 
perwakilan orang tua murid dan sebagai mitra guru 
yang membantu guru menyukseskan kegiatan 
program belajar. Diantara adalah membantu guru 
menginformasikan kegiatan yang membutuhkan 
peran serta orang tua, membantu pelaksanaan outing 
ataupun kunjungan belajar anak serta kegiatan-
kegiatan lainnya yang berhubungan dengan anak 
didik.



Rapat pertama dimulai dengan memperkenalkan 
WOTK dari masing – masing kelas oleh Ibu Anda 
dilanjutkan oleh pemberitahuan rencana kegiatan 
belajar selama Tahun Ajaran 2019 – 2020. WOTK 
yang bertugas tahun ini antara lain adalah :

A1 : Ibu Putri dan Ibu Hesra

A2 : Ibu Nanda dan Ibu Kiki

A3 : Ibu Sinta dan Ibu Hana

B1 : Ibu Babie dan Ibu Diana

B2 : Ibu Ana dan Ibu Andri

B3 : Ibu Fista dan Ibu Nuri



“Selamat untuk para WOTK yang terpilih, semoga 
dapat menjalankan tugas mulia ini ya!!” J

  
 
 
 









Wawancara Bunda Romy Dengan Trans 7:  

Dampak Games Online terhadap Perkembangan Anak 

Kemajuan teknologi sekarang terutama penggunaan internet dapat memudahkan orang dalam mengakses sebuah informasi. Salah satu yang dapat 
diakses melalui internet adalah game online. Game online di era sekarang sangat digandrungi dari anak-anak hingga orang dewasa. Familiar dengan 
nama-nama game seperti candy crush saga, Point Blank, Mu Legend, Dark and Light, Ragnarok dan RF Classic? Daftar game di atas merupakan game 
yang sangat terkenal di kalangan penikmat game online. Dalam sesi wawancara dengan stasiun TV Trans 7, pada acara GERNAS BAKU (Gerakan 
Orangtua Membacakan Buku), yang dilaksanakan di Taman Kreativitas Anak Indonesia, yang berlokasi di Jagakarsa Jakarta Selatan, Bunda Romy selaku 
psikolog dan ahli tumbuh kembang anak mengatakan bahwa game online memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap orang yang memainkannya, 
terutama pada anak-anak.  
 
Dalam kesehariannya, anak yang terbiasa menghabiskan waktu luang dengan bermain game online dikhawatirkan akan terkena pengaruh negative 
seperti malas dan lupa melakukan aktivitas lainnya seperti mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas sekolah, karena anak sudah terokupasi dengan 
game tsb. Jika anak sudah terokupasi, dikhawatirkan akan menjadi ketergantungan terhadap game tsb, anak akan merasa game adalah sumber 
kesenangannya dan menjadi satu-satunya hal yang bermakna untuk dirinya. Para orang tua hendaknya memberikan batasan dan aturan yang jelas bagi 
anak mereka dalam menggunakan gadget dan internet agar anak terhindar dari kecanduan game online. 
 

 



6 Tips Persiapkan Anak Untuk Masuk Sekolah 
Pertama Kali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persiapan Menghadapi Sekolah Baru  
Tahun ajaran baru segera tiba! 
Secara serentak, anak sekolah di seluruh Indonesia akan memasuki tahun ajaran baru pada esok hari, Senin 
(17/7).  
Bagi orang tua yang memiliki anak usia 5 tahun atau lebih tentu sedang memikirkan bagaimana cara 
mempersiapkan anak mereka menyambut hari pertama masuk TK ataupun SD. Pengalaman yang masih minim 
seringkali menimbulkan kecemasan karena takut anak mereka akan rewel saat memasuki kelasnya. 
Namun, tak perlu khawatir karena orang tua hanya perlu mengajarkan beberapa hal agar sang anak menyesuaikan 
diri dengan lingkungan barunya. 
Dilansir berbagai sumber, beberapa tips sederhana di bawah ini bisa Anda berikan untuk menggambarkan 
kehidupan sekolah yang akan dihadapi sang anak. Apa saja? 
 
1. Jelaskan Tentang Kegiatan Sekolah 
Jelaskan tentang kegiatan sekolah. (Foto: Thinkstock) 
Anak mungkin akan bertanya-tanya, kegiatan apa saja yang akan mereka lakukan saat berada di sekolah. Untuk 
memberikan bayangan mengenai sekolahnya, Anda bisa menceritakan hal apa saja yang busa dan tidak bisa 
mereka lakukan saat berada di sekolah. 
Mulai dari bertemu dengan teman baru, guru kelas, sampai pelajaran apa saja yang akan ia terima. Jelaskan 
dengan paparan sederhana yang disertai dengan gambar, agar anak lebih mudah memahami maksud dari 
penjelasan Anda.  
 
2. Tingkatkan Rasa Percaya Diri dan Keberanian Anak 
Tingkatkan rasa percaya diri anak. (Foto: Thinkstock.) 
Untuk mampu bersosialisasi dengan baik, tingkatkan kepercayaan diri anak dengan membiasakan mereka bertemu 
orang banyak tanpa selalu bergantung orang tuanya. Misalnya saat berada di supermarket, Anda bisa menyuruh 
anak bertanya pada karyawan mengenai letak produk yang ingin dibeli. 

Rasa percaya diri yang terbentuk akan berpengaruh pada sikap sosialisasi yang dimiliki sang anak. Keberanian 
anak pun akan meningkat dengan sendirinya. 
 
3. Ajarkan Anak Mengenai Sosialisasi 
Ajarkan anak tentang sosialisasi. (Foto: Thinkstock) 
Jika sudah percaya diri, kemudian ajarkan anak mengenai pentingnya bersosialisasi. Anda harus menjelaskan 
betapa pentingnya mempunyai teman yang banyak saat berada di sekolah.  
Ajarkan pula mengenai etika yang baik dalam berteman, baik dengan teman sebaya atau teman yang lebih tua. 
Stimulasi anak dengan membiasakan mengucapkan kata-kata yang sopan agar mereka mampu berkomunikasi 
dengan baik.  
 
4. Mengunjungi Sekolah Anak 
Mengunjungi Sekolah Anak (Foto: Wisnu Prasetiyo/kumparan) 
Untuk membuat anak cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya, ajak mereka berkunjung ke sekolah sehari 
sebelum hari pertama dimulai. Kenalkan anak pada sekolah yang akan menjadi tempatnya menempuh pendidikan.  
Selain itu, Anda juga bisa buat anak menjadi lebih familiar terhadap lingkungan sekolahnya dengan mengenalkan 
ruang kelas, kantin, taman bermain atau bangunan lain yang berdiri di sekeliling sekolah.  
 
5. Yakinkan Anak Jika Sekolah adalah Tempat yang Menyenangkan  
Yakinkan anak sekolah tempat yang menyenangkan. (Foto: Thinkstock) 
Mungkin masih ada beberapa anak yang merasa takut untuk pergi ke sekolah di hari pertama. Usir ketakutan dan 
keraguan anak dengan meyakinkan mereka jika sekolah bukanlah tempat yang mengerikan. Ceritakan hal yang seru 
terkait kegiatan sekolah atau karakter teman yang akan mereka temui saat berada di sekolah. Ungkapkan 
keseruan lainnya yang bisa membuat bayangan anak mengenai sekolah berubah menjadi tempat belajar yang 
menyenangkan. 
 
6. Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah 
Mengantarkan anak ke sekolah (Foto: Thinkstock) 
Sediakan waktu untuk mengantar anak ke sekolah. Berikan semangat kepada anak yang baru pertama kali 
bersekolah.  
Mengantar anak di hari pertama sekolah adalah cara terbaik untuk meningkatkan kepercayaan diri sang anak. 
Jangan lupa memeluk atau mencium anak untuk meyakinkan jika sekolah akan membuatnya tenang dan nyaman. 
Jika perlu, antarkan anak sampai ke ruang kelasnya dan tunggu anak sampai ia mendapatkan tempat duduk. 
Semangati diri mereka agar mampu berkenalan dengan teman barunya.  

 
Sumber : https://kumparan.com/@kumparanstyle/6-tips-persiapkan-anak-untuk-
masuk-sekolah-pertama-kali 



TBK 
TBB 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU 

29 30 31 1 2 3 

5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7 8 9 10 

12 13 14 15 16 17 

19 20 21 22 23 24 

26 27 28 29 30 31 

Kegiatan TB Bulan  Agustus 2019 

Memasang letak 
panca Indra 

Mengenal Panca 
Indra  

Libur 
Idul  
Adha 
1440 H 

Perayaan HUT RI 
 ke 74 

Puncak 
Tema 
Diriku  

Tema :  
Keluarga  

Kreasi Lollipop  

Berenang   

Berenang  

Kreasi Sandal  

Mengenal 
Sayuran  

Menghias Apron 

Mengenal Ttg 
Ayah  Kreasi Wajah 

Ayah  

Menyikat Gigi Stamp Baju  

Meronce Gelang 
Ibu  

Mewarnai Dasi 
Ayah  

Membuat Topi  Kreasi Mainan 
Tikus 

Melipat 



Kegiatan TK Agustus 2019 
, 

TK A TK B 

29 Jul – 1 Agst 2019 
Tema : Diriku     

-Menyanyi Namaku 
-Bermain Plastisin 
-Kolase masjid/Gereja 
-Mengenal Ukuran  

-Bercakap-cakap tentang aku 
-Menempel Gambar 
-Senam  
-Kreasi Suling Balon  

5 -  8 Agst 2019 
Tema : Diriku   

-Kreasi Kaca Mata 
-Bermain Kuda Bisik 
-Eksplorasi Berbagai Aroma 
-Menyusun Urutan  

-Kreasi Kaca Mata  
-Menyanyi Lagu “Dua Mata Saya” 
-Menjumput sambil berhitung” 
-Kreasi topeng mata  

12 – 15 Agst 2019 
Tema :Diriku  

 

-Mewarnai Mainan Kesukaan 
-Menggunting Gambar Kotak Susu 
-Memasak Roti Goreng 
-Melingkari Angka 

-Menjiplak Jari-jari  
-Melengkapi suku kata  
-Menangkap Bola  
-Kreasi Boneka Tangan  

19 – 22 Agst 2019 
Tema : Keluarga  

-Bermain Bola Kasti 
-Menempel Ban Sepeda 
-Mengenal Ukuran Panjang Pendek  
- Bercerita ttg mainan kesukaan  

26 – 29 Agst 2019  
Tema : Keluarga  

Tema : 
Diriku 



PENGUMUMAN TK.KAI ARCO 

Senin, 5 Agustus 2019   : Berenang TBK dan TBB  
Selasa, 6 Agustus 2019  : Berenang TK B  
Senin, 12 Agustus 2019  : Libur Idul Adha 1440 H  
Senin, 19 Agustus 2019  : Perayaan HUT RI  
 

Untuk kegiatan berenang, Ananda diharapkan membawa perlengkapan renang 
(baju renang, pelampung tangan, kaca mata) dan Pakaian ganti (Satu stel 
pakaian,  pakaian dalam, handuk besar) 



…yang berUlang Tahun di bulan  

Kedondong Arco 
(5)	  Naya	  
(7)	  Sabia	  
(10)	  Jadda	  
(11)	  Kalisha	  
(20)	  Hassya	  
(23)	  Azarel	  
(30)	  Shayla	  

A3	  
A3	  
B2	  
A3	  
A3	  
A1	  
A2	  

(1) Alden  
(16) Abam  
(22) Badra  
	  

TK B2  
TBB SRJ Siang  
TK B1  
	  

Semoga menjadi anak yang pandai,  selalu ceria dan penuh kasih pada sesama. Aamiin… 
vTim  Buletin TKAIv  
Penanggung Jawab & Editor : Ibu Romy, Ibu Andri, Ibu Anda, Ibu Oni. Layout: Ibu Laras, Ibu Mei, 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 KEDONDONG 

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

Kamis, 1 Agustus 2019 : Menu makanan sehat  

Sabtu, 3 Agustus 2019 : Pertemuan Orang Tua 

Selasa, 6 Agustus 2019 : Outing TK A ke KFC 

Senin, 12 Agustus 2019 : Libur Idul Adha 

Selasa, 13 Agustus 2019 : Berenang TK A 

Rabu, 14 Agustus 2019 : Pash Foto Anak 

Rabu, 21 Agustus 2019 : Perayaan HUT RI ke 74 

Jumat, 23 Agustus 2019 : Penyerahan Evaluasi Tema 

Selasa, 27 Agustus 2019 : Berenang TK B 


