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 Salam TKAI,  
Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J 
MERDEKAAA…. MERDEKAAA…  MERDEKAA… !! 
 
Buletin pada edisi bulan Agustus kali ini, akan menyajikan liputan-liputan menarik 
seputar kegiatan anak-anak. Liputan-liputan tersebut antara lain : 
 
-  Liputan Kegiatan Belajar TBK, TBB dan TK B Arco 
-  Liputan Perayaan HUT RI Arco  
-  Liputan Kegiatan Berenang TB dan TK B Arco 
-    Liputan Outing TK B Kedondong ke Pizza Hut  
-    Liputan Makanan Sehat 
-    Liputan Pertemuan Orang Tua 
-    Liputan Outing TK A  Kedondong ke KFC 
-    Berenang TK A Kedondong 
-    Lomba Kejuaraan Sudin Olahraga Kota Adm. Jakarta Selatan 
-    Liputan Perayaan HUT RI Kedondong  
-    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 



LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN KECIL 
Menempel Orang  

 
 !Kepala.. Pundak..lutut..kaki..lutut..kaki 
       Daun telinga..mata..hidung..pipi.. 
       Kepala.. Pundak..lutut..kaki..lutut..kaki! 
        
Teman-teman, hari ini kita mau menempel, bagian-bagian 
tubuh. Sebelumnya, kita sebutkan sama-sama ya, apa saja 
yang ada ditubuh kita.. 
 
Bagian yang paling atas ditubuh kita, namanya kepala.. Nah 
kalau yang diatas kepala kita namanya apa ya? “rambut 
bu”.. Betul teman-teman, di kepala kita juga ada dua mata, 
dua telinga,satu mulut dan satu hidung.  
 
Di tubuh kita juga ada dua tangan dan dua kaki.. Yang kanan 
dan kiri.. Tubuh kita harus ditutup dengan pakaian yang 
bersih dan nyaman, supaya kita tidak kedinginan dan tidak 
kepanasan. 
 
Nah sekarang kita mulai menempel yuk! Pertama kita tempel 
gambar kepala ya.. Kalau kepala posisinya di atas atau 
dibawah ya? “diatas bu”.. Wah betul ..  
 
Selanjutnya kita tempel bagian tubuh yang sudah memakai 
pakaian, kalau anak perempuan memakai rok, kalau anak 
laki-laki memakai kaos dan celana..  
 
“Horeeee aku sudah selesai bu”. 
 
Kecerdasan : 
Kinestetik,Logika,Natural,Visual Spasial  



Kreasi Bola  
 
Teman-teman, kita main tebak-tebakan yuk! Benda apa 
yang bentuknya bulat dan biasa dimainkan dilapangan, 
dimainkannya dengan cara di tendang..benda apa yaa?  
“Bola buu”.. Betul sekali. 
 
Kita mau membuat kreasi bola lho teman-teman, tapi 
bola nya terbuat dari dua piring kertas yang ditumpuk 
berlawanan.. Tapi bola nya masih berwarna putih 
polos, teman-teman harus menghias bola nya dengan 
kertas hitam berbentuk segi lima.. Kita mulai yuk! 
 
Colek lem dengan telunjuk, lalu oles lem di kertas 
hitam.. Dan kita tempel di atas bola kita.. Sambil 
d i h i t u n g y u k b e r a p a k e r t a s h i t a m n y a . . 
Satu..dua..tiga..empat..lima.. Waaah ada lima kertas.  
 
 
Kalau sudah, kita tunggu sebentar ya, sampai lem nya 
kering.. Nanti bola nya boleh dibawa pulang lhoo.. 
Horeeeeeeee 
 
Kecerdasan : 
Kinestetik,Visual Spasial,Logika 

LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN KECIL 



LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN BESAR 

Mewarnai Capung  
 
Siapa disini yang pernah lihat capung? Capung adalah 
jenis serangga yang bisa terbang, tubuhnya panjang 
dan berwarna hijau. Biasanya capung makan daun-
daunan.  
 
Lihat teman-teman, bu guru juga punya capung lhoo.. 
Tapi terbuat dari kertas.. Teman-teman harus 
mewarnai sayap capung kertas ini, supaya semakin 
bagus.. Coba kita hitung yuk, sayapnya ada berapa.. 
Satu..dua.. Ada dua, sayap kanan dan sayap kiri. 
 
“Bu guru, sayap capungnya aku warnai biru bu” 
 
“Kalau aku sayap capungnya aku warnai merah bu” 
 
Wuuiih jadi semakin bagus ya capung kita.. Capung nya 
senang deh, karena sayapnya jadi warna-warni J. 
	  
Kecerdasan	  :	  Natural,Visual	  Spasial,	  Kineste2k	   



KEGIATAN TAMAN BERMAIN BESAR  

Makan Sayur Bayam 
 
!Aku Popeye si pelaut 
Tuuut…tuuuutttt! 
 
Siapa	  disini	  yang	  mau	  sehat	  dan	  kuat	  seper2	  Popeye?	  “saya	  buuuu”	  
	  
Teman-‐teman	  tahu	  2dak,	  rahasia	  popeye	  supaya	  kuat	  dan	  sehat?	  Popeye	  itu	  suka	  sekali	   lho	  makan	  sayur	  
bayam..	  Sayur	  bayam	  biasa	  dimasak	  bersama	  wortel	  dan	  jagung..	  Hmmm	  rasanya	  enak	  sekali..	  	  
	  
Sekarang	   bu	   guru	   mau	   ajak	   teman-‐teman	   untuk	   meme2k	   daun	   bayam	   dan	   makan	   sayur	   bayam..	  
Sebelumnya	  bu	  guru	  cuci	  dulu	  ya	  daun	  bayam	  dan	  tangkainya..	  Sekarang	  Kita	  mulai	  yuk!	  Pe2k	  daun	  bayam	  
dari	  tangkainya,	   lalu	  masukkan	  kedalam	  mangkuk	  yaa..	  Kalau	  sudah,	  bu	  guru	  masak	  dulu	  bersama	  jagung	  
dan	  wortel..	  	  
	  
Waahh	  sudah	  matang	  teman-‐teman,	  hmm	  aromanya	  enak..	  Siapa	  yang	  mau	  makan	  sayur	  bayam?	  “sayaaa	  
buu”	   Kecerdasan	  :	   

Natural,Kinestetik,Logika  



LIPUTAN KEGIATAN TK B ARCO 

Menggunting dan Menempel Gambar  Wajah   
	  
	   !Dua mata saya hidung saya satu 
       Satu mulut saya tidak berhenti makan! 
	  
Teman-‐teman,	  ditubuh	  kita	  ada	  5	  panca	  indera	  lho..	  Semua	  nya	  pemberian	  dari	  Tuhan.	  Ada	  yang	  tahu	  2dak	  apa	  saja	  
panca	  indera	  kita?	  Ada	  dua	  mata	  untuk	  melihat,	  hidung	  untuk	  mencium,	  lidah	  didalam	  mulut	  untuk	  merasakan	  rasa	  
makanan,	  dua	  telinga	  untuk	  mendengar	  dan	  kulit	  untuk	  meraba.	  Sebagian	  besar	  panca	  indra	  ada	  dikepala	  kita	  lho..	  	  
	  
Bu	  guru	  punya	  gambar	  kepala	   laki-‐laki	  dan	  perempuan,	  tapi	  baru	  ada	  mulutnya	  saja,	  coba	  teman-‐teman	  lengkapi	  
yaa..	   mata,	   hidung	   dan	   telinga	   nya..	   Sebelumnya	   kita	   gun2ng	   dulu	   gambar	   mata,hidung	   dan	   telinga..	   Lalu	   kita	  
tempel	  sesuai	  posisi	  aslinya..	  	  
	  
Kalau	  hidung	  posisinya	  diatas	  mulut	  atau	  dibawah	  mulut	  ya?	  “diatas	  buuu”..	  Betul	  sekali..	  
	  
Sekarang	   bu	   guru	   bagikan	   kertasnya	   yaa..	   Anak	   laki-‐laki	   menempel	   gambar	   laki-‐laki,	   kalau	   anak	   perempuan	  
menempel	  gambar	  perempuan.	  Siapa	  yang	  bisa?	  “Saya	  buuuuu”.	  
	  Kecerdasan	  :	   
Logika, Kinestetik,Visual Spasial  



LIPUTAN KEGIATAN TK B ARCO  

Bermain Sepak Bola  
 
Ayo teman-teman kita bagi tim, tim A dan tim B..  Kita bagi melalui hompimpa ya, 
teman-teman yang telapak tangannya dibuka berarti ada di tim  A, dan sisanya di tim B.  
 
Hompimpa Alaium Gambreng.. Teman-teman langsung bergabung dengan tim nya ya.. 
Tunjuk satu teman dari masing-masing tim untuk menjadi kiper. Apa ya tugas kipper 
itu ?” menjaga gawang bu,supaya tidak kemasukan bola” wuuiih hebat, betul sekali.  
 
Ayo kita mulai, bu guru lempar bolanya sambil meniup peluit ya, nanti teman-teman 
tendang bola nya menuju gawang lawan.. Priiiiiiiiiiiiittttt..  
 
Ayo teman-teman semangat yaaa.. 
 
Gooooooooooooooooooollllllllllllllll.. Hore tim A berhasil memasukan bola ke gawang 
tim B.. Tapi permainan belum selesai, tim B juga masih punya kesempatan lhoo.. Ayoo 
terus semangat, menang kalah tidak masalah yaa..  J 
 
Kecerdasan : 
Interpersonal, Kinestetik, Intrapersonal,Moral  



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,	  2dak	  ada	  yang	  takut	  air	  J	  
	  
Di	  kolam	  renang	  kita	  harus	  bergerak	  yaa,	  supaya	  2dak	  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...ga..empat..lima”	  	  
	  
Wah	  bola	  hijaunya	  ada	  lima	  J	  
	  
Kecerdasan:	  
Kineste2k,	  Intrapersonal,Visual	  Spasial,	  	  Logika	  	  
	  
	  
	  
 

LIPUTAN KEGIATAN BERENANG TAMAN BERMAIN  



Asiiikkk kita mau berenang teman-teman J.. 
 
Sebelum mulai, kita pemanasan dulu ya, .. 
 
Sekarang kita masuk kolam renang yuk! Byuuuuurrrr... Wiihh segar 
nyaaa.. Semua harus berani ya, dan tidak boleh takut J 
 
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 ,Intrapersonal, Visual Spasial, Logika  

LIPUTAN KEGIATAN BERENANG TK ARCO 



LIPUTAN KEGIATAN PERAYAAN HUT RI KE 74  

Merdeka..merdeka 
Di hari yang cerah ini, seluruh anak-anak Taman Bermain dan TK, juga bu guru dan Ayah bunda, sudah 
berkumoul dihalaman TKAI Arco. Semuanya kompak memakai pakaian bernuansa merah putih.. Wuiih 
keren.. 
 
Hari ini kita semua akan merayakan HUT RI ke 74, yang diisi dengan tampilan tiap kelas dan juga lomba-
lomba ala 17 Agustusan. Adik-adik Taman Bermain menampilkan lagu Berkibarlah benderaku, kalau kakak-
kakak TK membaca Pancasila.. Wow semuanya sudah hafal Pancasila lhoo J  
 
Untuk adik-adik Taman Bermain, lombanya membawa bola dengan serbet, dan memindahkan bendera. 
Kalau kakak-kakak TK, lomba bakiak, lomba menangkap balon dan lomba meniup gelas. Setelah selesai 
lomba, kita semua dapat hadiah.. Horeeeee.. 
 
Selain anak-anak yang semangat mengikuti lomba, Bu guru, Ayah dan Bunda juga tidak mau ketinggalan 
lhoo.. Bu guru dan Bunda-bunda mengikut lomba Tarik tambang, kalau ayah-ayah lomba makan kerupuk 
dengan cara yang unik.. Acara jadi semakin seru deh .. J  
 
Yang menang selamat yaaa.. yang kalah tidak apa-apa, harus coba lagi dengan semangat J.  
Kecerdasan : Interpersonal, Kinestetik, Intrapersonal, Logika ,Moral 



Liputan Kunjungan Belajar TK B 
Kedondong ke Pizza Hut  

“Mau kemana kita??? 
Pizza Hut…..” Seru anak-anak TK B… J 
 
Dalam rangka menjalankan tema Diriku sub 
tema  Kesukaanku maka anak TK B melakukan 
outing ke Pizza Hut yang bertempat di 
Transmart, Cilandak.  
 
Anak – anak diajarkan untuk membuat Pizza 
dengan aneka jenis toping yang mereka sukai. 
Kemudian, anak – ank diajarkan untuk 
berkreasi membentuk balon menjadi bentuk 
Anjing Pudel.  
 
“Ayoooo…. Koki-koki cilik…. Tunjukkan 
kreasimu membuat Pizza!!”  
 
MI : Logika, Visual Spasial, Motorik Kinestetik, 
Intrapersonal, Interpersonal 
 



Liputan Makan Sehat 

♫♫ Aku suka sayuran 
Bayam, selada, sayur 
Aku suka sayuran 
Badan sehat, hati senang ♫♫ 
 
Dalam rangka melaksanakan program Holistik 
Integratif, maka pada awal bulan anak – anak 
membawa menu makanan sehat yang terdiri dari nasi, 
sayur dan lauk pauk dan buah. Melalui kegiatan ini 
anak juga belajar tentang manfaat sayuran sebagai 
salah satu makanan sehat. 
 
“Waaahhhh... Teman – teman pinter ya makannya. 
Bekalnya habis dimakan looh!! 
Keeerrreennnnn!!” J 
 
Ternyata sayuran itu lezat ya rasanya, teman – teman 
jangan lupa dirumah juga makan sayur yaaa!! 
 
 
MI : Natural, Logika, Intrapersonal 
 



Pertemuan Orang Tua 
Murid  

Pada awal Agustus kemarin, diadakan pertemuan guru dengan para orang tua dan wali murid TK. KAI Tahun jaran 2019 – 2020. Dalam pertemuan 
tersebut disosialisasikan program dan kegiatan belajar di Taman Bermain oleh Ibu Atih Kurniatih, S.Pd selaku Kepala TK. KAI Arco dan program kegiatan 
belajar Taman Kanak – kanak oleh Ibu Andalusita Quinta ASP, S.Pd. Selain itu dijelaskan mengenai Asuransi Siswa dan Virtual Account oleh Ibu Dra. Erny 
Ch. Dan yang selalu tidak terlewatkan disetiap tahunnya adalah Parenting yang dibawakan oleh Dr. Rose Mini A.P., MPsi., dengan judul “Melatih 
Kemandirian Anak Sejak Dini” 
 
Dengan diadakan pertemuan ini, diharapkan ayah dan bunda dapat bekerjasama dengan para guru dan pihak lainnya di lingkungan sekolah untuk 
memaksimalkan pendidikan putra – putrinya… J 
 
 



Liputan Kunjungan Belajar TK A 
ke KFC 

“Hai teman – teman...  
Siapa mau ikut?? Kita mau “tepung party” loh di KFC.” 
 
“Sayaaaa.....” teriak anak – anak.  
 
Kali ini teman – teman TK A melakukan kunjungan belajar ke KFC yang 
bertempat di Transmart, Cilandak. Salah tujuan kegiatan ini. 
 
Dalam kunjungan ini anak – anak juga belajar tentang cara dan tahapan 
membuat Burger dan Fried Chicken. Anak – anak diajak berkeliling ke 
area dapur dan belajar mengenal nama dan fungsi benda – benda yang 
ada di dapur KFC.  
 
MI : Motorik Kinestetik, Logika, Intrapersonal, Interpersonal 
 



Liputan Puncak Tema 
“Diriku” 

♫♫ Bangun tidur ku terus mandi 
Tidak lupa sarapan pagi 
Habis makan ku sikat gigi 
Nafas segar kumanpun mati ♫♫ 
 
Lagu ini diperkenalkan oleh Ibu Nelly Yunia Dewi,drg yang merupakan guru tamu pada kegiatan Puncak Tema “Diriku”. Ibu Nelly 
merupakan dokter gigi yang bertugas di RS. Ali Sibroh Malisi. Ibu Nelly menjelaskan tentang kebersihan mulut dan gigi serta cara 
merawatnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu Nelly, anak – anak praktek menggosok gigi.  
 
MI : Life Skill, Intrapersonal, Motorik Kinesthetik, Bahasa, Musikal  
 



Kegiatan 
Berenang TK A 
Kedondong  

Byuuuuurrrr......!! 
 
“Wuuuiiiih..... Segarnya main air saat berenang” 
 
Teman – teman TK A sedang asyik berenang nih! Meskipun 
ini menjadi kali pertama mereka berenang, tetapi teman – 
teman TK A tampak berani untuk berlatih berenang. 
 
Ayooo teman – teman semangat ya berlatihnya! Kakak 
pelatih dibantu ibu guru siap untuk mengajarkan teman – 
teman berlatih gerakan dasar berenang.  
 
“Bbbbrrrrrrrr....... Airnya dingin bu guru!” 
 
 
MI : Motorik Kinestetik, Intrapersonal, Life Skill, Interpersonal 



Liputan Lomba Kejuaraan Olahraga 
Tingkat TK Yang Diselenggarakan Oleh 
Sudin Olahraga Jakarta Selatan 

“T  K  A  I  Prok..prok..prok 
Pasti bisa! Prok..prok..prok 
Yes... Yes.. Yes... Yeay!!” 
 
Hooooreeeeee!!! 
Kita jadi juara.... Kita dapat Piala! 
 
Untuk meningkatkan kecerdasan Motorik Kinestetik, 
Intrapersonal dan Interpersonal anak maka pada tanggal 14 
Agustus kemarin beberapa teman TK B kita mengikuti Lomba 
Kejuaraan Sudin Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan 
di Bumi Perkemahan Ragunan. TKAI mengirimkan 2 tim untuk 
mengikuti dua mata lomba yaitu Lomba Senam dan Lomba 
Gerak Jalan.  
 
Pada mata Lomba Senam teman – teman kita menjadi Juara 
ke 2 dan pada mata Lomba Gerak Jalan teman – teman 
menjadi Juara Harapan ke 2. 
 
Yeeeaaaayyy.... Selamat ya teman – teman J 
 
MI : Intrapersonal, Motorik Kinesthetik, Interpersonal 



Liputan Perayaan HUT RI di  
TK.KAI Kedondong 

♫♫ 17 Agustus tahun 45 
Itulah hari kemerdekaan kita 
Hari merdeka Nusa dan Bangsa 
Hari lahirnya bangsa Indonesia 
Merdeka... ♫♫ 
 
Diatas merupakan penggalan lagu yang dinyanyikan oleh seluruh teman –teman dan Guru TK.KAI Kedondong sambil memainkan perkusi dan 
bendera. Kegiatan ini merupakan Perayaan HUT ke – 74 RI. Ada beberapa perlombaan yang seru pastinya, diantaranya ada lomba balap 
karung, membawa air dengan gelas, estafet sarung, mengambil bola, dan makan kerupuk. Dan ada juga perlombaan untuk orang tua yang 
menghadiri acara tersebut, yaitu makan pisang dari pasangannya yang tertutup matanya serta estafet bola pingpong.  
 
Waaaah.... Seru sekali yaaah!! Semoga Indonesia semakin maju ya... Karena generasi – generasinya yang semangat seperti teman – teman 
semuanya!!   MERDEKAA.... MERDEKAAA... MERDEKAAA!!! 
 



Kegiatan Belajar TK A 

♫♫ Rotiku persegi empat 
Kulitnya berwarna coklat 
Ku tutup rapat – rapat 
Supaya jangan dimakan lalat ♫♫ 
 
“Teman –teman hari ini ibu guru mau mengajak teman –teman 
untuk membuat Roti goreng. Siapa yang mau membuatnya??” 
 
“Saya bu guru....” seru anak – anak sambil mengacungkan 
tangan. 
 
Teman –teman TK A sedang asyik memipihkan roti tawar 
menggunakan botol, setelah roti berbentuk pipih, teman – 
teman mengisi dan menggulung sosisnya kemudian 
dimasukkan kedalam kocokan telur dan tepung roti. Naahh... 
Sudah jadi nih, tinggal digoreng. Yang menggoreng roti bu 
guru saja yaa... Teman – teman pintar semua nih memasak 
rotinya J 
 
 
MI : Motorik Kinestetik, Visual Spasial, Intrapersonal, 
Interpersonal 
 



Kegiatan Belajar TK 
A 

Hari ini teman – teman diajak bu guru untuk membuat dompet 
untuk Tante. Bagi teman – teman yang tidak memiliki tante 
bisa memberikan dompetnya kepada bundanya yah.... 
 
Cara membuatnya mudah kok, pertama teman – teman jahit 
dulu dengan menggunakan enang kinlon setelah itu teman – 
teman dapat menghiasnya dengan menggunakan berbagai 
bentuk payet warna – warni. 
 
“Lihat bu guru, dompetku bagus yaaa...” Seru teman – teman 
ini. 
 
 
MI : Motorik Kinestetik, Visual Spasial, Intrapersonal, 
Interpersonal 
 



Kegiatan Belajar TK 
A 

“Satu... Dua... Tiga...  
Ayooo teman teman... Kita hitung sama – sama gambarnya” ajak 
bu guru. 
 
Kali ini teman – teman sedang berkreasi membuat buku. 
Bukunya dibuat dengan cara menempelkan gambar sesuai 
dengan angka yang sudah ada disetiap lembarnya. Setelah 
ditempel gambar, anak – anak menganyam di halaman belakang 
sebagai sampul belakang.  
 
Wow... Keren loh hasilnya...  
Bukunya bisa untuk teman – teman belajar di rumah lho... J 
 
 
MI : Logika Mathematika, Motorik Kinestetik, Visual 
Spasial, Intrapersonal 
 



Kegiatan Belajar TK 
B 

Teman – teman lihat bu guru punya gulungan tisu bekas. Kita bisa 
membuat kreasi dengan menggunakan gulungan tisu ini loh... 
 
Gulungan tisu ini dapat dijadikan boneka tempat pensil. 
Caranya terlebih dahulu kita buat kepala boneka dengan cara 
menghias kertas gambar bentuk lingkaran dengan benang wol 
sebagai rambut boneka dan menambahkan gambar wajah. 
Kemudian kita tempelkan bagian kepala boneka ke gulungan tisu 
yang sudah ditutup salah satu lubangnya.  
 
Terakhir adalah tempelkan potongan pola baju kemudian 
tambahkan  gambar yang kalian sukai 
 
 
MI : Motorik Kinestetik, Visual Spasial, Intrapersonal, Kreativitas 
 



Kegiatan Belajar TK 
B 

“Apa cita – cita kalian kalau sudah besar nanti?” tanya bu 
guru. 
 
Teman – teman menjawab dengan semangat sekali ada yang 
menjawab Polisi... Tentara... Dokter... Chef... Pilot... Dan 
masih banyak lagi. Apapun cita – cita kalian sermoga dapat 
terwujud yaaa... Aamiin... J 
 
Salah satu profesi yang banyak disukai anak – anak adalah 
profesi Chef. Karena itu, bun guru ingin mengajak teman – 
teman membuat kreasi Celemek.  
 
Lihat teman – teman...!! TK B serius dan fokus saat menghias 
celemek mereka...  
Good job!! 
 
 
MI : Motorik Kinestetik, Visual Spasial, Intrapersonal, 
Kreativitas 



Kegiatan Belajar TK 
B 

♫♫ Satu satu aku sayang ibu 
Dua dua juga sayang ayah 
Tiga tiga sayang adik kakak 
Satu dua tiga sayang semuanya ♫♫ 
 
Teman – teman bu guru punya gambar bingkai.. 
Teman – teman dapat menghias bingkai ini dengan 
kolase sobekan kertas warna – warni. Setelah bingkai 
sudah selesai dihias, teman – teman dapat 
menggambar foto keluarga teman –teman didalam 
bingkai tersebut.  
 
Jangan lupa diwanai gambarnya yaa...!! 
 
 
MI : Motorik Kinestetik, Visual Spasial, 
Intrapersonal, Interpersonal 
 



Liputan Lomba Perayaan HUT RI 
Guru dan Staff TKAI  

Tak	  mau	  kalah	  dengan	  murid	  –	  muridnya	  para	  guru	  merayakan	  Dirgahayu	  RI	  ke	  –	  74	  Tahun	  
dengan	  mengisinya	  melalui	   kegiatan	   lomba	   yang	  menarik	   dan	   seru	   sekali.	   Tak	   tanggung	   –	  
tanggung	   meskipun	   dibawah	   terik	   sinar	   matahari	   yang	   menyengat	   para	   guru	   dan	   staff	  
Yayasan	   Taman	   Krea2vitas	   Anak	   Indonesia	   tetap	   semangat	   melaksanakan	   semua	   mata	  
lomba	   yang	   ada.	   Bukan	   hadiah	   yang	   dikejar	   namun	   kekompakan,	   kebersamaan	   dan	   kerja	  
sama	  yang	  diinginkan	  para	  peserta	  lomba	  ini.	  	  
	  
♫♫	  Yo...yo	  ayo...	  
Yo..	  Yo...	  Yo..	  Yo..	  Yo..	  Ayo..	  
Yo..	  Yo...	  Yo..	  Yo..	  Yo..	  Ayo..	  
Yo...	  Ayo..	  Yo..yo..yo..	  Yo..	  Yo...	  ♫♫	  
	  
Semoga	  tahun	  depan	  diadakan	  lagi	  ya	  acara	  seper2	  ini...	  J	  MERDEKAAAA......!!	  
 



Liputan Bedah Lagu 

Pada	  hari	  Senin,	  19	  Agustus	  2019	  diadakan	  bedah	  lagu	  di	  TK.KAI	  Kedondong.	  Bedah	  lagu	  merupakan	  
kegiatan	  ru2n.	  
Bedah	  lagu	  kali	  ini	  diisi	  dengan	  pela2han	  mendongeng	  bagi	  guru	  dan	  mendatangkan	  Kakak	  Aggung	  
yang	  berasal	  dari	  Kampung	  Dongeng	  yang	  ada	  di	  BSD.	  Pada	  kesempatan	  ini,	  Kak	  Agung	  memberikan	  
materi	  cara	  dan	  teknik	  mendongeng	  yang	  baik.	  	  
	  
Setelah	   memberikan	   contoh	   cara	   mendongeng	   yang	   baik	   dan	   benar,	   para	   guru	   diminta	   untuk	  
membuat	   sebuah	   narasi	   dan	  mempraktekkan	   cara	   bercerita	   atau	  mendongeng.	   Selain	   itu	   dibuka	  
sesi	   tanya	   jawab	   mengenai	   kendala	   ataupun	   masalah	   yang	   dihadapi	   guru	   di	   kelas	   saat	  
membawakan	  cerita	  didepan	  anak.	  	  
Terima	  kasih	  Kak	  Agung	  untuk	  ilmunya....	  J	  
 



ARTIKEL  4 Ide Permainan Anak yang Mudah Dimainkan di Rumah, 
Coba Yuk! 

 1.   Meniru Tokoh Dongeng 
       Misalnya, jika dongeng yang dibacakan mengenai kucing, Bunda dan Ayah bisa mengajak  anak 
untuk merangkak menirukan gerakan kucing sambil mengeluarkan suara "meong". Meskipun sederhana, 
tapi ide permainan anak ini bisa membantu si kecil untuk lebih memperkaya pengetahuannya mengenai 
tokoh atau binatang yang ada di sekelilingnya. Selain itu, si kecil pastinya akan lebih bersemangat 
untuk mendengarkan dongeng baru setiap harinya. 
  
2.   Jalan Rintangan 
Jika si kecil selama ini merasa malas untuk mengambil makanannya sendiri, Bunda dan Ayah bisa 
menambahkan sedikit tantangan untuk menarik minatnya. Ide permainan anak ini sederhana kok, 
Bunda dan Ayah bisa menempelkan kertas warna-warni pada lantai hingga membentuk pola jalan zig-
zag pada jalur menuju meja makan. Setiap kali si kecil hendak ke meja makan, berikan instruksi 
padanya untuk menginjak kertas pada warna tertentu saja. 
 
3. ABC 5 Dasar 
Permainan ABC 5 dasar memang menjadi permainan yang sudah sangat lekat dengan masa kecil anak-
anak Indonesia. Bahkan Bunda dan Ayah pasti dulu juga pernah merasakan serunya permainan ini, kan? 
Nah, jika si kecil sudah mengenal huruf, tak ada salahnya kok Moms dan Dads ajak ia melakukan 
permainan edukasi balita ini. 
 
4. Balon Voli 
Cara melakukan permainan balon voli ini mudah kok. Sama dengan permainan bola voli pada umumnya, 
Bunda dan Ayah hanya perlu mengajak si kecil untuk berlomba menjaga agar balon tidak jatuh ke 
lantai. Pastikan Bunda dan Ayah  melakukan permainan ini di tempat yang luas ya, agar si kecil tidak 
terantuk meja ketika mengejar balon. 
 
 

Sumber : 
https://shimajiro.id/article/375/5-ide-permainan-anak-yang-mudah-dimainkan-di-
rumah,-coba-yuk 



TBK 
TBB 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU 
2 3 4 5 6 

9 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 1 2 3 3 

Kegiatan TB Bulan  September 2019 
Tema :  
Keluarga  

Meronce 
Anggota 
Keluarga  

Bercakap-cakap ttg Kakak & Adik 

Mewarnai 
Kakak&Adik 

Kreasi Bingkai 
Rumah  OUTBOND 

Lempar tangkap 
bola  

Piknik di depan 
rumah Bu Erny 

Mewarnai gambar 
sekolah  

Mengenal 
warna 

binatang  

Mencap  Cinema  

Kreasi Kelinci  

Melipat Sayap 
Kepik  

Kreasi Rumah dari Adonan OUTBOND 

Menempel 
Gambar Sesuai 

Letak  

Lari Estafet 

Dramatisasi 
Bertamu  

Latihan Menyebrang Jalan  

Mewarnai Pensil  Mengukur Tinggi Teman  

Menggunting 
Bentuk Papan 

Tulis  

Membuat Pizza Gerak & Lagu  

Kreasi Buku  



Kegiatan TK September 2019 
, TK A TK B 

2-5 Sept 2019 
Tema : Keluarga    

-  Mengenal letak posisi  
-  Kreasi “Celemek” 
-  Pencampuran warna 
-  Menempel gambar seri 
-  Menyusun Puzzle 

-Melukis dengan kuas  
-Menyanyi “Adiku Sayang” 
-Menggunting bentuk dot susu  
-Kreasi boneka adik  

9-12 Sept 2019 
Tema : Lingkungan  

-Kreasi Rumah dari Balok  
-Menyanyi Lagu Rumahku 
-Mengelompokkan Gambar Perkakas    
 Rumah  
- Menganyam Rumah  

16-19 Sept 2019 
Tema :Lingkungan  

 

-Kreasi Rumah dari Selongsong  
-Menyanyi Rumah Asri  
-Mengenal Konsep Besar Kecil  
-Menyiram Bungan  

23-26 Sept 2019 
Tema : Lingkungan  

-Mengenal konsep waktu pagi-Malam 
-Memantulkan bola  
-Menulis huruf dari kara RUMAH  
-Maze   

30 Sept – 3 Okt 
2019  

Tema : Lingkungan  

-Membuat Topi Harimau  
-Menyanyi tentang hewan  
-Menggunting daging  
-Ketangkasan 

Tema:  
Keluarga  



…yang berUlang Tahun 

di bulan September    

Semoga menjadi anak yang pandai,  selalu ceria dan penuh kasih sayang pada sesama. 
Aamiin… 

vTim  Buletin TKAIv  
Penanggung Jawab & Editor : Ibu Romy, Ibu Andri ,Ibu Oni, Ibu Anda. Layout: Ibu Wati, Ibu April, Ibu Laras & Ibu Mei.  
Kontributor: OT Murid/Staf Pengajar. 
Kritik, Saran, Tulisan atau Foto dapat dikirim ke sekolah.tkai@gmail.com  atau diserahkan langsung melalui Humas TKAI.  

Kedondong              Arco 
(2)	  	  Qian	  
(16)	  Ataya	  
(17)	  Farrell	  
 

A3	  
B1	  
B1	  
 

(1)  Qaireen  
(6)   Aalto  
       Razatta  
(17) Ayana  
(28) Aqila  

TBB SRJ Pagi  
TBB SRJ Pagi  
TK B1  
TBB SRJ Pagi 
TK B1   



PENGUMUMAN TK.KAI ARCO 

Kamis, 5 September 2019  : Puncak Tema Keluarga  
Selasa, 10 September 2019  : Outbond TK B  
Rabu, 11 September 2019  : Outbond TBB SRJ Pagi & Siang 
Kamis, 12 September 2019  : Outbond TBK & TBB SKJ Pagi  
Sabtu, 21 September 2019  : Mid Semester I T.A 2019-2020 
Selasa, 24 September 2019  : Outing TK B ke Lotte Cinema  
Rabu, 25 September 2019  : Outing TBB ke Dominos Pizza  
Sabtu, 28 September 2019  : Hari Ayah  

Info Outbond : Pada Saat Outbond Siswa/i tidak diperkenankan 
memakai sepatu atau sandal terbuka dan diharapkan membawa 
botol minum bertali. 

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



PENGUMUMAN TK.KAI KEDONDONG 

Rabu, 4 Sepetember 2019 : Puncak Tema “Keluarga” 

Senin, 16 September 2019 : Outbond TK B 

Selasa, 17 September 2019 : Outbond TK A 

Jumat, 20 September 2019 : Kunjungan ke rumah teman B3 

Sabtu, 21 September 2019 : Evaluasi Mid Semester 1 

Senin, 23 September 2019 : Kunjungan ke rumah teman A2 dan B1 

Selasa, 24 September 2019 : Kunjungan ke rumah teman A1 dan B2 

Rabu, 25 September 2019 : Kunjungan ke rumah teman A3 

: Kunjungan TK B ke SD.KAI 

Selasa, 27 September 2019 : Makanan Sehat “Bubur Kacang Ijo” 

Sabtu, 28 September 2019 : Hari Ayah TK.KAI dan SD.KAI 

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


