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LIPUTAN	  KEGIATAN	  KELAS	  1	  TEMA	  :	  
KEGIATANKU	  

Kegiatan pembelajaran siswa kelas 1 membuat hasil karya “Mozaik”  
Para siswa membuat buku dengan menggunting dan melipat kertas 
HVS dan mewarnai gambar dan dilengkapi membuat mozaik pada 
cover tersebut. 
 
Sebelumnya para siswa bebas memilih warna kertas origami, lalu 
menggunting kertas tersebut menjadi potongan-potongan kecil, 
kemudian ditempel pada pola gambar. Waaah…. Bagus ya 
hasilnya.. 
 
Nah… setelah menjadi sebuah buku dengan cover yang menarik, 
kalian bias mengisi buku tersebut dengan tulisan, gambar atau 
membuat catatan untuk kegiatan-kegiatan kalian. 
 
 
Kecerdasan : Kinestetik, Visual/Spasial, Kreativitas, Intrapersonal 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  KELAS	  2	  TEMA	  :	  BERMAIN	  DI	  LINGKUNGANKU	  

Pelajaran Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta (PLBJ) dalam tema ini 
yaitu mengenalkan permainan “Serok Kuali”. 
 
Ayo teman-teman kita bermain… namun harus mengikuti cara bermain 
yang benar, yaitu melakukan hompimpa / suten untuk menentukan 
urutan permain. Pemain pertama menggenggam biji-bijian dan 
menyebarkannya ke lantai. Kemudian pemain menyerok biji-biji tersebut 
sebanyak-banyak dengan kertas karton atau daun pisang yang sudah 
dibetuk seperti serokan. Hati-hati loh ketika menyerok biji-bijiannya, 
karena tidak boleh saling berbenturan, jadi harus cermat ya… jika 
terbentur saat menyerok, maka pemain dianggap mati dan dilanjutkan 
dengan pemain berikutnya. Jangan lupa bermainnya harus tertib. 
 
Waaah…. Seru sekali ya permainan ini, setelah bermain, hati menjadi 
senang, kita juga belajar sabar, tertib dan teliti.J 
 
Kecerdasan : Interpersonal, Kinestetik, Visual/Spasial, Logika, 
Intrapersonal, Moral 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  KELAS	  3	  TEMA	  :	  BENDA-‐BENDA	  DI	  SEKITARKU	  

Aktivitas belajar siswa kelas 3, yaitu melakukan percobaan 
“Perubahan Wujud Benda” 
 
Percobaan dilakukan secara berkelompok, setiap kelompok 
melakukan 1 percobaan perubahan wujud benda. Mereka 
memprakt ikan percobaan d i depan ke las, kemudian 
mempresentasikan dan membuat kesimpulan dari percobaan yang 
mereka lakukan.  
 
Pada akhir kegiatan ada waktu untuk tanya jawab juga, jadi  teman-
teman dapat mengajukan pertanyaan pada kelompok yang telah 
selesai mempresentasikan hasil percobaannya. Terlihat hebat 
sekali, karena mereka melakukan aktivitas dengan percaya diri J 
 
Kecerdasan : Logika, Visual/Spasial, Bahasa, Intrapersonal, 
Interpersonal, Natural 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  KELAS	  4	  TEMA	  :	  PEDULI	  TERHADAP	  MAHLUK	  HIDUP	  

Pada Kegiatan Berbasis Projek dan Literasi (KBPL) siswa kelas 4 diminta 
membuat hasil karya kolase mengenai mahluk hidup. Hasil karya 
tersebut dilengkapi dengan penjelasan mengenai kolase mahluk hidup 
yang mereka buat. 
 
Para siswa dapat bereksplorasi untuk menciptakan media yang menarik 
untuk digunakan dalam kegiatan ini. Satu persatu siswa tampil di depan 
kelas untuk mempresentasikan projek yang mereka buat dengan tertib 
dan diakhiri dengan tanya jawab.  
 
Dari kegiatan ini, para siswa jadi lebih memahami bagaimana kita semua 
harus peduli terhadap lingkungan serta melestarikannya. 
 
Kecerdasan : Logika, Visual, Kreativitas, Kinestetik, Bahasa, 
Intrapersonal, Interpersonal, Natural 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  KELAS	  5	  TEMA	  :	  SEHAT	  ITU	  PENTING	  

Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) kali ini mengajak siswa 
kelas 5 menari dengan menggunakan pola lantai melengkung, melingkar, 
membentuk V atau dapat pula membuat variasi gerakan lainnya. 
 
Kegiatan dilakukan dalam kelompok kecil, setiap kelompok akan tampil di 
depan kelas untuk menciptakan & melakukan gerak tari. Guru akan 
mengocok untuk menentukan lagu daerah yang mengiringi tarian, 
perwakilan kelompok harus mengambil undian lagu pilihan.  Sebelum 
tampil, para siswa diberikan waktu untuk berlatih, supaya gerakan dan lagu 
dapat terlihat selaras dan seirama. 
 
Ayo teman-teman kita belajar menciptakan gerakan tari yang sesuai 
dengan irama lagu & usahakan gerakannya yang kompak ya J 
 
Kecerdasan : Kinestetik, Musikal, Logika, Visual, Interpersonal, 
Intrapersonal 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  KELAS	  6	  TEMA	  :	  WIRAUSAHA	  

Ayo… siapa yang mau beli… siapa yang mau beli… 
 
Pada tema ini, siswa kelas 6 secara berkelompok diberi tugas untuk menjual 
suatu produk, namun untuk menarik minat pembeli, siswa harus membuat 
desain kemasan produk yang mereka jual, Baliho sebagai alat promosinya. 
 
Setiap kelompok dapat memilih produk apa yang mereka akan jual, antara 
lain : makanan, minuman, alat tulis dan lainnya. Ketika berjualan, mereka 
harus mempresentasikan produk apa yang mereka jual di depan para juri.  
 
Menarik! Ternyata di sekolah, kita dapat belajar menjadi  pengusaha cilik J 
 
Kecerdasan : Logika, Bahasa, Visual, Kinestetik, Intrapersonal, Interpersonal, 
Kecakapan Hidup 



LIPUTAN	  FUN	  CAMP	  PENGGALANG	  

Fun Camp adalah kegiatan yang sangat dinanti-nantikan oleh para 
siswa  siswa SD Kreativitas Anak Indonesia. Kegiatan tersebut 
merupakan gabungan piknik dan kecakapan dalam kepramukaan 
(salah satu ekskul wajib), yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 
– 24 Oktober 2019 untuk regu penggalang dan tgl 24 Oktober untuk 
barung Siaga di Griya Sawah Lega - Puncak. Hari pertama kegiatan 
penggalang dimulai dengan upacara pembuka, kemudian 
dilanjutkan dengan kegiatan out bound dan materi kepramukaan 
lainnya.  
 
Kegiatan pada malam hari ; upacara membuka api unggun, 
tampilan setiap regu penggalang, lintas malam. 
Hari kedua ; permainan yang lebih melatih kekompakandan 
kerjasama dalam tim diakhiri dengan operasi semut untuk 
membudayakan membersihkan lingkungan setelah berkegiatan. 
 
(Kecerdasan Majemuk, Kreativitas dan Kecakapan Hidup) 



LIPUTAN	  FUN	  CAMP	  SIAGA	  

Siaga berangkat pada tanggal 24 Oktober, setiba dilokasi kegiatan 
siaga berkumpul untuk mendapatkan arahan dalam berkegiatan.  
Dalam berkegiatan ada 3 pos yang harus mereka lalui, yaitu 
permainan yang melatih koordinasi anggota tubuh, memecahkan 
sandi, dan mencari benda-benda tersembunyi. Waaaah…. Kegiatan 
fun camp ini menambah pengalaman para siswa dalam kegiatan 
luar sekolah terutama untuk memotivasi serta melatih kecakapan 
dan kemandirian.. 
 
Para WOTK juga ikut mendampingi dalam kegiatan tersebut, kami 
ucapkan terimakasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya J 
 
(Kecerdasan Majemuk, Kreativitas dan Kecakapan Hidup) 
 



Kedondong	  
Nama	   Kelas	   Nama	   Kelas	  

(1)	  Yardan	  
(3)	  Galang	  
(4)	  Mika	  
	  	  	  	  	  	  Rashya	  R.	  
(8)	  Liam	  
(10)	  Hayden	  
(11)	  Gegy	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Noe	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Katka	  
(12)	  Atara	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Arella	  
(15)	  Radian	  

6B	  
1C	  
5B	  
6A	  
1C	  
4B	  
2C	  
3C	  
1C	  
5A	  
5C	  
1C	  

(17)	  Mason	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yahza	  
(18)	  Hafizh	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Raphael	  
(21)	  Haniyfaa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Malvin	  
(25)	  Kireina	  
(28)	  Rayi	  
(30)	  Cedric	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1A	  
1A	  
3A	  
4B	  
3C	  
1A	  
1C	  
6A	  
4A	  

…yang berUlang Tahun 
di bulan  

November 

Semoga menjadi anak yang pandai,  selalu ceria dan penuh kasih pada sesama. Aamiin… 
vTim  Buletin TKAIv  
Penanggung Jawab & Editor : Ibu Romy, Ibu Andri. Layout: Ibu Wati. Kontributor: OT Murid/Staf Pengajar. Kritik, Saran, Tulisan atau Foto dapat 
dikirim ke sekolah.sdkai@gmail.com  atau diserahkan langsung melalui Humas TKAI.  



PENGUMUMAN	  

Jadwal	  Kegiatan	  Khusus	  
Hari / Tanggal Keterangan 

Senin, 4 November 2019 Kunjungan Belajar Kelas 3 

Selasa, 12 November 2019 Kunjungan Belajar Kelas 5 

Selasa, 12 November 2019 Kunjungan Belajar Kelas 1 

Rabu, 13 November 2019 Kunjungan Belajar Kelas 4 

Kamis, 14 November 2019 Kunjungan Belajar Kelas 2 

Selasa, 19 November 2019 Kunjungan Belajar Kelas 6 


