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Salam TKAI,  
Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J 
 
Buletin pada edisi bulan November kali ini, akan menyajikan liputan-liputan 
menarik seputar kegiatan anak-anak. Liputan-liputan tersebut antara lain : 
 
-  Liputan Kegiatan TBK,TBB dan TK B Arco 
-  Liputan Kegiatan TK A dan TK B Kedondong 
-  Liputan Outing TBB ke Lotte Mart  
-  Liputan Outing TK B Arco ke Faunaland Ancol 
-  Liputan kunjungan WWF Mobile ke TKAI Arco  
-  Liputan Berenang TBK dan TBB Arco  
-    Liputan Berenang TK B Arco  
-   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.  



LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN KECIL 

Kreasi Sapi  
	  
Mooooo..Moooo..	  Wah	  ada	  suara	  hewan	  apa	  ya?	  Ada	  yang	  tahu	  
5dak?	  “Sapi	  buuu”..	  Betul	  sekali..	  
	  
Se5ap	  pagi,	  kita	  minum	  susu,	  supaya	  tulang	  kita	  kuat	  dan	  tubuh	  
kita	  sehat.	  Susu	  yang	  kita	  minum	  berasal	  dari	   sapi	   lhoo..	  Lalu	  di	  
olah	  di	  pabrik	  dan	  diberi	  rasa	  coklat,	  rasa	  stroberi	   juga..	  Hmmm	  
enak	  yaa..	  Siapa	  yang	  suka	  minum	  susu?	  “saya	  buuuuu”..	  	  
	  
Lihat	   teman-‐teman,	   bu	   guru	   punya	   gambar	   kepala	   sapi..	   Lucu	  
yaa,	   ada	   tanduknya,	   telinga,mata,	   hidung	   dan	   mulut..	   Nah,	  
teman-‐teman	  harus	  membuat	  badan	  sapinya	  yaa,	  bahannya	  ada	  
selongsong	  5su,	  cat	  warna	  hitam	  dan	  kuas	  kecil.	  
	  
Di	   selongsong	   5su,	   sudah	   ada	   mo5f	   badan	   sapi,	   teman-‐teman	  
warnai	   yaa	   dengan	   menggunakan	   cat	   air	   dan	   kuas	   kecil..	  
Mewarnainya	  harus	  rapi,	  supaya	  5dak	  keluar	  garisJ.	  
	  
Kalau	  sudah,	  bu	  guru	  tempelkan	  kepala	  sapi,	  diujung	  selongsong	  
5su..	  Wah	  sudah	  jadi	  sapinya..	  Kita	  tunggu	  sampai	  cat	  nya	  kering	  
yaa..	  Lalu	  boleh	  dibawa	  pulang	  deh..	  Horeeeee	  	  
	  
Kecerdasan	  :	  
Kineste5k,Visual	  Spasial	  ,Intrapersonal	  



LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN KECIL 

Memberi	  Makan	  Ayam	  dan	  Memegang	  Ayam	  	  
	  
Teman-‐teman,	  kita	  main	  tebak-‐tebakan	  yuk!	  
Hewan	  apa	  yang	  ada	  paruhnya,	  ada	  bulu	  nya	  dan	  bunyinya	  kukuruyuuuukkkk..?“Ayam	  buuu”..	  Wah	  betul	  hebat	  
sekali..	  
	  
Teman-‐teman,	  ada	  yang	  tahu	  5dak,	  apa	  makanan	  ayam?..	  Biasanya	  ayam	  makan	  beras	  atau	  dedak	  makanan	  khusus	  
untuk	  ayam.	  .	  Nah	  hari	  ini	  kita	  beri	  makan	  ayam	  yuk!	  Siapa	  yang	  mau?	  “saya	  buuuu”..	  Ambiil	  beras	  yang	  sudah	  bu	  
guru	  taruh	  dimangkuk	  yaa..	  Lalu	  teman-‐teman	  berikan	  ke	  ayamnya..	  Waaahh	  ayamnya	  makan	  banyak	  sekali.	  
	  
Sekarang	  kita	  coba	  pegang	  ayamnya	  yuk..”bu	  guru	  aku	  2dak	  mau	  pegang	  ayam,	  aku	  takut”..	  Tidak	  apa-‐apa	  teman-‐
teman,	  ayam	  termasuk	  binatang	  yang	  jinak	  dan	  baik	  kok,	  jadi	  aman	  kalau	  kita	  pegang	  ..	  Teman-‐teman	  harus	  berani	  
yaaa	  J..	  
	  
“Horeeee	  aku	  berani	  bu,	  ayamnya	  baik”	  J	  	  
	  
Kecerdasan	  :	   
Intrapersonal,Natural,Interpersonal 



LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN BESAR 
Mewarnai Kucing  

 
!Kucingku belang.. Beranak belang.. 

Berguling-guling diatas pasir 
Berguling-guling diatas pasir  ! 

 
Meoonngg..meooongg,..	   Itu	   suara	   hewan	   apa	   ya	   teman-‐
teman?	  
“kucing	   buuuuu”	   ..	   Betul	   sekali..	   Siapa	   yang	   dirumah	  
pelihara	  kucing?	  “Saya	  buuu,	  kucingku	  warna	  nya	  pu2h”..	  	  
“Kalau	   kucingku	   warna	   nya	   hitam	   bu”..	   Wah	   senang	   ya	  
memelihara	  kucing.	  
	  
Bulu	   kucing	   warna	   nya	   bermacam-‐macam	   lho..	   Ada	  
pu5h,hitam,ada	  juga	  yang	  orange..	  	  
	  
Sekarang	   kita	   mewarnai	   gambar	   kucing	   yuk!..	   Bu	   guru	  
punya	   kertas	   bergambar	   kucing,	   teman-‐teman	   mewarnai	  
dengan	  memakai	   krayon	   yaa..	  Warna	   nya	   boleh	   apa	   saja,	  
sesuai	  kreasi	  teman-‐teman.	  	  
	  
“Lihat	   bu	   guru,	   kucingku	   warna	   nya	   orange,hitam,kuning	  
dan	  coklat”..	  Wah	  bagus	  yaa	  warna	  nya	  belang-‐belang.	  	  
	  
	  
Kecerdasan	  :	  Kineste5k,	  Visual	  Spasial,	  Logika	   



!Melompat-lompat jalan kelinciku.. 
Telinganya bergerak selalu ! 

 
Teman-teman, kita bercakap-cakap tentang kelinci yuk! 
Kelinci adalah binatang peliharaan yang samgat lucu, 
matanya besar, dan telinganya panjang. 
 
Makanan kelinci biasanya sayuran yang bentuknya 
panjang dan berwarna oren, apa ya itu? “wortel buuu”.. 
Betul sekali..  
 
Lihat teman-teman, bu guru punya kertas putih, yang 
sudah di tempeli hidung dan kumis kelinci..ada jugamata 
goyang, dan telinga kelinci yang terbuat dari kertas. 
 
Teman-teman, harus menempel mata goyang dan telinga 
kelinci yaa.. Kalau posisi mata, ada diatas hidung atau 
disamping hidung ya? “diatas buuuu” .. Sekarang kita 
temple ya, colek lem dengan jari telunjuk, lalu oles 
dibelakang mata goyang, dan tempelkan diatas hidung 
kelinci.. 
 
Terakhir, kita tempel telinga kelinci ya.. Dimana ya posisi 
telinga kelinci? “diatas kepala bu”.. Betul sekali. 
 
“Horeeee kelinciku sudah jadi bu” J 
 
Kecerdasan : 
Natural,Kinestetik,Visual Spasial,Logika 

LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN BESAR Kreasi kelinci  



LIPUTAN KEGIATAN TK B ARCO 

Menyebrang Jalan  
	  
	  Di	  jalan	  raya	  ada	  banyak	  kendaraan,	  ada	  motor,mobil,	  truk	  dan	  bis..	  Kendaraan-‐kendaraan	  itu	  melaju	  dengan	  
cepat..	  	  
Kalau	   pejalan	   kaki	   ingin	  menyebrang,	   harus	   di	   atas	   zebra	   cross	   dan	   harus	   ha5-‐ha5,	   supaya	   aman..	  
“Zebra	  Cross	  apa	  bu	  guru?”..	  Zebra	  Cross	  itu,	  garis-‐garis	  berwarna	  hitam	  pu5h	  yang	  ada	  diatas	  jalan	  
raya..	  Warna	  nya	  seper5	  zebra,	  makannya	  disebut	  zebra	  cross.	  
	  
Sekarang	   kita	   prak5k	  menyebrang	   jalan	   yuk,	   bu	   guru	   sudah	   siapkan	   zebra	   cross	   yang	   terbuat	   dari	  
kertas..	  Sebelum	  menyebrang,	   teman-‐teman	  harus	   lihat	  kanan-‐kiri,	   kalau	  masih	  ada	  kendaraan	  kita	  
menunggu	   dulu	   yaa..	   Nah	   kalau	   sudah	   sepi	   baru	   kita	   menyebrang	   di	   atas	   	   zebra	  
cross..Menyebrangnya	  5dak	  usah	   lari	   ya,	   kita	  berjalan	   saja	  dan	   jangan	   lupa	  arahkan	   tangan	  kita	   ke	  
samping,	  supaya	  kendaraannya	  berjalan	  pelan-‐pelan..	  	  
	  
“Horeeeee	  aku	  bisa	  sampai	  disebrang	  bu”..	  J	  
	  
	   Kecerdasan	  :	   

Moral,Kecakapan Hidup,Intrapersonal 



LIPUTAN KEGIATAN BERENANG TAMAN BERMAIN  

Satu..dua..tiga..empat.. Ayo teman-teman kita pemanasan dulu sebelum outbond, angkat 
tangan ke atas, lebarkan ke samping dan lari di tempat.. ayo semangat J 
 
Hari ini kita mau berkegiatan diluar kelas, kita akan jadi kelinci yang melompat-lompat 
diatas trampolin..Hap.hap.hap.. Ayo lompat yang tinggi teman-teman J 
Kita juga akan jadi spiderman lho, yang merayap dijaring laba-laba.. Wah seruuuu.. 
Setelah itu kita jalan diatas papan titian, jaga keseimbangan ya teman-teman J 
Kalau sudah, yuk kita siap-siap pakai helm dan tali pengaman, kita mau meluncur dari rumah 
pohon, dengan flying fox.. Swiiinnggg.. Asiiikkkk  
 
Wih hebat semuanya berani, tidak ada yang menangis J 
 
Kecerdasan :  
Kinestetik, Intrapersonal,Kecakapan Hidup, Visual Spasial 



LIPUTAN KEGIATAN BERENANG TK B ARCO 

Ayo	  teman-‐teman,	  kita	  siap-‐siap	  berenang..	  
	  
Kita	   pakai	   dulu	   pelampung	   tangan	   kita	   yaaa,	   lalu	   kita	   pakai	   kaca	  mata	  
renang,	   supaya	   5dak	   ada	   air	   kolam	   yang	   masuk	   ke	   mata	   kita..	   Wiihh	  
teman-‐teman	   jadi	   semakin	   keren	  J..	   	   Sebelum	   mulai	   berenang	   kita	  
pemanasan	  dulu	  yuk!	  
	  
Kita	   duduk	   dipinggir	   kolam,	   lalu	   gerak-‐gerakkan	   kaki	   kita	   ke	   atas	   dan	  
kebawah	  ya.	   	  Setelah	  pemanasan,	  kita	  masuk	  ke	  kolam	  renang	  yuk!	  Hari	  
ini	   kakak-‐kakak	   pela5h	   akan	   mengajarkan	   tekhnik	   menahan	   nafas	  
didalam	  air..	  Caranya	  kita	  ambil	  nafas	  dulu	  yang	  panjang	  melalui	  mulut,	  
lalu	   kita	  menyelam	   kedalam	   air,	   saat	   didalam	   air,	   teman-‐teman	   buang	  
nafas	  perlahan	  dari	  mulut	  ya.	  Kita	  hitung	  sampai	  5ga..	  Satu..dua..5ga..	  
	  
Waaah	  hebat,	  semuanya	  bisa..	  J	  	  	  
	  
Kecerdasan	  :	  Kineste5k,	  Intrapersonal,Kecakapan	  Hidup	  	  	  



LIPUTAN KEGIATAN OUTING TBB KE LOTTE MART 

Asiiikkk hari ini kita berkunjung ke Supermarket Lotte Mart.. Kita mau belanja lhoo.. 
Di supermarket ada bermacam-macam produk yang dijual.. Ada buah-buahan, susu, biskuit dan masih 
banyak lagi.. 
 
Bu guru sudah menaruh uang di name tag teman-teman, sebesar Rp.20.000. Teman-teman boleh memilih 
produk yang mau dibeli ya, tapi hanya boleh makanan saja.. Yuk kita mulai.. 
 
“Bu guru aku mau beli susu”.. Ayo teman-teman kita ke lorong dua.. Waahh susunya bermacam-macam 
merk dan rasa lhoo.. “aku mau rasa coklat bu”.. “kalau aku mau rasa stroberi bu”..  Kita sudah selesai 
membeli susu, selanjutnya apa lagi yaa.. “Aku mau pudding bu”.. Wah pasti enak, yuk kita ke lorong 3.. 
 
Brrrrr.. Disini dingin ya teman-teman, karena pudding nya ditaruh di rak pendingin supaya semakin segar 
saat di makan.. Kalau sudah, kita beli bisukuit yuk! “Aku mau wafer bu”..”Kalau aku mau oreo bu”.. 
 
Setelah selesai berbelanja, kita harus membayar dikasir ya.. Teman-teman harus berani ya bilang ke kakak 
kasir,kalau kita mau membayar.. Suaranya harus keras yaa.. “Kak aku mau bayar, ini uangnya yaa”. Wah 
hebat teman-teman berani ya J..   Seru sekali ya kegiatan belanja kita hari ini J.. 
 
Kecerdasan : Interpersonal,Intrapersonal,Bahasa,Kecakapan Hidup  



LIPUTAN KUNJUNGAN DARI WWF PANDA MOBILE  

Dikegiatan bertema binatang kali ini, TKAI Arco dikunjungi oleh 
tim WWF Panda Mobile. Kakak-kakak dari WWF Panda Mobile, 
akan mengajak kita untuk mengenal lebih jauh tentang 
binatang-binatang dihutan.  
 
Kita juga diajak mendengarkan dongeng tentang Gajah, Orang 
Utan dan Harimau. Si gajah bersedih karena hutan dibakar, 
sehingga rumahnya rusak.. Hmm kasihan ya..  Itu sebabnya, kita 
harus ikut menjaga kelestarian hutan ya.. 
 
Selain itu, kita juga diajak bermain engklek yang berisi tentang 
fakta-fakta hewan. Ada juga games jelajah Papua, supaya kita 
bisa mengenal hewan-hewan langka yang ada di Papua.Ayo 
teman-teman, semangat main gamesnya yaa J. 
 
Setelah main games, kita diajak masuk kedalam mobil WWF, 
untuk nonton film tentang pemburu harimau. Kira-kira boleh 
atau tidak ya harimau diburu? “tidak boleh buuuu”.. Betul 
teman-teman, harimau itu hidupnya dihutan liar, jadi tidak 
boleh diburu yaaaa.. 
 
Acara ditutup dengan donasi untuk selamatkan hutan, teman-
teman yang mau berdonasi silahkan masukkan donasinya 
kedalam kotak yaa.. Tapi harus antri dan tertib.. 
 
Wah seru sekali ya acara kita bersama WWF hari ini..  
 
Kecerdasan : 
Natural,Moral,Interpersonal,Intrapersonal,Kinestetik, Logika 



LIPUTAN TK B LOMBA MENARI 

Pada hari Sabtu, 19 Oktober 2019, siswa/i TK B Arco mengikuti 
lomba menari. Tarian yang dibawakan adalah tari 
kukuruyuukk..  
 
Anak-anak sangat lincah dan lucu menari dengan menggunakan 
kostum ayam.. Semuanya semangat dan tidak malu-malu 
menari didepan banyak penonton.. Wuuiihh hebat .. J 
 
Di akhir lomba, diumumkan kalau TKAI menang juara III… 
Horeeee kita dapat piala teman-teman J.. Selamat yaa J 
 
 
Kecerdasan : 
Intrapersonal,Interpersonal,Kinestetik  



Wuuuiiiihh...... Asyiknya bermain air!! J 
“Bu Guru... Lihat aku sudah bisa berenang loh!! 
 
Teman – teman TK A terlihat semangat mengikuti instruksi dari Kakak Pelatih Renang. Kaki mereka harus lurus saat 
berayun didalam air.... “point dan kicking” namanya. “Uuuuhh.... Segar rasanya, berenang dipagi hari...”J 
 
Kecerdasan : Kinestetik, Intrapersonal, Interpersonal 
 

Liputan Berenang TK A Kedondong 



Wah... Wah... Wah... Lihat!! Teman – teman kita terlihat ceria dan sangat semangat mengikuti kegiatan berenang hari ini J 
Cerahnya hari ini membuat teman – teman TK B semakin riang gembira berlatih berenang bersama Kakak Pelatih yang 
ditemani oleh ibu Guru.  
Wuuuiiiiih..... Byuuuurrrr.... Seru sekali ya?!! 
 
 
Kecerdasan : Kinestetik, Intrapersonal, Interpersonal 
 

Liputan Berenang TK B Kedondong 



“1... 2... 3... Meluncur!! Yeeeaaayyy....” J 
Terlihat teman – teman kita sedang melakukan kegiatan flying fox. Ada yang senang, ada yang semangat, ada juga teman kita yang 
terlihat ketakutan namun setelah dimotivasi tidak ada yang merasa takut dan berani mencoba loh....  
Ini adalah kali pertama untuk mereka mengikuti kegiatan outbond di Semeter I, Ibu Guru selalu siap sedia untuk memotivasi dan 
mendampingi teman – teman kita semua. Peralatan yang digunakan juga sangat aman dan nyaman. 
 “Bu Guru... Lihat!! aku berani dong...” JJ 
 
Kecerdasan : Kinestetik, Intrapersonal, Interpersonal 
 

Liputan Outbond TK A Kedondong 



Untuk mengembangkan kecerdasan natural, terutama dalam mengenal jenis ikan dan serangga serta tempat hidupnya, 
kali ini teman – teman kita berkunjung ke Dunia Air Tawar dan Dunia Serangga yang ada di TMII. Disana teman – teman 
dapat menjumpai beragam jenis ikan, melihat ekosistem sungai, memberi makan ikan dan mengenal bermacam – macam 
jenis serangga yang ada di Indonesia. Ada juga yang kegiatan yang tak kalah menariknya yaitu menangkap ikan di kolam. 
“Waaaahhh... Senangnya dapat membawa pulang ikan hasil tangkapan hari ini!! Teman – teman bisa pelihara dirumah 
ya...!!JJ 
 
Kecerdasan : Natural, Bahasa, Kinestetik, Intrapersonal, Interpersonal 
 

Liputan Kunjungan Belajar ke Dunia 
Air Tawar TMII 



“Halo teman – teman!! Kami sedang ada diacara SFA loh...!!” 
 
PP-IPTEK, Kemenristekdikti bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Jakarta Selatan 
Wilayah 1 dan 2 menyelenggarakan kegiatan Science for All (SFA) pada tanggal 15 – 17 Oktober 2019 di SMKN 57 Jakarta 
Selatan.  
 
Kegiatan SFA ini bertujuan untuk memperkenalkan Iptek seluas – luasnya kepada siswa, guru dan masyarakat melalui 
pendekatan alat – alat peraga sains interaktif dan kegiatan sains lainnya secara menarik dan menyenangkan. 
 
“Waaah... Waaah... Lihat teman kita serius sekali mengamati fenomena sainsnya, mereka juga antusias mengikuti kegiatan 
sains yang ada. Wuuuiiihhhh.... Keereeeennnn...!! J 
 
Kecerdasan : Logika, Bahasa, Intraperonal, Interpersonal, Kecakapan Hidup 
 

Liputan Sains for All (SFA) 



Wow...wow..wow... Teman – teman TK B 
kita terlihat semangat sekali mengikuti 
outbond. Mereka sudah tidak sabar untuk 
mencoba semua permainan yang ada.  
 
“Bu Guru aku mau duluan ya...!!” 
 
Meskipun semangat tetapi jangan lupa 
untuk tertib dan sabar dalam menunggu 
giliran ya teman. Konsentrasi juga ya, lihat 
tali spider web nya, pegang dengan kuat 
dan turun dengan perlahan yah!!  
 
Kereen..kerenn...kerenn... Begini dong 
teman – teman, semangat terus ya!!  
Good job deh untuk kalian... Hehehehe.. 
JJ 
 
Kecerdasan : Kinestetik, Intrapersonal, 
Interpersonal 
 

Liputan Outbond TK B Kedondong 



Kegiatan bedah buku dengan judul “Mengenali 
dan Menangani Emosi Pada Siswa” dibawakan 
oleh Ibu Nurlaelah Jamil  dari SD.KAI beberapa 
pekan lalu. Dalam kegiatan ini dibahas mengenai 
perkembangan emosi anak, permasalahan dan 
strategi dalam mengarahkan emosi yang positif 
pada peserta didik.  
 
Pada kesempatan ini pula disisipkan kegiatan 
sosialisasi mengenai portal rumah belajar oleh Ibu 
Mei Sari S. dari TK.KAI Kedondong.  
 
Adapun penggunaan portal rumah belajar ini 
merupakan portal pendidikan yang menyediakan 
bahan belajar sert fasilitas komunikasi yang 
mendukung interaksi antar komunitas edukasi.  
 
Diharapkan materi – materi yang didapatkan 
dapat meningkatkan kompetensi guru – guru di 
Yayasan Taman Kreativitas Anak Indonesia. 

Liputan Bedah Buku 



Dengan tujuan memperkenalkan berbagai 
macam jenis binatang yang dapat dipelihara 
dan dapat dibudidayakan, teman – teman TK B 
melakukan kunjungan belajar ke BFC pada 
beberapa hari yang lalu.  
 
Di BFC teman – teman dapat menjumpai 
bermacam – macam binatang, seperti kura – 
kura, kelinci, hamster, ular, landak mini, berang 
– berang, sugar glider dan masih banyak lagi. 
Teman – teman kita juga bermain menangkap 
ikan dan menangkap kelinci.  
 
Mereka juga menonton film edukasi mengenai 
perawatan hewan, memandikan kura – kura 
yang berumur 100 tahun. Teman – teman kita 
juga berani memandikan landak mini loh... 
 
“Waaahhh... Asyik dan seru yah!!  
 
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Itrapersonal, 
Interperonal, Life Skill 
 
 

Liputan Kunjungan Belajar TK B Kedondong ke BFC (Bintaro Farm Center) 



Syair Kepiting 
Kepiting... Jalannya miring 
Mainnya dipasir 
Capitnya tajam dan runcing 
 
Hai teman – teman, bu Guru mau ajak teman – 
teman untuk membuat topi kepiting.  
“Yeeeayyy.... Asyik!!” 
 
Bahan – bahannya ada kertas asturo warna 
merah dan pola yang sudah dibentuk bu Guru. 
Teman – teman tempelkan bagian – bagian 
topinya ya, supaya dapat berbentuk kepiting. 
Jangan lupa tambahkan gambar hidung dan mulut 
kepiting yah....  
 
 
Kecerdasan : Natural, Intrapersonal, Kinestetik, 
Visual Spasial 
 
 

Kegiatan Belajar TK A Kedondong 
“Topi Kepiting” 



“Teman – teman... Bu Guru punya Boneka Kuda yang 
bisa diajak menari loh...” 
 
“Jreng..jreng... Ini dia bonekanya!!” 
“Apa itu bu Guru ??” 
“Ini namanya kuda lumping” 
 
Kuda Lumping adalah media menari yang berasal 
dari pulau Jawa. Sebutannya adalah Jaranan. Teman 
–teman kali ini akan menari Jaranan dengan diiringi 
musik lagu Jaranan.  
 
“Hayoo... Sipa mau coba?” 
“Saya Bu Guru!!” 
 
 
Kecerdasan : Musik, Interpersonal, Intrapersonal, 
Kinestetik,  
 

Kegiatan Belajar TK A Kedondong “Menari Kuda 
Lumping” 



“Coba tebak, suara apakah ini...” 
“Mooooooww....” 
“Sapi... Sapi... Sapi...”  
 
Teman – teman sangat antusias mengikuti 
kegiatan hari. Bu Guru mengajak mereka untuk 
menonton tayangan mengenai hasil dan manfaat 
sapi kemudian mengamati tayangan cara 
memerah susu sapi oleh bapak peternak sapi. 
 
Nah... Setelah itu teman – teman memerankan 
dan bermain dramatisasi sebagai peternak sapi. 
 
“Ayooo.... Siapa yang mau main? Pakai topi dan 
bawa baskom untuk wadah susunya yah...!!” 
 
 
 
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Intrapersonal, 
Life Skill 
 
 

Kegiatan Belajar TK A Kedondong  
“Dramatisasi Peternak Sapi” 



♫♫ Ikan – ikan yang lucu.. 
Kemari – kemari bermainlah denganku 
Aku disini.. ♫♫ 
 
Teman – teman... Tahukah kalian tubuh ikan dipenuhi 
apa ya? Yuupss.... Benar, tubuh ikan dipenuhi sisik.  
 
Disini bu Guru punya gambar ikan, teman – teman 
dapat menambahkan sisik dengan menggunakan 
potongan pelepah pisang. 
  
“Kenapa memakai pelepah pisang bu Guru?” 
“Karena dengan menggunakan pelepah pisang 
untuk mengecap, hasilnya dapat berbentuk 
menyerupai sisik ikan.” 
 
“Wow... Lihat Bu Guru, Ikanku terlihat bagus kan?!” 
 
 
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Visual spasial, 
Intraperonal 
 
 

Kegiatan Belajar TK B Kedondong “Membuat Sisik Ikan” 



“Teman – teman lihatlah gambar berikut ini! Gambar – 
gambar ini merupakan contoh perilaku atau 
perbuatan yang dapat merusak lingkungan. Ada yang 
membuang sampah sembarangan bahkan ada juga 
yang membuang sampah di sungai.” 
 
“Harus bagaimana ya sikap kita melihat perbuatan 
seperti ini?” Bolehkah kita menirunya?” 
“Tidaaaaakkkk.....” 
 
Bu Guru mempunyai potongan puzzle, sekarang 
teman – teman dapat menyusun dan menempelkan 
puzzle tersebut di lembar kerja yah!! 
 
 
Kecerdasan : Life Skill, Moral, Natural, Intrapersonal 
 
 

Kegiatan Belajar TK B Kedondong 
 “Menyusun Puzzle” 



“Siapa tahu binatang apa yang lehernya panjang?” 
“Jerapah....!!” 
“Siiippp... Kalian pintar semua!! Kalian tahu.... Tidak 
hanya keunikan lehernya saja loh. Belang atau corak 
yang ada di badan Jerpah berbeda satu dengan 
yang lainnya.” 
 
Wahh... Keren ya teman – teman?!! 
Kali ini bu Guru mengajak teman – teman untuk 
membuat topi jerapah. Teman – teman dapat 
menempelkan bagian kepala dan beberapa 
potongan kertas warna coklat untuk corak tubuhnya. 
Kalau sudah tinggal dipasangkan tali ya. 
 
Tarara.... Jadilah topi Jerapah!! 
“Bu Guru topinya boleh dibawa pulang?” 
“Boleh dong sayang.... JJ 
 
 
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Visual spasial, 
Intraperonal 
 
 

Kegiatan Belajar TK B Kedondong 
“Topi Jerapah” 



“Teman – teman siapa yang suka makan ikan? 
“Saya Bu Guru...” 
 
Tahukah kalian dengan memakan makanan yang 
bergizi seperti ikan dan olahannya membuat tubuh kita 
menjadi sehat loh!! Mengapa?? 
Karena ikan mengandung protein, omega 3, vitamin, 
mineral dan beberapa kandungan lainnya yang baik 
untuk tubuh kita.  
 
Oleh karena itu... Seringlah memakan ikan ya teman!! 
JJ 
 
 
Kecerdasan : Natural, Intrapersonal, Life Skill 
 
 

Liputan Menu Sehat  
(Olahan Ikan Segar) 



TBB 
TBK 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU 

1 2 

4 5 6 7 8 9 

11 12 13 14 15 16 

18 19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29 30 

Kegiatan TB Bulan November 2019 Tema :  
Tanama
n  

OUTBOND  

Kreasi Stroberi  

Lari memindahkan 
buah  

Mengenal 
Buah2an 

Memasak 
Jagung  

PENGAYAAN  PENGAYAAN  

PENGAYAAN  PENGAYAAN  

PENGAYAAN  

PENGAYAAN  

OUTBOND  
Membuat 

Salad Buah  

Menyiram Tanaman  Menanam  Makan Sayur 

Melompat  



Kegiatan TK November 2019 

TK A TK B 

4-7 November 2019  
Tema : Tanaman  

-  Kreasi cap daun 
-  Pengenalan apotik hidup 
-  Menganyam gembor 
-  Menanam bawang hidroponik 
-  Meronce kreasi kacang polong 
 

-Menggunting Pola Pisang  
-Mencocok Gambar Pisang  
-Kreasi Pisang  
-Membuat Pisang Coklat  

11 – 14 November 
2019 

Tema : Tanaman  

-  Kreasi cap daun 
-  Pengenalan apotik hidup 
-  Menganyam gembor 
-  Menanam bawang hidroponik 
-  Meronce kreasi kacang polong 
 

-Menulis huruf W-O-R-T-E-L 
-Menggambar wortel  
-Mazae kelinci mencari wortel  
-Mencap Wortel  

18-21 Maret 2019 
Tema : Tanah 

Airku  

PENGAYAAN  
 

PENGAYAAN  

25-28 Maret 2019 
Tema : Tanah 

Airku  

PENGAYAAN  
 

PENGAYAAN  

Tema : 
Tanaman  



…yang berUlang Tahun 

di bulan November  

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 
(10)	  Abi	  
 

TK	  A2	  
 

(3)   Gaza 
(17) Alana  
(18) Mongga  
       Deeja  
 
  

TK B1  
TBB SKJ Pagi  
TBB SRJ Siang 
TK B2  



PENGUMUMAN TK.KAI ARCO 

Selasa, 5 November 2019   : Outbond TK B  
Rabu,  6 Novemeber 2019  : Outbond TBB SRJ Pagi dan Siang  
Kamis, 7 November 2019   : Outbond TBK SK Pagi dan TBB SKJ Pagi 
Rabu, 13 November 2019   : Puncak Tema Tanaman (Bercocok Tanam) 
Selasa,19 November 2019  : Piknik TB ke Taman Safari  
Selasa, 26 November 2019 : Piknik TK ke Kuntum Farm Field  
Jumat, 29 November 2019 : Evaluasi Ekskul  

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



PENGUMUMAN TK.KAI KEDONDONG 

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

Senin, 11 November 2019 : Outbond TK B  

Selasa, 12 November 2019 : Outbond TK A 

Senin, 18 November 2019 : Minggu Pengayaan 

Kamis, 21 November 2019 : PIKNIK  

Rabu, 27 November 2019 : Puncak Tema Tanaman TK A “Jus Buah” 

Kamis, 28 November 2019 : Evaluasi Intrakurikuler Drumband & Sains 

Jumat, 29 November 2019 : Puncak Tema Tanaman TK B “Salad Buah” 

Sabtu, 30 November 2019 : Evaluasi Ekstrakurikuler Berenang 



3 Cara terbaik melatih konsentrasi anak  
usia 4, 5 dan 6 tahun menurut ahli 
1. Mind Body Integration 
Ini adalah sebuah latihan dengan meminta anak untuk duduk diam pada 
posisinya dalam periode waktu tertentu.  
 
Bagaimana anda dapat melakukannya. 
a. Ambil sebuah kursi dan letakkan kuris tersebut di tengah-tengah 
sebuah ruangan. Kamu    bisa menggunakan ruangan tamu di rumah. 
b. Mintalah dia (anak kita) untuk duduk di atas kursi tersebut. 
c. Katakan pada dia untuk tidak berpindah posisi selama latihan ini 
berlangsung. 
d. Catat berapa lama anak anda dapat duduk di atas kursi tersebut 
tanpa berpindah tempat. 
e. Lakukan latihan ini secara rutin, dan usahakan membuat anak untuk 
bisa duduk lebih lama dari waktu ke waktu latihan  
Menurut Empowering Parents, latihan ini memperkuat hubungan saraf 
antara tubuh dan otak, sehingga memudahkan anak Anda untuk fokus 
dan mengembangkan pengendalian diri. 
 
2. Visual Tracking Exercise 
Visual Tracking Exercise adalah sebuah bentuk latihan yang di desain 
untuk mengembangkan skill perhatian dari seorang anak. Kosepnya 
yaitu meminta anak duduk di atas sebuah kursi dan 
melihat pada sebuah objek yang kamu bawa. Pandangan anak harus 
mengikuti setiap gerakan dari benda yang kaku gerakkan. 
 
Cara memulainya yaitu: 
a.  Mintalah anak untuk duduk di atas kursi berhadapan dengan dirimu. 
b. Ambilah sebuah obejek atau benda tertentu misal bola kasiti, permen, 
kancing, kertas dengan tanda sebuah titik di tengah nya. 
c. Mintalaj anak untuk memfokuskan pandangannya pada benda 
tersebut dan mengikuti ke arah mana gerak dari benda itu. 
d. Gerakkan benda yang kamu bawa. Dengan arah 16 inci dari mata 
anak Anda.  
 
 

 
Mintalah anak Anda mengikuti objek dengan matanya, memastikan dia 
tidak menggerakkan kepalanya saat dia melacak benda itu.  
e. Mulailah dengan kecepatan yang sedang yang nyaman untuk anak 
anda, kemudian tingkatkan secara bertahap kecepatan gerak tersebut. 
 
3. Homework Reward 
 
Homework Reward adalah sebuah bentuk latihan yang di desain dengan 
tujuan untuk memberikan anak dorongan untuk fokus mengerjakan 
tugasnya. 
 
Bentuk latihannya yaitu memberikan tugas kepada anak untuk 
diselesaikan, dan memberikan hadiah kepadanya untuk setiap  
kesuksesan yang ia peroleh. 
 
Langkah-langkah: 
a. Minta anak untuk duduk dan mengerjakan tugas-tugasnya, bisa tugas 
sekolah, atau tugas lainnya yang telah dirancang oleh orang tua. 
b. Berikan reward setiap 10 menit anak dapat mengerjakan tugasnya 
tanpa berpindah fokus pada aktifitas lainnya. Dengan kata lain jika 
dalam 10 menit anak masih belajar untuk mengerjakan tugasnya di 
tempat duduknya maka berikan dia hadiah atau reward. 
c. Berikan hadiah lebih besar jika ia mampu untuk belajar dalam waktu 
yang lebih panjang. Misalnya 1 jam dia bisa fokus mengerjakan tugas-
tugasnya maka memberikan hadiah yang lebih baik dari saat dia 
menyelesaikan 10 menit waktu tugasnya. 
 
Sumber : https://www.karyatulisku.com/2017/11/cara-melatih-
konsentrasi-anak-6-tahun.html 


