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LIPUTAN	  KEGIATAN	  KELAS	  1	  TEMA	  :	  KELUARGAKU	  

Materi pelajaran siswa kelas 1 kali ini, mengenalkan tinggi dan 
rendah, siswa ditugaskan membuat gambar dengan berbagai 
ukuran dan mewarnainya, kemudian mereka mempresentasikannya 
di depan kelas. 
 
gambar yang dihasilkan setiap siswa berbeda-benda diantaranya 
ada yang menggambar bapak ibu bersama anak-anaknya, rumah, 
gedung dan lain sebagainya. 
 
Siswa maju satu persatu menjelaskan di depan kelas gambar apa 
yang mereka buat dan menunjukan mana gambar yang tinggi dan 
rendah. 
 
Kecerdasan : Visual, Logikal, Kinestetik, bahasa, Kinestetik, 
Intrapersonal 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  KELAS	  2	  TEMA	  :	  HIDUP	  BERSIH	  DAN	  
SEHAT	  

Sesuai dengan tema, kegiatan para siswa kelas 2 melakukan pengamatan 
terhadap lingkungan kelas dan kamar mandi kelas 1 sampai dengan kelas 
3.  
 
Pengamatan ini dilakukan untuk mencek kebersihan dan kondisi kamar 
mandi, ruang kelas. Selain kebersihan, para siswa juga mencatat 
perlengkapan yang ada di ruang-ruang tersebut, apakah lengkap atau 
tidak. Selanjutnya para siswa membuat laporan tertulis dan dengan penuh 
percaya diri mempresentasikannya di depan kelas.  
 
Nah.. sekarang teman-teman sudah dapat membedakan baik dan 
buruknya, jadi supaya hidup sehat, lingkungannya pun harus bersih. Mari 
kita jaga kebersihan! 
 
(Kecerdasan : Moral, Bahasa, Visual, Intrapersonal) 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  KELAS	  3	  TEMA	  :	  HAK	  DAN	  KEWAJIBAN	  

Salah satu materi pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya, siswa 
kelas 3 belajar membuat ucapan, kepada seseorang dengan kartu 
hasil karya yang menggunakan tehnik melipat dan tehnik potong 
kertas origami.  
 
Cara membuat kartu ucapan dalam bentuk pop up, yaitu siswa 
melipat kertas origami lalu menggunting bagian kertas tersebut 
hingga membentuk pop up. Para siswa bebas menghias kartu ucapan 
pop up dengan kreasi masing-masing. 
 
Wah….dengan  kartu ucapan berbentuk pop up kita dapat 
memberikan kebahagiaan kepada orangtua, teman atau siapapun J 
 
Kecerdasan : Visual, Kinestetik, Visual Spasial (Kreativitas) 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  KELAS	  4	  TEMA	  :	  
PAHLAWANKU	  

Pembelajaran siswa kelas 4 membahas mengenai cahaya, pada Kegiatan Berbasis 
Proyek dan Literasi (KBPL) ditugaskan membuat Proyektor Sederhana. Bahan-
bahan yang antara lain lensa cembung, dus bekas sepatu. 
 
Cara membuat proyektor ini sangat sederhana, dengan memberi lubang pada sisi 
dus, kemudian lubang tersebut diberi lensa cembung. Setelah selesai, tiap kelompok 
mempresentasikannya di depan kelas, pada saat dipraktikan, handphone dimasukan 
kedalam dus dan ditempelkan pada lensa tersebut, untuk menghasilkan hasil 
gambar yang lebih jelas, pada saat mempraktikannya ruangan harus gelap.   
 
Luar biasa ya yang menciptakan Proyektor, untuk hal ini pencipta proyektor dapat 
disebut sebagai pahlawan, karena sesuatu yang diciptakan dapat bermanfaat untuk 
banyak orang khususnya bila digunakan untuk presentasi.  
 
(Kecerdasan : Logika, Kreativitas (Spasial), Bahasa, Intrapersonal, Interpersonal) 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  KELAS	  5	  TEMA	  :	  EKOSISTEM	  

Pada tema ini, para siswa ditugaskan untuk memilih salah satu pulau di 
Indonesia kemudian menggambar peta yang dipilih dengan cara 
menjiplak dengan menggunakan kertas kalkir. Tidak hanya menjiplak 
bentuk pulau saja, tapi juga disertai dengan simbol-symbol yang ada 
pada pulau tersebut, seperti memberi symbol gunung, laut maupun hutan. 
 
Selain itu, kegiatan ini juga mengenalkan letak geografis Negara 
Indonesia yang merupakan Negara maritime dan agraris. Para siswa juga 
mempelajari ekosistem yang ada pada tiap gambar pulau yang mereka 
buat. 
 
Ayo teman-teman, kita semua juga harus dapat menjaga dan 
melestarikan ekosistem dilingkungan  terdekat kita J 
 
Kecerdasan : Logika, Natural, Visual, Kinestetik, Intrapersonal 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  KELAS	  6	  TEMA	  :	  KEPEMIMPINAN	  

Pada pelajaran Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta (PLBJ) para 
siswa diajak bermain peran dengan cara mempraktikan sebuah drama 
yang berjudul “Si Pitung” 
 
Setiap kelompok menunjukan kebolehannya dalam bermain peran di 
depan kelas, para siswa berperan sebagai tokoh Pitung, Ji ih, Kompeni 
belanda, H. Naipin, Rais, Pencopet, Pina, Pedagang. Sebelum mulai, 
mereka membaca skrip cerita.  
Mereka memerankan tokoh penuh percaya diri dengan serius dan  
ekspresif. 
 
Cerita ini mengajarkan agar kita dapat melindungi kaum yang lemah, 
menjadikan pemimpin yang jujur dan berani. 
 
(Kecerdasan : Bahasa, Visual/Spasial (Kreativitas),  Intrapersonal, 
Interpersonal) 



LIPUTAN	  KUNJUNGAN	  BELAJAR	  KELAS	  3	  

Kunjungan belajar kelas 3 dilakukan pada Senin, 4 November 2019 
ke Gudang Dolanan – Pamulang. Saat tiba di lokasi, para siswa 
berkumpul untuk pengenalan mainan-mainan tradisional. 
 
Kegiatan selanjutnya para siswa diajak membuat telepon kaleng 
dan mempraktikannya bersama-sama serta diperbolehkan 
membawa pulang telpon kaleng yang siswa buat. Waah… 
senangnya bias bawa pulang mainan J 
 
Berikutnya tak kalah seru, para siswa diajak ke sebuah gudang 
yang berisi aneka mainan tradisional, para siswa diberikan 
kesempatan untuk mencoba menggunakan aneka permainan yang 
ada, tapi dengan syarat harus tertib, merapikan mainan yang 
dimainkan dan tentunya dikembalikan ke tempatnya semula. 



LIPUTAN	  KUNJUNGAN	  BELAJAR	  KELAS	  5	  

Hari Selasa, 12 November 2019 siswa kelas 5 melakukan belajar di 
luar sekolah, kunjungan belajar ke IMuseum IMERI – Salemba Jak-
Pus.  
 
Aktivitas yang dilakukan para siswa, yaitu berkeliling area museum 
untuk melihat media, ruangan, atau alat-alat kedokteran yang 
digunakan pada masa lalu. Selain itu dapat juga melihat beberapa 
binatang yang diawetkan, anatomi tubuh manusia yang digunakan 
untuk keperluan ilmu pengetahuan. Kemudian dilanjutkan dengan 
menonton informasi tentang jenis-jenis penyakit yang pernah 
mewabah di Indonesia dan dunia. 
 
Dari kunjungan ini siswa banyak sekali mendapat pengetahuan 
baru mengenai dunia kesehatan. 



LIPUTAN	  KUNJUNGAN	  BELAJAR	  KELAS	  4	  

Pada tema Pahlawanku, siswa kelas 4 berkunjung ke Monumen 
Nasional (Monas) pada hari Rabu, 13 November 2019. Saat tiba di 
lokasi, siswa langsung antri untuk untuk membeli tiket. 
 
Awal Kegiatan, siswa kelas 4 dibagi menjadi beberapa kelompok 
dan dengan tertib antri ke menara monas. Dilanjutkan dengan 
berkeliling museum melihat diorama yang menggambarkan 
perjuangan-perjuangan yang dilakukan para pahlawan sampai 
dengan kemerdekaan RI serta mendengarkan pembacaan teks 
proklamasi oleh Presiden pertama Ir. Soekarno. 
 
Setelah selesai kegiatan di Monas, kemudian para siswa diajak 
naik bus tingkat dan berkeliling area sekitar monas. Seru……J 



LIPUTAN	  KUNJUNGAN	  BELAJAR	  KELAS	  6	  

Kunjungan belajar kelas 6 dilakukan pada hari Selasa, 19 
November 2019 ke Museum Keramik dan Seni Rupa di 
Kota Tua Jakarta Pusat. 
 
Siswa diajak membuat gerabah dari tanah liat dengan 
kreasi dan bentuk sesuai dengan kreativitas tiap-tiap 
siswa. 
 
Selelah selesai membuat gerabah, para siswa ditemani 
pemandu berkeliling area museum untuk melihat aneka 
keramik dari beberapa Negara, lukisan-lukisan, dan 
patung. 



LIPUTAN	  KUNJUNGAN	  BELAJAR	  KELAS	  1	  

Taman Wisata Lebah menjadi salah satu pilihan untuk kunjungan 
belajar siswa kelas 1, kunjungan dilakukan pada hari Selasa, 21 
November 2019. 
 
Dalam kunjungan ini, kegiatan pertama yang dilakukan yaitu 
berinteraksi dengan lebah, siswa dengan tertib bergantian 
memegang kotak lebah secara langsung. Waaah…. Hebat, mereka 
semua berani-berani, tapi… semua harus menggunakan penutup 
kepala J 
 
Dilanjutkan masuk ke dalam sebuah gua untuk menonton film 
tentang lebah. Seru sekali…..J 



LIPUTAN	  KUNJUNGAN	  BELAJAR	  KELAS	  2	  

Kunjungan belajar kelas 2 ke Museum Komodo dan Reptil- 
TMII pada hari Selasa, 26 November 2019. Kegiatan di 
museum ini, siswa dikenalkan bermacam-macam reptil. 
 
Berinteraksi dengan aneka reptil (Ular, Iguana, kadal, kura-
kura, anak buaya) yang tak kalah seru, para siswa memancing 
buaya. kegiatan ini  seruuuuu sekali J 
 
Selain memancing buaya, para siswa juga diajarkan 
bagaimana menangkap ular dengan cara yang tepat. 
Walaupun agak mengkhawatirkan, tapi ini pengalaman luar 
biasa J 



LIPUTAN	  LOMBA	  
SENAM	  

Dalam rangka perayaan HUT Persatuan Guru Republik 
Indonesia (PGRI), wilayah IV Jagakarsa mengadakan lomba 
senam guru, setiap sekolah mengirimkan 1 (satu) tim untuk 
mengikuti lomba tersebut. 
 
Puji syukur, tim dari SD Kreativitas Anak Indonesia (SD KAI) 
mendapat juara II. Semangat terus guru-guru SD KAI… 
 
Semoga dengan giat berolahraga guru dapat menjadi pendidik 
yang baik dan memberikan inspirasi buat orang banyak 
khususnya untuk para anak didiknya. Aamiin… 



Kedondong	  
Nama	   Kelas	   Nama	   Kelas	  

(1)	  Lunar	  
	  	  	  	  	  	  Arus	  
(3)	  Raihan	  
	  	  	  	  	  	  	  Kenzie	  
(4)	  Raka	  
(6)	  Desta	  
(9)	  Kale	  
(10)	  Ganesha	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Andes	  
(11)	  Farrel	  
(12)	  Nichole	  
(15)	  Rania	  
(16)	  Bree	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Xavi	  
(17)	  Diandra	  
(19)	  Zola	  

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

	  (21)	  Sasha	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Alif	  
(22)	  Deyra	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Jasmine	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Dylan	  
(23)	  Zidane	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Raia	  
(24)	  Galang	  
(26)	  Maryam	  
(27)	  Almira	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Kana	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Devan	  
(28)	  Chiro	  
(31)	  Arka	  	  	  	  	  	  	  	  	  

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

…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	  
Tanggal Keterangan 

9 – 10 Desember 2019 Guru Tamu 

11 – 12 Desember 2019 Lomba antar kelas 

17 Desember 2019 Pasar Seni 

Jadwal	  Evaluasi	  
Hari / Tanggal Keterangan 

Kamis, 19 Desember 2019 Kelas 1-3 

Jum’at, 20 Desember 2019 Kelas 4-6 

Libur	  Akhir	  Semester	  I	  2019-‐2020	  :	  Tgl	  18	  Desember	  2019	  s/d	  3	  Januari	  
2020	  (masuk	  kembali	  Senin,	  6	  Januari	  2020).	  


