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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 Puncak Tema  Tanaman (Bercocok Tanam)  
- Liputan Piknik Taman Bermain Ke Taman Safari  
- Liputan Piknik TK ke Kuntum Farmfield  
- Liputan Outbond TBK dan TBB Arco  
- Liputan Outbond  TK B Arco  
-    Liputan  
-   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 Membuat Jasuke  
	  
!Cangkul..cangkul..	  Cangkul	  yang	  dalam..	  
	  	  	  	  Menanam	  jagung	  di	  kebun	  kita..	  !	  
	  
Kalau	  di	  sawah,	  Pak	  Tani	  menanam	  jagung.	  Mulai	  dari	  
menanam	  bibit,	  menyirami,	  dan	  akhirnya	  panen..	  
	  
Kalau	   sudah	   panen	   bentuknya	   seper;	   ini	   teman-‐
teman.	  Kulit	  nya	  berwarna	  hijau,	  ada	   rambutnya	   juga	  
dan	   biji	   jagungnya	   berwarna	   kuning..	   Yang	   boleh	  
dimakan	  hanya	  biji	  jagungnya	  yaaa..	  
	  
Sekarang	   kita	   buat	   makanan	   dari	   biji	   jagung	   yuk!	  
Namanya	   JASUKE	   atau	   Jagung,Susu,Keju.	   Pertama	   bu	  
guru	   rebus	   dulu	   jagungnya,	   lalu	   teman-‐teman	   cabut	  
biji	   jagung	   dari	   batangnya	   yaa,	   mencabutnya	  
menggunakan	  jari..	  “Bu	  guru,	  susah	  ya	  mencabutnya”..	  
Teman-‐teman	  harus	  kuat	  ya	  mencabut	  biji	   jagungnya,	  
dan	   harus	   konsentrasi.	   Setelah	   itu	   pindahkan	   ke	  
mangkuk	  yaa..	  
	  
Terakhir	   bu	   guru	   taburkan	   keju	   parut	   dan	   diatasnya	  
dituangkan	  susu	  kental	  manis	  deh..	  Wah	  kelihatannya	  
enak	  yaa..	  Siapa	  mau	  coba?	  “Saya	  buuuuu”.	  
Kecerdasan	  :	  
Natural,	  Kineste;k,	  Intrapersonal,Kecakapan	  Hidup	  	  



LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN BESAR 
Kreasi Stroberi  

 
Wah	   ada	   buah	   apa	   ini	   teman-‐teman,	   warna	   nya	   merah	  
can;k	  sekali,	  aroma	  nya	  juga	  enak..	  “Stroberi	  buuu”..	  Betul	  
teman-‐teman.	  
	  
Coba	   teman-‐teman	   hitung	   dan	   pindahkan	   stroberi	   ini	  
kedalam	   mangkuk	   yaa..	   Ada	   berapa	   stroberinya	   ya?	  
“Satu..dua..7ga..empat..lima..enam..	   Stroberi	   nya	   ada	  
enam	  bu”.	  Teman-‐teman,	  perha;kan	  buah	   stroberinya	   ya,	  
dibadan	  buah	  stroberi	  ada	  bin;k-‐bin;k	  kecilnya..itu	  adalah	  
biji	  buah	  stroberi..	  	  
	  
Sekarang,	   kita	   buat	   kreasi	   stroberi	   yuk!..	   Bu	   guru	   punya	  
stroberi	   yang	   terbuat	   dari	   kertas.	   Tapi	   belum	   ada	   bijinya,	  
teman-‐teman.	   Bu	   guru	   juga	   punya	   kertas	   kecil-‐kecil	  
berbentuk	   lingkaran.	   Ceritanya	   itu	   adalah	   biji	   stroberi..	  
Teman-‐teman	  tempelkan	  yaa..	  
	  
“Horeee	  stroberiku	  sudah	  jadi	  bu,	  bagus	  lhooo”	  
	  
Hasil	  kreasi	  stroberi	  ini	  boleh	  dibawa	  pulang	  yaaa..	  	  
	  
Kecerdasan	  :	  Logika,Natural,Visual	  Spasial,Kineste;k	   



Teman-teman TBB sudah diberi tugas oleh bu guru, untuk 
membawa buah yang berbeda-beda. Ada yang membawa 
apel, anggur,pear, stroberi dan lain-lain. Buah-buahan bagus 
lho untuk kesehatan tubuh,karena mengandung banyak 
vitamin.  
 
Nah,Buah-buahan yang teman-teman bawa akan kita buat 
salad buah, cara membuatnya mudah sekali lhoo.. Pertama 
bu guru cuci dulu buah-buahannya yaa, lalu teman-teman 
potong buah-buahannya yaa.. 
 
Pertama kita potong dulu buah yang warna nya merah dan 
bentuknya kecil, buah apa ya namanya? “Stroberi bu”.. Betul 
teman-teman. Selanjutnya kita potong buah yang daging 
berwarna kuning,dan baunya harum sekali.. Buah apa ya 
namanya? “mangga bu”.. Wah hebat teman-teman sudah tau 
ya.. J.. Potong semua buah-buahan memakai pisau plastik, 
supaya aman.. Memotongnya harus kuat ya teman-teman.. J 
 
Kalau sudah, kita pindahkan kedalam mangkuk, lalu bu guru 
tuang saus salad nya yaa.. Terkahir kita beri paruan keju.. 
Hmmm rasanya enak sekali lhooo..  
 
Kecerdasan : 
Natural,Kinestetik, Visual Spasial 

LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN BESAR 
Membuat Salad Buah  



LIPUTAN KEGIATAN TK B ARCO 
Kreasi Wortel  

	  
	  
	  

Teman-‐teman,	  bu	  guru	  punya	  sesuatu	  lhooo..	  Ini	  adalah	  
jenis	   sayuran,warna	   nya	   orange,	   dan	   sangat	   disukai	  
kelinci..	  Apa	  ya	  namanya?	  “wortel	  buuu”.	  Didalam	  buah	  
wortel,	   ada	   kandungan	   vitamin	   A	   yang	   bagus	   untuk	  
mata,	  supaya	  mata	  kita	  jernih.	  
	  
Wortel	  biasanya	  dimasak	  dalam	  sayur	  sop	  atau	  bisa	  juga	  
dibuat	   jus	   lhoo..	   Nah,	   disini	   bu	   guru	   punya	  wortel	   dan	  
alat	  pembuat	  jus,	  kita	  buat	  jus	  wortel	  yuk!	  Nan;	  teman-‐
teman	  harus	  minum	  yaa,	  supaya	  mata	  kita	  sehat.	  Hmm..	  
Rasa	  jus	  nya	  segar	  dan	  enak	  yaa..	  
	  
Kalau	   sudah,	   kita	   buat	   kreasi	   wortel	   yuk!	   Bahan-‐
bahannya	   dari	   kertas.	   Ada	   kertas	   berwarna	   orange	  
untuk	  batang	  wortel	  nya,	  dan	  dua	  kertas	  berwarna	  hijau	  
untuk	  daun	  wortel.	  
	  
Teman-‐teman	  harus	  membuat	  garis	  mengelilingi	  batang	  
wotel	   menggunakan	   spidol,	   lalu	   kita	   tempelkan	   dua	  
kertas	  hijau,	  diatas	  batang	  wortel..	  Sudah	  jadi	  deh..	  	  
	  
Kreasi	  wortel	  ini	  boleh	  dibawa	  pulang	  ya	  J..	  	  
	  
Kecerdasan	  :	   
Natural,Logika,Kinestetik,Visual Spasial,Kecakapan 
Hidup  



LIPUTAN KEGIATAN TK B ARCO 

Kreasi Dengan Pelepah Pisang 
	  
Teman-‐teman,	  siapa	  yamg	  suka	  buah	  pisang?	  “saya	  buuu”..	  
Pisang	   adalah	   buah	   yang	   manis,	   kulitnya	   kuning	   dan	  
rasanya	   enak..	   Tidak	   hanya	   buahnya,	   yang	   bermanfaat	  
lho..	   Pelepah	   pisang	   juga	   bisa	   kita	   gunakan	   untuk	  
membuat	  kreasi	  gambar.	  	  
	  
Kita	  coba	  buat	  yuk!	  
	  
Ambil	  pelepah	  pisang,	   lalu	   kita	   celupkan	  ke	   cat	   air.	   Kalau	  
sudah	   kita	   tempelkan	   ke	   kertas	   pu;h..	   “Bu	   guru	   aku	  
menggambar	   pohon	   dari	   pelepah	   psaing”.	   	   “Kalau	   aku	  
menggambar	  bunga	  bu”..	  
	  
Wah	  bagus	  sekali	  hasilnya	  ya..	  	  
	  
	  
Kecerdasan	  
Natural,Visual	  Spasial,	  Kineste;k	  	  
	  
	  



LIPUTAN KEGIATAN OUTBOND 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 :  
Intrapersonal,Kinestetik,Kecakapan Hidup,Visual Spasial  



LIPUTAN KEGIATAN OUTBONDTK B ARCO 

Hai teman-teman.. Kita mau outbond lho, supaya badan kita sehat dan lincah, 
teman-teman harus semangat yaa. Disini tidak ada yang takut, semuanya 
pemberani  J . 
 
Sebelum outbond kita pemanasan dulu yaa.. Angkat tangan ke atas, tarik ke 
samping kanan dan kiri, lalu kebawah..  Pemasan bisa membuat badan kita jadi 
lebih lentur. Sekarang kita mulai outbond yuk! 
 
Pertama kita jalan diatas papan titian, teman-teman harus bisa menjaga 
keseimbangan yaa, supaya tidak jatuh..  Lalu kita lompat kedalam ban, 
lompatnya harus dengan dua kaki yaa hap..happ.. Happ.. Selanjutnya kita lompat 
diatas trampolin seperti kelinci..tuing..tuing..tuing.. memanjat jaring laba-laba 
dan swiiiinnngg meluncur dengan flying fox.. 
 
“Bu guru aku tidak mau flying fox, aku takut”.. Kalau takut boleh berteriak kok, 
yang penting di coba dulu naik flying fox yaa.. Asikk lhooo  
 
Kecerdasan :  
Intrapersonal,Kinestetik,Visual Spasial,Kecakapan Hidup  
 



LIPUTAN KEGIATAN PUNCAK TEMA TANAMAN  

Pada puncak tema tanaman kali ini,  siswa/i TK B melakukan kegiatan bercocok tanam..  
 
Coba lihat teman-teman, bu guru punya dua tanaman yang akan kita tanam hari ini.. Yang pertama 
bawang merah, selain bawang merah ada yang tahu tidak jenis bawang lainnya? “bawang putih bu”.. Ada 
bawang Bombay juga bu”.. Betul sekali.. Tanaman yang kedua ada tanaman berwarna hijau, dipinggir-
pinggirnya tajam..ada yang tahu tidak namanya apa? Namanya lidah buaya.. 
 
Pertama kita tanam bawang merah dulu yaa, masukkan tanah kedalam pot menggunakan sekop plastik, 
lalu tancapkan bawang diatas tanah.. Selanjutnya kita siram bawang nya dan kita taburi pupuk.. Kalau 
bawangnya sudah tumbuh,bisa kita gunakan untuk memasak lhoo..  
 
Setelah menanam bawang, kita tanam lidah buaya yaa.. Masukkan tanah kedalam plastic polybag,lalu kita 
buat lubang dengan memakai sumpit,setelah terbentuk lubang kita tancapkan lidah buaya nya.. Setelah 
itu kita siram dan beri pupuk.. Asiiikk ya kegiatan menanam kita hari ini.. Nanti dirumah teman-teman 
boleh coba menanam ya, bersama ayah dan bunda.  
 
Kecerdasan  
Natural,Kinestetik,Logika,Kecakapan Hidup 



LIPUTAN PIKNIK TAMAN BERMAIN KE TAMAN SAFARI 

!Lalalalalalala..mari kita tamasya.. 
   Trilililililili..senangnya hatiku 
   Tralalalalalala..kita ke Taman Safari 
   Bersama guruku dan teman-teman! 
 
Horeeee.. Hari ini kita piknik ke Taman Safari, bersama bu guru, bunda dan teman-teman.. 
Di Taman safari, kita bisa melihat binatang-binatang liar, dari dalam bus.. Coba lihat teman-teman, binatang 
apa ya itu tubuhnya besar, telinga nya besar dan ada belalainya? “gajaaahhhh”.. Betul sekali. 
 
Kalau itu apa ya, tubuhnya ada loreng-lorengnya, bentuknya seperti kucing tapi besar.. Hewan apa namanya ya? 
“Harimau buuu”.. Wah hebat sudah tau semua .. J.. 
 
Setelah berkeliling safari, kita melihat atraksi burung.. Burungnya bisa berhitung lhoo.. Selain burung ada juga 
singa laut, wah singa lautnya bisa tepuk tangan .. Lucu yaa J.. 
 
Hauuummmmm.. Lihat teman-teman ada atraksi harimau juga.. Wah harimaunya besar-besar ya, dan bisa 
memanjat tiang yang tinggi sekali.. 
 
Semua binatang-binatang ini ciptaan tuhan, jadi harus kita sayangi dan kita jaga kelestarianya ya  J.\ 
 
Kecerdasan : Natural,Logika  



Brum..brum..brum.. Bisnya sudah siap berangkat teman-
teman, ayo kita berdoa supaya kita selamat sampai tujuan. 
Ada yang tahu tidak kita mau kemana? “Kuntum Farmfield”.. 
Betul sekali.  
 
Hari ini kita piknik ke Kuntum Farmfield yang lokasinya di 
Bogor. Disana kita mau memberi makan binatang-binatang 
ternak, ada ayam,kambing,kelinci,marmut,dan juga sapi.. Kita 
akan mendatangi kandang-kandang hewan ternak. Pertama 
kita kunjungi kandang ayam, di kandang ayam sudah 
disediakan dedak yaitu makanan khusus ayam, kita beri makan 
yuk ayamnya.. “bu guru tanganku jadi kotor”.. Tidak apa-apa 
ya, nanti kita cuci tangan sama-sama J. 
 
Selanjutnya kita beri makan sapi yuk! Sapi bisa menghasilkan 
susu lho.. Apa yang makanan sapi, ada yang tahu tidak? 
“rumput buuu”.. Betul sekali.. Ayo kita ambil rumput, dan 
dekatkan ke mulut sapi.. Tidak perlu takut yaa, sapi hewan 
yang jinak kok.. 
 
Kalau sudah memberi makan hewan ternak, kita mau jadi pak 
tani dan bu tani, kita akan menanam padi di sawah.. Wah seru 
yaa.. Kakak-kakak dari kuntum juga mengajak kita untuk 
memetik buah.. Asiiikkkk..  
 
Kegiatan selanjutnya adalah menangkap ikan, ayo kita masuk 
ke kolam ikan.. Ambil ikannya yaa, semua harus berani.. Nanti 
ikannya boleh dibawa pulang lhooo.. J 
Kecerdasan : 
Kinestetik,Natural,Moral,Intrapersonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIPUTAN PIKNIK TK KE KUNTUM FARMFIELD  



LIPUTAN TK B LOMBA SENAM  

Dalam upaya mengasah kecerdasan intrapersonal,interpersonal dan 
kinestetik ananda. TKAI melibatkan siswa/i TK B untuk 
mengikutilomba senam gembira. 
 
Didukung dengan kostum yang meriah, anak-anak sangat bersemangat 
melakukan gerakan senam yang enerjik. 
 
Di akhir lomba, diumumkan kalau TKAI menang juara II… Horeeee kita 
dapat piala teman-teman J.. Selamat yaa J 
 
 
Kecerdasan : 
Intrapersonal,Interpersonal,Kinestetik  



Horeee..... Lihat bu Guru, aku dapat 
melompat tinggi sekali loh! 
 
Kali ini teman – teman TK B melakukan 
kegiatan Outbond dengan riang dan 
gembira. Tidak ada yang merasa takut 
saat meluncur di Flying Fox. Mereka 
sangat menikmati permainan ketangkasan 
yang disediakan. Wah... Keren!! JJ 
 
 
Kecerdasan : Kinestetik, Intrapersonal, 
Interpersonal, Life Skill 
 

Liputan Outbond TK B Kedondong 



“Siapa yang mau ikut Outbond??” 
“Saya bu Guru” 
 
Teman – teman TK A terlihat antusias 
untuk mengikuti kegiatan Outbond nih. 
Bahkan ada yang ingin menjadi giliran 
pertama untuk melewati Spider web dan 
permainan lainnya. Seru sekali yach...!! 
 
 
Kecerdasan : Kinestetik, Intrapersonal, 
Interpersonal, Life Skill 
 

Liputan Outbond TK A Kedondong 



Liputan Field Trip “Kuntum” TK Kedondong 

TK.KAI Kedondong melakukan field trip ke “Kuntum Farm Field”. Disana teman – teman kita 
melakukan kegiatan – kegiatan yang seru dan menyenangkan diantaranya adalah, memberi 
makan beberapa hewan ternak, menanam benih padi dan sayuran, memanen sayuran, 
menangkap ikan dan menunggang kuda. 
 
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Intrapersonal, Interpersonal, Life Skill 
 



Liputan Puncak Tema Tanaman TK A  
“Membuat Jus Buah” 

Pada Puncak Tema Tanaman, teman – 
teman membawa buah segar kesukaan 
mereka. Buah – buah tersebut mereka 
potong – potong berbentuk dadu 
kemudian dimasukkan ke Juicer....  
 
“Taaarrrraaaaa..... 
Jus buah segar sudah jadi... 
Siapa mau mencicipinya?” 
 
Selain banyak mengandung vitamin, dari 
jus buah kita mendapatkan manfaat 
s e p e r t i  m e n c e g a h d e h i d r a s i , 
m e l a n c a r k a n p e n c e r n a a n d a n 
meningkatkan imun tubuh. 
 
 
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, 
Intrapersonal , Life Skill 
 



Liputan Pembagian Rapot Intra & Ekstrakulikuler 

Pada akhir bulan November lalu, para orangtua murid menerima laporan perkembangan anak 
untuk kegiatan intra dan ekstrakuliluler seperti Drumband, Sains, Iqra’ dan Berenang.  
 
Tak terasa yach...  
Teman – teman kita sudah belajar hampir 6 bulan lamanya dengan penuh semangat pastinya.. 
JJ 
 
 



Liputan Puncak Tema Tanaman  
“Membuat Salad Buah” 

Teman – teman TK B sedang asyik nih... memotong – motong buah yangn sudah mereka bawa 
dari rumah. Waaah.... Mereka mau membuat apa ya?? 
 
Kali ini teman – teman kita membuat Salad Buah yang segar pastinya! J  
Salad buah ini mengndung vitamin yang baik untuk kesehatan loh! 
“Eeeemmmmmm yummy...yummy...yummy.... Ayoo, siapa mau coba?” 
“Saya bu guru!!” 
 
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Interpersonal 
 
 



♫♫ Lihat kebunku penuh dengan bunga 
Ada yang merah dan ada yang putih 
Setiap hari ku siram semua 
Mawar melati semuanya indah ♫♫ 
 
Bu guru mengajak teman kelompok A untuk 
mengikut i gerak dan lagu. Dengan 
menggunakan kostum pohon dan bunga 
m e m b u a t  k e g a t a n i n i  s e m a k i n 
menyenangkan. 
 
Ayo teman, yang semangat yah menarinya!! 
J 
 
 
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Visual 
Spasial, Intrapersonal, Interpersonal, Musik 

Kegiatan Belajar TK A “Gerak & Lagu” 



“Jamu...jamu...jamu...” 
“Teman – teman siapa yang pernah minum jamu?” 
 
Tahukah kalian jamu yang diminum berasal darimana? 
Yups... Betul, jamu itu berasal dari olahan tanaman, lebih tepatnya adalah tanaman apotik 
hidup. Apa saja yang termasuk tanaman apotik hidup? Contoh tanaman apotik hidup ada kunyit, 
jahe, lengkoas, kencur, temulawak, sirih, tapak dara dan masih banyak lagi. Manfaatnya pun 
beraneka ragam loh teman – teman. 
 
Hari ini bu guru mengajak teman – teman kita untuk mengenal “Jahe” sebagai salah satu 
tanaman apotik hidup yang diolah menjadi “Wedang Jahe”.  
Teman – teman silahkan mencicipi wedang jahe yang sudah disiapkan. Bagaimana rasanya.....? 
JJ  
 
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Intrapersonal, Interpersonal 

Kegiatan Belajar TK A “Wedang Jahe” 



Hallooo... Teman – teman!!  
Hari ini bu guru membawa daun bawang nih.  
Teman – teman tahu, daun bawang ini bisa 
tumbuh bila kita tanam kembali? Bagaimana 
caranya yach? Penasaran khan?!  
Yuk kita coba bersama – sama.. 
 
Caranya begini ya teman – teman, kalian potong 
batang daun bawangnya, bagian daun atasnya 
dapat kita manfaatkan untuk pelengkap masakan, 
dan bagian batang daun yang ada akarnya kita 
masukan ke wadah botol bekas. Setelah itu 
teman – teman tambahkan air ke wadahnya.  
 
Tunggulah beberapa hari, daun bawang akan 
tumbuh kembali... JJ  
 
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Intrapersonal, 
Interpersonal, Visual Spasial, Life Skil 

Kegiatan Belajar TK A “Menanam dengan Hidroponik” 



♫♫ Bunga-bunga ditaman beraneka warna 
Burung-burung bernyanyi riang bersahut-
sahutan 
Daun-daun menari berayun-ayun 
Kupu-kupu terbang gembira indahnya 
tamanku♫♫ 
 
Teman – teman kali ini kita akan membuat 
bunga. Begini nih caranya, kertas digunting 
lurus dan berdekatan yach... Kemudian 
gulungkan ke stick balon dan tempelkan 
dengan lem. Tempelkan kertas berbentuk daun 
untuk memperindah bunga kalian. 
 
Yeaayy.... Bunganya sudah selesai dibuat. 
Teman-teman bisa simpan di vas bunga yaa.... 
JJ  
 
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Visual Spasial, 
Intrapersonal, Kreativitas 

Kegiatan Belajar TK B “Kreasi Bunga Kertas” 



Teman – teman, bu guru mempunyai bijji 
kacang ijo dan botol yakult bekas.  
Apa yang dapat kita buat dari bahan – bahan-
bahan ini? 
 
Kita bisa menggunakan bahan-bahan tersebut 
untuk membuat maracas. 
Caranya adalah masukan biji kacang ijo 
kedalam botol yakult yang telah dibersihkan, 
setelah terisi setengah bagian kalian tutup botol 
yakult dengan menggunakan balon dan supaya 
lebih kuat ikat dengan menggunakan karet 
gelang. 
 
Ayo, teman-teman kita mainkan maracasnya 
sambil bernyanyi bersama...  
  
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Visual Spasial, 
Intrapersonal, Interpersonal, Kreativitas, Musik 

Kegiatan Belajar TK B “Maracas” 



Lihat teman – teman, bu guru membawa pot untuk dilukis. Ayo kita hias pot ini dengan cat warna-
warni dan tambahkan lukisan yang kalian inginkan.  
Setelah lukisannya kering teman-teman dapat menanam benih sayuran di potnya.  
 
“Kita mau menanam apa bu guru?” 
“Kita akan menanam benih kangkung di pot ini, jangan lupa disiram yach...” 
 
Teman-teman... Kangkung merupakan salah satu sayuran yang dapat dimanfaatkan daun dan 
batangnya untk dimasak menjadi sayur pelengkap menu makanan bergizi. 
  
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Visual Spasial, Intrapersonal, Interpersonal, Life Skill 

Kegiatan Belajar TK B “Melukis Pot & Menanam Benih 
Kangkung” 



Kegiatan khusus pengembangan guru dan staff kali ini diisi oleh Bapak Bio dari 
SD.KAI dengan materi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) kemudian 
dilanjutan dengan pelatihan penanganan bencana kebakaran dari PT. Multy Safety.  
 
Dengan adanya materi dan praktek yang dilakukan para guru dan staff diharapkan 
para warga sekolah dapat sigap dan tanggap dalam penanganan bencana ataupun 
kondisi apapun. 
  

Liputan Moment Khusus 



TBB 
TBK 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16	   17	   18	   19	   20	  

23 24 25 26 27 

30 31 1 2 3 

Kegiatan TB Bulan Desember 2019 

Pengayaan  
Pengayaan  Terakhir 

 KBM 

Pekan Evaluasi  Libur Sem II T.A 2019-2020 

Pengayaan  

Libur Sem II T.A 2019-2020 

Libur Sem II T.A 2019-2020 

Libur Sem II T.A 2019-2020 



…yang berUlang Tahun 

di bulan Desember 

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 
(03)	  Senna	  
(11)	  Arfan	  	  
(11)	  Alif	  	  
(16)	  Luna	  
(18)	  Kharisma	  
(20)	  Ale	  
(21)	  Valen	  	  
(25)	  Malik	  
(25)	  Zanky	  
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(5)    Azka  
(8)    Hasika 
(29)  Juna  
 
  

TK B1 
TBB SRJ SIANG  
TK B2 



PENGUMUMAN TK.KAI ARCO 
Jumat, 6 Desember 2019  : Hari Terakhir KBM 
Senin,  9 Desember 2019  : Mulai libur semester I 2019-2020  
Rabu, 11 Desember 2019  : Evaluasi TBK SK Pagi,TBB SKJ Pagi  
                                                       TBB SRJ Siang 
Kamis, 12 Desember 2019  : TBB SRJ Pagi, TK B  
Sabtu,  21 Desember 2019  : Pelatihan Guru  
Senin,  6   Januari     2019  : Hari pertama masuk Semester II T.A 

      2019-2020 

Keterangan: apabila terdapat perubahan jadwal, maka kami akan informasikan lebih lanjut 
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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 Wati & Ibu April, 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.  



PENGUMUMAN TK.KAI KEDONDONG 

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

Jumat, 6 Desember 2019 : Makanan Jajanan Pasar (Nagasari) 
Jumat, 6 Desember 2019 : Hari terakhir KBM Semester 1 

Sabtu, 14 Desember 2019 : Pembagian Rapot Semester 1 

Senin, 6 Januari 2020 : Masuk sekolah Semester ke-2 



Mengajarkan P3K pada Anak 
 
Ada baiknya bila Si Kecil belajar memahami pertolongan pertama pada kecelakaan ((P3K), karena kecelakaan ringan bisa 
menimpa Si Kecil kapan saja dan di mana saja. Menurut dr. Rohana Octavia, salah satu mentor P3K keluarga dari Yayasan Tulip, 
berikut beberapa hal yang bisa terjadi pada Si Kecil dan penanganan pertama yang bisa dilakukan. 
 
1. Mimisan. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan saat mimisan adalah memencet bagian hidung yang lunak untuk mencegah 
darah semakin banyak keluar. Kemudian, cari tisu agar darah tidak tercecer. 
 
2. Luka Bakar. Bila Si Kecil mengalami luka bakar seperti tersiram air panas, tersulut api atau benda panas di sekitar tangan, 
ajarkan ia untuk segera membasuh luka bakar dengan air yang mengalir. Lakukan hal tersebut selama 10 menit. 
 
3. Tersedak. Si Kecil tersedak saat sedang makan atau minum? Ajari ia untuk meminta bantuan orang sekitarnya untuk menepuk 
pundaknya. 
 
4. Terpentok.  Mungkin terpentok atau biasa disebut 'kejedot' kerap terjadi pada masa anak-anak. Penanganan yang bisa 
diajarkan adalah segera mencari es batu atau air dingin dalam botol di dalam kulkas. Setelah itu, tempelkan es batu atau air 
dingin dalam botol untuk meredakan nyeri. 
 
5. Perdarahan. Perdarahan yang terjadi akibat luka teriris benda tajam bisa segera diatasi dengan membersihkan luka dengan 
air mengalir, setelah itu lap dengan kain atau tisu bersih, dan segera beri pembalut luka disertai obat luka yang mengandung 
antibiotik. 
 
6. Terkilir. Bila Si Kecil terkilir di sekitar kaki atau tangan saat beraktivitas, segera minta ia untuk mencari pertolongan orang 
sekitarnya terutama orang dewasa. Segera istirahatkan tubuh, agar otot tetap rileks. 
 
Selain itu dr.Rohana menambahkan, saat mengajarkan P3K pada anak, ada beberapa prinsip yang harus diingat oleh Anda dan Si 
Kecil yakni; minta pertolongan orang dewasa, memanfaatkan benda-benda sekitar untuk P3K, bila luka sulit diobati minta 
bantuan medis, dan tetap tenang menghadapi kecelakaan ringan. (Gita/OCH/Dok.Freedigitalphotos) 

  
Sumber : https://www.motherandbaby.co.id/article/2013/10/17/1019/Mengajarkan-P3K-pada-Anak 
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