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LIPUTAN	  PEMBELAJARAN	  JARAK	  JAUH	  KELAS	  1	  

Kegiatan siswa kelas 1 menjelang libur hari raya, yaitu melakukan 
review materi pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya 
yang bertemakan Benda, Hewan dan Tanaman di sekitarku. 
 
aktivitas dalam kegiatan tersebut guru mengajak siswa tanya 
jawab secara lisan tentang materi yang telah dipelajari dan 
memberikan soal dalam lembar kerja melalui pertemuan dengan 
meggunakan aplikasi zoom. 
 
Terimakasih Bapak dan ibu orang tua siswa yang telah berusaha 
menyempatkan waktu untuk mendampingi anak-anak dalam 
pelaksanaan pembelajaran jaraj jauh. Semoga pengalaman ini 
bermanfaat bagi kita semua. Aamiin….. 
 
Kecerdasan : Logika, Intrapersonal, Bahasa, Kinestetik 
 



LIPUTAN	  PEMBELAJARAN	  JARAK	  JAUH	  KELAS	  2	  

Kegiatan siswa kelas 2, yaitu membuat hasil karya berbentuk "Frame". 
Bahan yang digunakan yaitu bahan bahan yang tersedia di rumah, antara 
lain dus bekas, kertas origami, kertas kado, kancing dan ranting kering. 
 
Sebelum membuat pola frame kakak harus menentukam dahulu ukuran yang 
diinginkan, melalui kegiatan ini kakak juga belajar mengukur bukan hanya 
membentuk. Setelah pola pada kertas kardus digunting dan di tempel sisi-
sisinya maka jadilah frame yang siap diberi hiasan aneka gambar dan bentuk 
sesuai dengan ide masing-masing siswa. Nah... bagus sekali hasil karyanya. 
 
Frame tersebut dapat digunakan untuk memajang foto teman teman atau 
foto keluarga. Senangnya dapat membuat sendiri sesuatu yang bermanfaat 
J 
 
Kecerdasan : Logika, Visual/Spasial, Kinestetik, Kreativitas, Intrapersonal, 
Kecakapan Hidup 



LLIPUTAN	  PEMBELAJARAN	  JARAK	  JAUH	  KELAS	  3	  

Pembelajaran kali ini, siswa kelas 3 diminta membuat Layang 
Layang Covid-19. Bahan-bahan yang digunakan yaitu kertas karton 
atau HVS, sapu lidi, lem dan spidol. 
 
Siswa menggunting kertas sesuai dengan panduan dari guru kelas 
dan menempelkannya pada batang lidi. Setelah kakak selesai 
membentuk layang-layang, tugas yang harus dikerjakan yaitu 
membuat hiasan berupa gambar serta menambahkan kata-kata 
motivasi sehubungan dengan covid 19 
 
Luar biasa…. Ternyata kakak kelas 3 dapat membuat layangan 
menjadi menarik, semoga layang-layang ini dapat terbang dan 
membawa pergi virus corona dari negeri ini. Aamiin…. 
 
Kecerdasan : Kinestetik, Visual,/Spasial, Logika,, Keativitas, 
Bahasa, Intrapersonal, Interpersonal, Moral 



LIPUTAN	  PEMBELAJARAN	  JARAK	  JAUH	  KELAS	  4	  

Kegiatan siswa menjelang libur lebaran, yaitu membuat Buket Snack. 
Siswa menyiapkan beberapa snack kesukaan, kemudian dihias menjadi 
sebuah buket sesuai dengan kreasi masing-masing. 
 
Siswa menyiapkan bahan-bahan kertas kado dan aneka snack, kemudian 
siswa membuat kartu ucapan yang disematkan pada buket. Waah… 
cantik-cantik buket buatan kakakJ 
 
Setelah selesi buket boleh diberikan untuk orang-orang tersayang di 
rumah. 
 
 
Kecerdasan : Kinestetik, Kreativitas, Visual, Intrapersonal 



LIPUTAN	  PEMBELAJARAN	  JARAK	  JAUH	  KELAS	  5	  

Aktivitas siswa kelas 5 yaitu mereview materi IPA yang sudah 
dipelajari dengan menjawab kuis yang diberikan guru kelas pada 
aplikasi Edmodo. 
 
Kegiatan dilakukan langsung via zoom, guru memberikan 
pertanyaan pada setiap siswa secara bergantian yang bertujuan 
untuk mengevaluasi seluruh siswa. Selanjutnya guru 
memberikan pertanyaan, kemudian siswa yg menjawab 
pertanyaan tersebut. Ayo.... siapa duluan yang bisa menjawab.... 
 
Wah... seru ya, kakak kelas 5 mejawab dengan percaya diri dan 
jadi lebih terpacu dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. 
Kakak lebih semangat mengerjakan soal /tugas pembelajaran 
jarak jauh karena tetap bisa bersama bapak dan Ibu guru. 
 
Kecerdasan : Logika, Intrapersonal, Interpersonal 



LIPUTAN	  LOMBA	  HAFALAN	  AL-‐QURAN	  

Lomba untuk seluruh Guru Pendidikan Agama Islam yang 
diselenggarakan Kelompok Kerja Guru Agama Islam (KKGAI) 
Jagakarsa pada bulan Ramadhan. 
 
Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SD. Kreativitas Anak 
Indonesia, Pak Yudi dan Bu Naila juga ikutserta dalam lomba 
tersebut.  Puji Syukur Ibu Naila mendapatkan Juara Harapan III.  
 
Selamat untuk Ibu Naila, semoga dapat memberi motivasi 
kepada guru dan siswa untuk berprestasi. 









…yang berUlang Tahun 
di bulan  

Juni 

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.  
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