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Salam TKAI,  
Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J 
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Mohon maaf lahir dan 
bathin...  
 
Buletin pada edisi bulan Juni 2020 kali ini, akan menyajikan 
liputan-liputan kegiatan di semester 2 pada Tahun Ajaran 2019 – 
2020 yakni kegiatan belajar di rumah selama PSBB di DKI 
Jakarta. Liputan-liputan tersebut antara lain : 
 
- Liputan PJJ TBB Arco 
- Liputan PJJ TK A & TK B Kedondong dan Arco 
- Liputan Kegiatan Guru Tamu Secara Virtual 
- Liputan Rapat Koordinasi dengan Pembina Yayasan 
- Moment Khusus Persembahan Guru Drumband 
- Moment Khusus Tanda Terima kasih Kepada Guru Intrakulikuler 
- Moment Khusus Idul Fitri 1441 H 
- 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.  



Kunjungi  
INSTAGRAM Kami : 

@Sekolah.tkai 



LIPUTAN KEGIATAN PJJ (Pembelajaran Jarak 
Jauh) 

Hai..hai..hai selamat pagi..  
Hai..hai..hai kita jumpa lagi.. 
 
Kali ini kita masih menjalankan kegiatan 
belajar mengajar secara online.. Tapi semua 
harus tetap semangat yaa J.. 
 
Semoga kita bisa segera berkumpul kembali 
di Sekolah, karena bu guru rindu bermain 
dan belajar bersama teman-teman semua.. 
 
Semoga kita semua selalu sehat dan 
dilindungi Allah SWT.. Aamiin  J 
 



LIPUTAN KEGIATAN PJJ TAMAN BERMAIN KECIL 

MEWARNAI GAMBAR JERUK 
 

Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga 
selalu sehat yaa.. Jangan lupa jaga kesehatan dengan 
makan sayur dan buah-buahan.. Salah satunya buah 
jeruk.. Siapa yang suka jeruk? “saya buuu”.. 
 
Wah bu guru juga suka, jeruk itu buah yang rasanya 
asam manis, bisa dimakan langsung dan bisa juga dibuat 
jus,jeruk mengandung vitamin C yang baik untuk 
kesehatan lhoo..  
 
Ada yang tahu tidak, apa warna kulit jeruk? “Oranye 
buu” Yup betul sekali.. 
 
Bu guru punya gambar jeruk lho teman-teman, tapi 
belum ada warna nya, sekarang kita warnai yuk 
memakai krayon.. Warna kulitnya oranye dan daunnya 
hijau..  
 
Mewarnainya ditemani ayah dan bunda ya.. 
 
“Horeee jerukku sudah diwarnai bu, jadi bagus yaa”.. 
 

 
Kecerdasan : 
Kinestetik, Natural,Visual Spasial 



LIPUTAN KEGIATAN PJJ TAMAN BERMAIN 
BESAR 

MEWARNAI	  GAMBAR	  PONSEL	  
Kring..kring… 
Hallooo teman-teman.. Di tema alat komunikasi ini, kita akan mengenal alat komunikasi yang bernama 
ponsel, atau telepon selular. 
Ayah dan Bunda pasti punya, fungsinya untuk menelepon, mengirim pesan, bisa juga lho untuk lihat 
video dan mendengarkan musik. 
 
Nah sekarang bu guru mau ajak teman-teman mewarnai gambar ponsel, yang ada dilemba kerja.. 
Coba perhatikan gambarnya teman-teman, ponsel terdiri dari layar yang lebar dan juga beberapa 
tombol dibawahnya.. Teman-teman boleh mewarnai sesuai kreasi teman-teman yaa.. 
“Ponselku warnanya ungu bu”.. “Kalau ponselku warnanya merah bu”.. Wuuiih keren yaaa J 

Kecerdasan	  :	   
Kinestetik,Visual Spasial,Logika  



Liputan PJJ “Pengayaan” TK A Kedondong 

Hai teman-teman...  
Jumpa lagi dengan Bu Guru melalui zoom 
class hari ini! 
Kali ini bu guru mengajak teman-teman untuk 
mengenal dan belajar mengenai nama 
macam-macam binatang. 
 
Nah... Coba tebak apa nama binatang ini?? 
Bisakah kalian menyebutkan huruf apa saja 
yang ada pada namanya? Dan bagaimana 
suara binatang ini?? 
 
Waaah... Ternyata kalian dapat menjawabnya 
dengan benar!! 
Ye e e a a a y y y. . .  S e m u a n y a s e n a n g 
mendapatkan hadiah bintang dari Bu Guru... 
JJ 
 
MI : Kec. Bahasa, Kec. Natural, Kec. 
Intrapersonal 
 



Liputan PJJ “Pengayaan” TK B Kedondong 
“Tepuk semangat” 
Prok.. Prok.. Prok.. “SE” 
Prok.. Prok.. Prok.. “MA” 
Prok.. Prok.. Prok.. “NGAT” 
Prok.. Prok.. Prok.. “SE... MA.. NGAT” 
 
Haloo teman-teman. 
Selamat pagi, salam sehat semuanya...  
Pada kegiatan zoom class kali ini,Bu Guru 
akan membacakan dongeng untuk teman-
teman semuanya. 
Silahkan disimak dan dengarkan baik-baik 
yaa... Karna setelah Bu Guru bercerita, teman-
teman akan diminta menceritakan kembali 
cerita yang telah kalian dengar.  
Selain itu ada lagi nih kegiatan mengenal 
tulisan dari benda-benda yang ada disekitar 
kalian. Yuuukk... Kita belajar bersama!! JJ 
 
MI : Kec. Bahasa, Kec. Intrapersonal 



LIPUTAN KEGIATAN PJJ TK B ARCO 

MEMBEDAKAN UKURAN BESAR KECIL 
 
!Api..api tak ada asap bila tak ada api.. 
Api..Api berbagai fungsi, menggoreng,memasak menanak 
nasi.. 
Manfaat api banyak sekali.. ! 
	  
Halo	   teman-‐teman,	   walau	   /dak	   belajar	   disekolah,semangatnya	  
jangan	  sampai	  padam	  ya..	  Harus	  terus	  menyala	  seper/	  api..	  
	  
Kali	   ini	   kita	   akan	   membedakan	   ukuran	   besar	   kecil	   dari	   gambar	  
obor	  dan	  api	  unggun..	  Ada	  yang	  tahu	  /dak,	  apa	  ya	  fungsi	  obor	  dan	  
api	  unggun	  ?	  Fungsinya	  sama-‐sama	  untuk	  penerangan.	  
	  
Perha/kan	   gambarnya	   ya	   teman-‐teman,	   dan	   iku/	   instruksi	   bu	  
guru.	  Ada	  gambar	  api	  unggun	  yang	  kanan	  dan	  kiri,	  Yang	  mana	  ya	  
gambar	   api	   unggun	   yang	   lebih	   kecil?	   “Yang	   kiri	   bu”..	  Wah	  hebat	  
betul	   sekali	   teman-‐teman,	   sekarang	   lingkari	   gambar	   api	   unggun	  
yang	  kecil	  yaa..	  
	  
Selanjutnya	   gambar	   obor,	   yang	   mana	   yang	   lebih	   besar,	   yang	  
kanan	   atau	   yang	   kiri?	   “yang	   kanan	   bu”..	   Betul	   sekali..	   Sekarang	  
lingkari	   gambar	   obor	   yang	   besar	   ya..	   Siapa	   yang	   sudah	   selesai	   ?	  
“saya	  buuu”..Keren..	  Sampai	  bertemu	  disesi	  berikutnya	  ya	  teman-‐
teman..	  Tetap	  semangat	  J	  

Kecerdasan	  :	   
Logika,Visual Spasial 



LIPUTAN KEGIATAN PJJ TK B ARCO 

GURU CILIK 

Hai teman-teman, aku bisa mengajar seperti Bu guru lhhoo.. Melalui aplikasi zoom.. Aku adalah si guru 

cilik. 

Teman-teman TK B masing-masing mendapat giliran untuk menjadi guru cilik, untuk mengajarkan teman-

teman lainnya membuat suatu kreasi yang unik. 

Ada yang membuat kreasi kepik, kreasi teropong dan kreasi roket.. Guru cilik harus percaya diri ya, dan 

harus bisa menjelaskan langkah-langkah membuat kreasi, pada teman-teman lain.. J 

Kecerdasan: 

Bahasa,Kinestetik,Visual Spasial 
  



Liputan Kegiatan Guru Tamu Secara Virtual 
 

♫♫ Selamat pagi ibu guru.. Kami siap belajar 
Kami ingin dapat ilmu.. Agar menjadi pintar ♫♫ 
 
Sesuai dengan program yang telah terencana sebelumnya, yakni pada 
minggu pengayaan, TK.KAI Kedondong mengundang perwakilan dari 
orangtua murid dimasing-masing kelas untuk menjadi guru tamu. Layaknya 
seperti guru kelas, guru tamu memberikan materi yang sesuai dengan tahap 
usia perkembangan anak. WOW... Ternyata para orangtua sangat antusias 
dalam mengisi program ini dan anak-anak juga tidak kalah semangat 
mengikuti zoom class loohh...  
JJ 
 



Liputan Rapat koordinasi dengan pembina TK.KAI 

Untuk kesekian kal inya para guru 
mengadakan rapat dengan Ibu Rose Mini 
A.S, M.Psi selaku Pembina Yayasan Taman 
Kreativitas Anak Indonesia. Adapun 
pembahasan dalam rapat tersebut adalah 
mengena i p roses PJJ yang te lah 
berlangsung selama masa PSBB dan cara 
atau teknik mengevaluasi perkembangan 
anak serta membuat laporan dari feedback 
yang diberikan kedalam rapot multiple 
intelligence. 
 
Selain berkoordinasi dengan Pembina 
Yayasan, para guru juga melakukan 
koordinasi dengan para guru ekstra 
kulikuler, yang diharapkan program PJJ 
yang telah berlangsung dapat menampilkan 
kemajuan atau perkembangan belajar yang 
bermakna untuk anak didik dan dapat 
terekam evaluasinya. 



Moment Khusus Persembahan Intrakulikuler 
Drumband 

Tidak terasa, waktu cepat berlalu. Karena zoom class kali ini adalah 
pertemuan terakhir intra kulikuler drumband, maka para pelatih drumband 
memberikan suatu persembahan. Persembahan tersebut berupa video 
tampilan kolaborasi formasi drumband dari teman-teman TK A, TK B. 
Adapun lagu yang dibawakan antara lain adalah lagu “Kereta Api, Anak 
Gembala dan Burung Hantu” 
 
Terima kasih ya Kakak-kakak pelatih yang telah membimbing kami 
sampai saat ini. Semoga kita dapat bertemu kembali.... Aamiin... 
 
 



Moment Khusus “Tanda Terima Kasih” 

Pada pertemuan akhir kegiatan intra kulikuler wajib di semester 2 Tahun 
Ajaran 2019-2020 ini, teman-teman dari TK A, TK B dan Ibu Guru 
memberikan kesan, pesan dan ucapan terima kasih kepada para Guru 
Sains dan Guru Drumband. Meskipun tidak dapat bertemu secara 
langsung, namun tidak mengurangi rasa haru yang tersirat pada moment 
ini. Ditengah pandemi, mereka tetap memberikan materi untuk teman-
teman dapat belajar di rumah. Selalu memberikan support dan semangat 
kepada teman-teman kita untuk tetap berlatih dan mengerjakan tugas 
yang diberikan.  
 
Terima kasih Kakak-kakak Sains dan Drumband. Sampai jumpa lagi dilain 
kesempatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu... 
Da daaah.... JJ 
 
 



Moment Khusus “Idul Fitri” 

Di pertemuan terakhir PJJ sebelum libur Hari Lebaran, para guru mengucapkan rasa 
terima kasih kepada para orangtua yang telah menyukseskan dan medampingi putra-
putrinya dalam kegiatan PJJ yang telah diberikan. Pada kesempatan itu pula para guru 
memohon maaf apabila selama mengajar atau menyampaikan kegiatan belajar mengajar 
melakukan kesalahan baik dalam berkata maupun bersikap.  
 
Hari kemenangan telah tiba, banyak ujian yang kita hadapi salah satunya adalah 
Pandemi Virus Corona. Selalu beryukur karena kita telah sampai ditahap ini. Semoga 
amal ibadah kita selama Bulan Ramadhan diterima Allah SWT dan kita semua menjadi 
insan yang kembali fitrah.  
 
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H 
Taqabbalallahu minna wa minkum, wa taqabbal ya kariim. Minal Aidzin Walfaidzin. 
 



“Tetap semangat yaaa” 
“Jaga Kesehatan #dirumahaja” 
“We Miss You” 
“We Love You All” 
 
Sebagian pesan cinta yang ditulis Bunda Romy, 
Guru-guru dan staff TKAI untuk ananda yang belajar 
dari rumah. 
 
Semua rindu untuk berkumpul kembali dan 
beraktifitas seperti sedia kala. 
 
Tetap semangat ya teman-teman, selalu bersyukur 
pada Allah dan berdoa supaya apa yang kita alami 
saat ini segera berakhir..Aamiin 
  



ARTIKEL Mempersiapkan anak untuk sekolah  
di situasi “New Normal” 

"Suatu yang baru bisa menjadi hal yang menyenangkan, bisa juga menjadi hal yang menyeramkan, semua 
tergantung bagaimana cara kita menerima dan menghadapinya,"  
 
Berikut adalah hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan anak kembali ke sekolah di situasi “New Normal” : 
 
1. Afektif (sisi emosi): Siapkan mental anak 
Menanyakan kondisi emosi anak tentang kembali ke sekolah. Agar orang tua bisa menguatkan hal yang membuat 
anak cemas sehingga anak menjadi seimbang kondisi emosionalnya. Gali juga hal yang menyenangkan dari 
kembali ke sekolah dan kuatkan kembali, keluarkan emosi positifnya, lalu poles kembali menjadi lebih kuat. 
 
2. Cognitif (sisi pikiran): 
a.  Pelajari kembali peraturan sekolah yang ada, lalu komunikasikan dan jelaskan dengan anak sebagai persiapan 

beradaptasi kembali bersekolah. 
 
b. Briefing hal yang harus di lakukan dan tidak boleh dilakukan. Gunakan bahasa yang sesuai dengan usia dan 
pemahaman anak, terutama karena orangtua menjelaskan tentang COVID-19 yang abstrak dan tidak terlihat kasat 
mata. Hal ini mungkin akan sulit dimengerti bagi anak dengan usia yang lebih rendah. 
 
c. Cari contoh video dari sekolah di luar negri yang sudah bersekolah kembali terlebih dahulu daripada sekolah di 
Indonesia. Video tersebut dapat digunakan sebagai media diskusi dan belajar agar sebagai persiapan bersekolah 
nanti, agar anak terbayang secara visual dan auditori, dan tidak kaget dengan situasi belajar yang berbeda. 
 
3. Behavional (sisi perilaku): 
a.Latihan protokol kesehatan COVID-19. Lakukan simulasi di rumah, biasakan untuk menjaga jarak, sering cuci 
tangan, dan buang sampah hasil bersin. Buat anak dapat tetap disiplin melakukan kegiatan bersih diri secara 
mandiri, tanpa merasa terpaksa. 

Sumber : 
https://www.fimela.com/parenting/read/4266095/3-cara-agar-anak-siap-hadapi-new-normal-
ketika-mulai-sekolah-menurut-psikolog  



…yang berUlang Tahun 
di bulan  

Kedondong Arco 
(2)	  Aysa	  
(8)	  Abdillah	  
(12)	  Angrum	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Kiena	  
(14)	  Abrar	  
(20)	  Biyyu	  	  
(27)	  Andra	  
	  	  	  	  	  	  	  Queena	  

B2	  
B1	  
A1	  
B1	  
B1	  
A2	  
A1	  
B3	  

(6) Anela  
(18 Iman  
(19)	  Dekwah	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Malika	  

TBK	  SK	  PAGI	  
TK	  B2	  
TK	  B1	  

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.  



 
P E N G U M U M A N  T K . K A I  K E D O N D O N G  

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

Senin, 1 Juni 2020 : Libur Hari Lahir Pancasila 
Selasa, 2 Juni 2020 : Halal Bihalal Virtual TK 

Kedondong 
Rabu, 3 s/d 10 Juni 2020 : PJJ Penguatan  
Sabtu, 13 Juni 2020 : Pembagian Rapot MI melalui 

email orang tua 
Sabtu, 20 Juni 2020 : Pemberian Kenang-kenangan 

TK B Virtual Kedondong 


