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Salam TKAI,  
 
Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J 
 
Wah tidak terasa, kita akan segera memasuki tahun ajaran baru 
2020-2021. Ditahun ajaran baru ini, pastinya ada banyak hal 
menyenangkan yang akan kita pelajari bersama bu guru dan teman-
teman.: 
 
-   Liputan Sosialisasi Pembelajaran Jarak Jauh T.A 2020-2021 
-   Liputan Kegiatan Webinar Sosialisasi Pembelajaran dan Studio 

Mini 
-   Liputan Perkenalan Diri Murid TB dan TK  
-   Liputan Ekskul Drumband 
-   Liputan Ekskul Sains 
-   Liputan Kegiatan Taman Bermain Kecil 
-   Liputan Kegiatan Taman Bermain Besar 
-   Liputan Kegiatan TK A 
-   Liputan Kegiatan TK B 
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 SOSIALISASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) 

Sosialisasi PJJ via Zoom  
 

Halo teman-teman.. Hari ini hari pertama sekolah, siapa yang sudah tidak sabar 
berkenalan dengan Ibu Guru?? 
 
Hari ini, teman-teman TK dan TB bersama Ayah dan Bunda, akan berkenalan dengan 
Bu Guru untuk pertama kalinya loh.. Walaupun melalui online bertemu dan 
berkenalannya, tapi teman-teman tetap senang J Kita mulai perkenalannya yaa… 
Dimulai dari TB Kecil, lalu TB Besar, kemudian TK A dan selanjutnya TK B. 
Ayoo hafalkan Bu Guru nyaaaa ya teman-teman J 
 
Selain berkenalan dengan Bu Guru, Ibu Atih sebagai Kepala Sekolah TK KAI juga 
memberikan informasi terkait pembelajaran kepada Ayah dan Bunda.  
Banyak sekali informasi yang disampaikan Ibu Atih. Dari jam masuk sekolah, kegiatan 
di sekolah, pembagian bahan materi pembelajaran, sampai seragam sekolah untuk 
teman-teman semua. 
Jangan lupa ya.. Setiap hari Kamis, teman-teman akan dibagikan bahan 
pembelajaran oleh ibu guru dan juga ayah dan bunda akan memberikan hasil lembar 
kerja teman-teman selama seminggu. 
 
Selamat untuk teman-teman TK dan TB telah resmi menjadi siswa di TK Kreativitas 
Anak Indonesia… YeeaaayyJ  
 
Semoga kita semua selalu sehat yaa dan kita bersama-sama berdoa agar kita bisa 
berjumpa lagi di sekolah J Amin 



LIPUTAN KEGIATAN WEBINAR BERSAMA BUNDA ROMY 

 

Wah tahun ajaran 2020-2021 segera dimulai.. Teman-teman sudah siap  untuk 
bersekolah?? “siaapp” 
 

Hari ini ada Ibu DR. Rosemini AP, M.Psi. selaku Pembina Yayasan Taman 
Kreativitas Anak Indonesia yang akan memberikan materi webinar dengan 
judul “Menyiapkan Belajar Anak Di Era Transisi New Normal”. 
 

Kegiatan yang diadakan pada hari Sabtu, 11 Juli 2020 diikuti oleh Ayah dan 
Bunda orang tua siswa Taman Kreativitas Anak Indonesia. Ayah dan Bunda 
diberikan banyak sekali informasi tentang apa saja yang perlu dipersiapkan 
agar anak tetap produktif dan berprestasi.  
 

Dalam kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) TK KAI memfasilitasi studio 
mini yang dipandu oleh guru kelas masing-masing. 
 

Kami berharap orang tua dan guru kelas dapat bekerjasama untuk membantu 
serta mendampingi siswa dalam kegiatan PJJ. Terimakasih ayah dan bunda 
yang telah ikutserta dalam kegiatan webinar ini.  



Selamat pagi, kita jumpa lagi... Hari ini TB Besar, TB Kecil, TK A dan TK B akan berkenalan loh dengan 
teman-teman sekelas.. Sebelumnya Ibu Guru juga sudah menghubungi teman-teman secara individu 
untuk berkenalan. Waah jadi makin kenal dekat dengan Bu Guru JJ 
 

Oya, sebelum kita mulai perkenalan diri, kita berdoa dulu yaa.. 
 

Setelah berdoa, baru kita mulai perkenalan dirinya. Semua memperkenalkan diri dengan menyebutkan 
nama, usia, serta hobi/kegemaran masing-masing yaa... 
Hayoo siapa yang berani duluan mengenalkan diri??  
Waah semua hebat berani memperkenalkan diri didepan teman-teman sekelas dan ibu guruJ Ada yang 
hobi bernyanyi, bermain bola, berenang, dan ada juga yang hobinya bermain sepeda.. 
Semua bersemangat menceritakan hobinya .. Seruu yaa !!  
Setelah berkenalan dengan teman-teman sekelas, besok kita akan mulai belajar dengan ibu guru..  
Pasti semua sudah tidak sabar kan belajar bersama ibu guru dan teman-teman semua??J J  
 

Teman-teman jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan kebersihan ya  J J J 
 

MI: Kec. Interpersonal, Kec. Intrapersonal 
 

LIPUTAN PERKENALAN DIRI TBB, TBK, TK A, DAN TK B 



     Pengenalan Alat dan Kakak Drumband 
 
 

SERUUUU.. Teriak teman-teman TK A dan TK B J 
Sudah siapkah hari ini?? “siaaapp”  
Hari ini kita ada kelas Drumband 
Karena saat ini kita masih berjauhan, maka kelas Drumband di TKAI masih diadakan 
secara online. Walaupun secara online teman-teman semua tetap semangat. 
 

Kelas Drumband di TK KAI keren loh karena menggunakan studio mini selama pembelajarannya.  
 

Saat kegiatan drumband teman-teman sudah dapat penempatan alat musiknya. Ada yang di cymbal,  
belira, bass drum, tenor, senar, triotom, dan bendera.  
Wah banyak yaa jenis alat musiknya.. 
Semua alat musik yang digunakan, dipinjamkan dari sekolah. Jadi teman-teman harus menjaganya ya 
dan digunakan sesuai fungsinya. 
Sekarang kita ikuti ketukan dari kakak-kakak drumband.. 
AAA BBB AAA BBB…  
 

Ayo teman-teman tirukan ketukan Kakak-kakak Drumband yaa  
 

Yeaayy semua semangat sekali..HEBAT J 
 

MI: Kec. Musikal, Kec. Bahasa, Kec. Kinestetik 

LIPUTAN INTRAKURIKULER DRUMBAND 



LIPUTAN INTRAKURIKULER SAINS 
Story Telling: “Kisah Si Rafi Balon yang Hebat” 

 

Selamat pagi teman-teman.. Waah hari ini kita ada kelas Sains J 
Ayoo kita yel-yel dulu yaaa.. 
SAINS…. “asyiiiikkk bangeeett”  
 

Luar biasa semangat teman-teman TK A dan TK B J J 
Sudah tidak sabar ya untuk melalukan percobaan seru bersama 
kakak-kakak sains.. 
Coba lihat kakak-kakak sains bawa apa ya itu teman-teman?? “balon 
buu” yaaa betul sekaliii     
Oya, tiap hari Kamis kelas Sains juga menggunakan studio mini loh. 
Jadi makin seru kelas Sains bersama Kak Bilal dan Kak Novi JJ 
	  	  Kelas sains hari ini akan dimulai dari cerita Perjalanan si Ahmad dan teman-temannya 

menuju sekolah. Si Ahmad adalah balon 
berwarna putih yang akan pergi sekolah, namun diperjalanannya si Ahmad dihadang 
banyak sekali cobaan. Ahmad dihadang oleh jarum yang akan menusuknya, tapi 
hebatnya Si Ahmad tidak pecah. Lalu Ahmad pun kembali melanjutkan perjalanan 
menuju sekolah. Dan lagi-lagi Ahmad dihadang, kali ini oleh si api. Ahmad ingin dibakar 
teman-teman oleh si api… Uuuu seraamm.. Namun si Ahmad tetap tidak pecah lhoo..  
Woooww kereeenn yaaa… Teman-teman penasaran apa rahasia si Ahmad tidak pecah 
padahal sudah ditusuk dan dibakar?? Yup rahasianya adalah tusuk bagian atas dan 
minum banyak air supaya si Ahmad tidak pecah yaa JJ 
 

Teman-teman, cerita si Ahmad sampai sini dulu yaa.. Minggu besok kita akan lakukan 
percobaan lainnya bersama kakak sains.. Oya teman-teman juga bisa mempraktikan 
percobaan sains dirumah, tapi ingat harus didampingi ayah dan bunda yaa..  
 

MI: Kec. Logika, Kec. Visual, Kec. Bahasa 



LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN KECIL 

	  

Kreasi	  Kipas	  Emo,con	  
 

Teman-teman,  hari ini kita mau membuat sesuatu yang lucu lho.. 
Coba lihat ibu guru membawa kertas berbentuk bulat yang akan kita kreasikan menjadi kipas emoticon... 
Sekarang coba sebutkan karakter emoticon apa saja?? “senyum bu” “sedih bu” .. Betul sekali 
Sekarang kita siapkan dahulu bahan-bahannya yaa..  
Ada kertas bulat berwarna kuning dan merah, lalu mata goyang, lem, dan stik es krim. Setelah bahan-bahannya siap, 
sekarang kita coba mulai mebulat emoticonnya. 
 

Pertama-tama ambil kertas bulat berwarna kuning, lalu tempelkan dua mata goyang. Kemudian ambil kertas yang berwarna 
merah dan tempelkan dibawah mata sebagai mulutnya. Wah sudah terlihat ya karakter emoticonnya.. 
Jangan lupa tempelkan stik es krim dibawahnya yaa 
Taraaa sudah jadi kipas emoticon happy J dan sad L Yeaayy… 
Sekarang kita pakai kipas emoticon nya untuk bermain bersama yaa.. Seruuuu.. 
 
MI : Kec. Intrapersonal, Kec. Visual, Kec. Kinestetik 



LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN BESAR 

Kreasi Kipas Bentuk Apel 
 

Selamat pagi teman-teman.. Siapa yang suka makan buah?? “saya bu saya”.. 
Waah semuanya suka buah-buahan yaa 
 

Ayo coba tebak ini buah apa? “apel bu guru”.. Betull!! 
Buah apel banyak sekali kandungan vitaminnya loh.. Rasanya yang manis, pasti 
semua teman-teman suka J 
 

Hari ini kita akan membuat kreasi kipas dari gambar apel. Kertas berbentuk buah 
apel akan kita sulap menjadi buah apel yang lucu.. 
Ayo kita tempelkan kedua matanya dengan lem, kemudian daunnya juga ditempel 
diatas kepala apel ya, dan jangan lupa stik es krimnya juga ditempel di balik 
gambar apel supaya bisa teman-teman pegang dengan mudah.. 
 
Wah semua bisa membuatnya.. Horeee hebat adik-adik TB Besar J 
 
MI : Kec. Natural, Kec. Visual, Kec. Kinestetik 



LIPUTAN KEGIATAN TK A 

	   	          Membuat Kreasi Vas Bunga 
  

Halooo teman-teman, sudah siap kembali sekolah? … J J 
Teman-teman TK A akan bersenang-senang bersama membuat sesuatu.. 
Apa yaaa ituu..  
Pasti asyiiikkk… J 
 

Hari ini TK A akan bersama-sama membuat kreasi vas bunga dari kertas warna dan stik es krim.. 
Ayoo kita siapakan alat dan bahannya yaa  
Kalau sudah siap coba perhatikan Ibu Guru yaaa. Kita akan mulai bersama-sama untuk menempelnya. Pertama-tama 
siapkan tiga lembar kertas warna yang sudah berbentuk bunga-bunga cantik, ada warna merah, kuning dan pink. 
Sudah??  
Jika sudah, ambil stik es krim dan kemudian kita tempelkan dibalik bunganya. 
Taraaaa.. Sudah jadi kreasi vas bunga dari kertas warna Kelompok TK A. 
 

Seru sekali yaa, belajar bersama walaupun online tetapi teman-teman TK A semua bersemangat loh.. Semua ceria, 
Hebat!! J J 
 

MI: Kec. Visual, Kec. Natural, Kec. Kinestetik 
	  



LIPUTAN KEGIATAN TK B 

Membuat	  Kreasi	  Montase	  Bebek	  
	  

Teman-‐teman	   Hari	   ini	   TK	   B	   akan	   membuat	   binatang	   bewarna	  
kuning,	  kecil	  dan	  bunyinya	  “wek	  wek	  wek”	  
Coba	  teman-‐teman	  tebak	  binatang	  apakah	  itu??	  “bebek	  bu”	  Yup	  
betul	  sekaliii	  J	  
	  

Bebek	  itu	  kakinya	  ada	  berapa	  ya?	  “ada	  dua	  bu	  guru”..	  Wah	  pintar	  
semuaa..	  
	  

Ayoo	   kita	   siapkan	   dahulu	   alat	   dan	   bahannya.	   Ada	   kertas	   bulat	  
dengan	   berbagai	   ukuran	   dan	  warna.	   Ada	  warna	   kuning,	   hitam,	  
merah	   dan	   orange.	   	   Selanjutnya	   teman-‐teman	   perhaFkan	   bu	  
guru	  yaaa…	  
	  

Untuk	   badannya	   ambil	   bulatan	   yang	   paling	   besar	   berwarna	  
kuning..	  Lalu	   lipat	  dua.	  Setelah	  dilipat	   jangan	  lupa	  untuk	  di	   lem.	  
Kemudian,	   tempel	   bagian	   kepala,	   mata,	   paruh,	   kaki	   dan	   sayap	  
bebeknya	  ya	  teman-‐teman..	  
	  

Waah	   bebek	   kertasnya	   seperF	   bebek	   sungguhan	   yaa	   bisa	  
bergoyang	  kekanan	  dan	  kekiri..	  
Teman-‐teman	   semua	   HEBAT	   sudah	   berhasil	   membuatnyaJJ	  
Keren	  	  
	  

MI:	  Kec.	  Natural,	  Kec.	  KinesteFk,	  Kec.	  Visual,	  Kec.	  Logika	  
	  



LIPUTAN PENYEMPROTAN DESINFEKTAN TKAI 

Selama pandemi Covid-19, kebersihan menjadi hal yang sangat penting untuk lebih kita perhatikan. 
Sekolah Taman Kreativitas Anak Indonesia secara mandiri melakukan penyemprotan cairan 
disinfektan tiap dua kali seminggu, pada hari Rabu dan Sabtu. 
 
Penyemprotan disinfektan menjadi salah satu kegiatan wajib untuk mencegah penyebaran virus 
dan bakteri di area lingkungan sekolah. Semua ruangan kelas, pintu kelas, jendela, ruang 
perpustakaan, area kegiatan, sampai dengan tempat bermain adik-adik TK dilakukan penyemprotan 
disinfektan. 
 
Selain penyemprotan disinfektan, TKAI juga selalu memperhatikan anjuran protokol kesehatan. 
Seperti setiap tamu yang memasuki lingkungan sekolah akan dilakukan pengecekan suhu dan 
disediakan hand sanitizer serta tempat cuci tangan portebel ditiap sudutnya.  



Membuat kerajinan tangan bersama si kecil 
t e r m a s u k s a l a h s a t u a k t i f i t a s y a n g 
menyenangkan. Tidak perlu membuat kerajinan 
tangan yang susah atau yang bagus sekali, cukup 
maksimalkan manfaatnya saja yaitu beraktifitas 
bersama si kecil. Adapun manfaat membuat 
kerajian tangan bersama si Kecil:  
 

1. Mengembangkan kreatifitas 
Kreatifitas perlu dilatih dan membuat kerajinan 
tangan merupakan salah satu cara membangun 
dan mengembangkan kreatifitas serta imajinasi si 
kecil. 
 

2. Mengajar anak mengikuti instruksi 
Si kecil belajar ketika mereka tidak mengikuti 
instruksi maka hasil yang mereka dapatkan pun 
tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini 
mengajarkan mereka tentang pentingnya 
mengikuti instruksi. 
 

3. Melatih kemampuan motorik & kemampuan 
dasar lainnya 
Membantu si kecil melatih banyak kemampuan 
dasar. Hampir semua jenis kerajinan tangan 
menggunakan koordinasi mata dan tangan. 

4. Kesempatan mengobrol orang tua dan anak 
Orang tua dan anak jadi memiliki kesempatan 
untuk mengobrol. 
 

5. Waktu tenang buat anak 
Membuat kerajinan tangan membantu si kecil 
untuk lebih tenang ketika beraktifitas.  
 

6. Membangun percaya diri 
Ketika si kecil berhasil membuat sesuatu dengan 
tangannya sendiri, kepercayaan dirinya akan 
timbul. 
 

7. Aktifitas yang akan diingat oleh anak 
Mengerjakan kerajinan tangan bersama 
merupakan kegiatan yang bagus sekali untuk 
berinteraksi dengan si kecil. Bukan tidak mungkin 
mereka akan mengingatnya meskipun sudah 
dewasa. 
 

Manfaat  Membuat Kerajinan Tangan Bersama Si Kecil Artikel  

Sumber : 
https://www.seraphinaeducationalcorner.com/articles/133-
manfaat_membuat_kerajinan_tangan_bersama_anak.html 



TBB 
TBK 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 

  

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

31 

Kegiatan TB Bulan AGUSTUS 2020 Tema :  
Diriku  

Menyanyi “dua 
mata saya” 

M e n e m p e l 
hiasan kepala 

Menyanyi 
Membuat alat musik dari 
biji kacang hijau  

Main alat musik dapur 

Menyanyi lagu “dua mata 
saya” dan Senam 

Tebak suara 
binatang 

Menyanyi 
M e m b u a t 
kreasi kaca 
mata 

Menyanyi 
Melengkapi gambar panca 
indera 

Menyanyi 
Maze mencari jejak 

Membuat bunga dari pola 
telapak tangan 

Menyanyi 
Melempar & 
menangkap bola 

Menari pita 
Menggambar 

Menyanyi 
Membuat bentuk 
dari plastisin 

Mengambil bola sesuai 
warna 

Menyanyi 
M e r e m a s 
kertas menjadi 
bola 
Melempar bola 
ke keranjang 



Kegiatan TK Agustus 2020 

TK A TK B 

Minggu ke-2 
3 Agustus – 7 

Agustus 

-  Menghias kacamata 
-  Membuat es krim 
 

-  Membuat kreasi earphone 
dan menghias MP3 

-  Tebak suara 
 

Minggu ke-3 
10 Agustus – 14 

Agustus 

-  Membuat jam tangan 
-  Senam penguin 
-  Menendang bola 
 

-  Membuat topi 
-  Kreasi sandal kamar 
 

Minggu ke-4 
17 Agustus – 21 

Agustus 

-  Kreasi boneka tangan 
-  Membentuk dough 
 

-  Menghias buku diary 
-  Membuat teh manis 

Tema : 
Diriku 



vTim  Buletin TKAIv  
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…yang berUlang Tahun 
di bulan Agustus  

(5) Naya TK B1   23) Azarel TK B2 

(7) Sabia TK B2   (27) Rafa TK A3 

(11) Kalisha TK B3   (30) Lea 

TK A3 

(20) Hassya TK A2 

Semoga menjadi anak yang pandai,  selalu ceria dan penuh kasih sayang pada sesama. Aamiin… 


