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Salam TKAI,  
 
Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J 
MERDEKAAA…. MERDEKAAA…  MERDEKAA… !! 
 
Buletin pada edisi bulan September kali ini, akan menyajikan 
liputan-liputan menarik seputar kegiatan anak-anak. Liputan-liputan 
tersebut antara lain : 
 
-   Liputan Perayaan HUT RI 
-   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 PERAYAAN HUT RI 

Semarak HUT RI ke-75 

 

♫♫ 17 Agustus tahun 45 
Itulah hari kemerdekaan kita 
Hari merdeka Nusa dan Bangsa 
Hari lahirnya bangsa Indonesia 
Merdeka... ♫♫ 
 

Sepenggal lirik lagu Hari Merdeka membuat kita tambah semangat yaa JJ 
Ayo siapa yang tahu tahun ini Indonesia ulang tahun yang keberapa? 
“75 bu guru”.. Yaa betul.. Indonesia tahun ini merayakan hari jadi ke-75 tahun. 
 

Perayaan HUT RI kali ini juga sangat berbeda dengan perayaan sebelumnya 
karena kita merayakan HUT RI secara online. Tapi walaupun secara online, 
perayaan HUT RI ke-75 tetap seru loh 
 

Perayaan HUT RI ke-75 diawali dengan sambutan dari Ketua Yayasan Taman 
Kreativitas Anak Indonesia Bapak Gandhi A. Prianto, Kepala Sekolah TK KAI Ibu 
Atih Kurniati, lalu dilanjutkan senam Gemu Fa Mi Re bersama-sama dan ada 
banyak perlombaan yang diadakan secara online. Ada perlombaan menari 
“chicken dance” bersama dengan ayah, bunda, adik dan kakak. Lalu ada lomba 
mengupas telur. Wow.. Seru ya semuanya dapat mengupas telur sendiri. Hebat! 
 

Semoga tahun depan kita bisa merayakan kembali HUT RI dengan suasana 
meriah disekolah yaa teman-teman JJ 



LIPUTAN PERAYAAN HUT RI 

Chicken Dance di Perayaan HUT RI

 

Perayaan HUT RI juga diisi dengan lomba menari Chicken Dance 
bersama seluruh anggota keluarga loh.. Ayah, Bunda, Kakak dan 
Adik semua boleh ikut menari. 
 

Video Chicken Dance yang dibuat teman-teman semua keren. Ada 
yang kompak memakai baju merah, ada juga yang bergaya 
memakai baju adat daerah dan juga memakai atribut lainnya. 
Seruuu.. 

Perlombaan menari Chicken Dance ini ada pemenangnya loh JJ 
Siapa ya video terkompak dan paling kreatif dari TB, TK A, dan TK B?? 
 

Pemenang video terkompak dan paling kreatif di Taman Bermain adalah Qia. 
Lalu pemenang di TK A, yaitu Amyra, Vero dan Vania. Dan pemenang di TK B 
adalah Malik, Kharisma dan Shaka.. Yeaayy Selamat.. 
 

Tidak hanya pemenang video terkompak yang mendapat hadiah loh.. Tapi 
teman-teman semua juga mendapat hadiah dari Bu Guru. Karena teman-
teman sudah hebat dan keren sekali memeriahkan HUT RI di tahun ini 
Horeee senangnyaa JJJ 



LIPUTAN EKSKUL DRUMBAND 

Keseruan Ekskul Drumband

 

Semangat pagi teman-teman.. 
 

Sudah hari Kamis, waktunya kita kembali belajar Drumband bersama 
kakak-kakak Drumband. Bendera bersama Kak Elke, perkusi dengan Kak 
Bowo dan Pak Madi, dan belyra besama Kak Aldy. 
 

Oiya, untuk perkusi kali ini akan digabung ya kelas A dan kelas B bersama 
Kak Bowo dan Pak Madi. 
Kelas belira bersama Kak Aldy juga makin hebat!! Teman-teman sudah 
pintar memainkan beliranya. Dengarkan aba-abanya ya  
“do do do” “re re re” “la la la”  Hebat !! 
Di kelas bendera bersama Kak Elke juga makin kompak loh.. Semua 
mendengarkan arahan Kak Elke “bersiap ! Band on Up! Ayo angkat tinggi 
tangannya seperti burung yaa” 
 

Waah teman-teman semakin hebat lhoo. Ketukan dan pukulannya sudah 
seirama. Jangan lupa selalu latihan dirumah yaa supaya makin hebat 
bermain alat musiknya JJ 
 

Kecerdasan: Musikal, Logika, Kreativitas 



LIPUTAN EKSKUL SAINS 

Putar-putar Gangsing




 

Haloo teman-teman jumpa lagi dengan Kak Bilal dan 
Kak Novi.. Sudah siap seru-seruan lagi?? “siap”.. 
 

Sains Tk A akan membuat mainan tradisional tapi versi 
modern.. Kira-kira apa ya? Kita akan membuat gangsing 
loh teman-teman.. 
 

Sekarang ayo kita siapkan bahan-bahannya.. Ada tutup 
gelas, sumpit, dan mur. Pertama-tama kita tusukkan 
sumpit yang ujungnya runcing ke tutup gelas sampai 
tembus. Jika sudah tembus pasang mur dibagian 
bawahnya yaa gunanya untuk mengunci tutup gelas 
agar tidak turun saat nanti dimainkan. 
“kak gangsingku sudah berputar” Hebat teman-teman 
TK A !! 
 

Kecerdasan: Kinestetik, Interpersonal, Intrapersonal, 
Visual 

Jari Robot 
 

Berbeda dengan TK A, sains TK B membuat sesuatu 
yang keren banget loh.. Kita akan membuat jari 
robot.. WOOW 
 

Sebelum kita mulai seru-seruan, coba sebutkan jari 
tangan teman-teman ada berapa? “sepuluh” betul !  
 

Nah ayo kita mulai membuatnya, ambil sedotan yang 
sudah ada ruas-ruasnya,kemudian rekatkan karton 
dibagian bawah sedotan dengan masking tape. 
Setelah itu tali yang ada dicincin kita masukan ke 
sedotan sampai ujung ya teman-teman.. Jika sudah, 
rekatkan tali tadi dengan sedotan menggunakan 
masking tape. Kemudian karton putih lipat 
mengikuti ukuran jari tengah teman-teman ya. Dan 
sudaah jadii jari robot buatan teman-teman TK B. 
Keren ! 
Jari robotnya bisa bergerak seperti jari sungguhan 
JJ 
 

Kecerdasan: Kinestetik, Logika, Intrapersonal 
 



Topeng Wajah

 

!Kepala.. Pundak..lutut..kaki..lutut..kaki 
   Daun telinga..mata..hidung..pipi.. 
   Kepala..Pundak..lutut..kaki..lutut..kaki! 
 

Minggu ini kita akan mengenal bagian tubuh, ayo kita sebutkan 
sama-sama apa saja yang ada ditubuh kita.. 
 
Dimulai dari yang bagian atas ada kepala. Lalu yang diatas 
kepala namanya apa ya? “rambut buu” betul.. 
Di bagian kepala selain rambut ada mata, hidung, mulut dan 
telinga.. 
Coba mata dan telinga teman-teman ada berapa? “dua” 
betul! !! Kalau hidung dan mulut ada dua atau satu ya? “Satu 
bu”.. Waah hebat.. 
 
Nah sekarang kita mulai melengkapi bagian wajah dan 
menghiasnya yaa.. 
Ibu guru sudah siapkan topeng wajahnya.. Tapi ditopeng itu 
belum lengkap bagian-bagian wajahnya.. Supaya lengkap kita 
tempelkan hidung dan mulutnya yaa.. 
 
Dibawah bagian mata kita tempelkan hidung, selanjutnya 
mulutnya..  
Setelah melengkapi bagian yang hilang pada wajah, sekarang 
kita hias rambutnya. Untuk anak perempuan sematkan jepitan 
dirambutnya.. Waah sudah cantik JJ 
Yeaay teman-teman hebat ! 
 

Kecerdasan: Visual, Kinestetik, Intrapersonal 

LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN KECIL 



       Kreasi Kacamata

 
Selamat pagi teman-teman TB Besar … 
Kita akan membuat sesuatu yang akan dipakai dimata kita 
loh.. Wah apa ya itu?? 
 

Coba ibu guru mau bertanya dulu, mata kita ada berapa ya? 
“dua bu guru” yaaa betuul sekali teman-teman J 
Kita diberikan Tuhan dengan dua mata, dua telinga, satu 
hidung dan satu mulut.. Mata kita digunakan untuk melihat, 
telinga untuk mendengar, hidung untuk bernafas, dan mulut 
untuk berbicara. 
 

Ayoo sekarang kita mulai membuat kreasi kacamata nya.. 
Teman-teman siapkan kertas yang berbentuk kacamata, lem 
dan kertas warnanya ya.. 
Pertama-tama kita gunting kertas warna-warni sesuai dengan 
pola garis lurusnya. Lalu berikan lem pada kertas yang sudah 
teman-teman gunting, kalau sudah tempelkan di bagian atas 
kacamata. Mempelkan kertas warnanya secara bergantian ya 
dan jangan lupa tempelkan bintang sesuai kreasi teman-
teman. 
 

“aku sudah jadi bu guru” waah keren.. 
Kalau semua sudah jadi, kita pakai kaca matanya yaa 
Yeaaaayyy… 
 
Kecerdasan: Kinestetik, Visual, Intrapersonal 

LIPUTAN LIPUTAN KEGIATAN TAMAN BERMAIN BESAR 



LIPUTAN KEGIATAN TK A 

Mengenal Bagian Tubuh

  

  
Dalam rangka menjalankan tema Diriku sub tema 
Tubuh, kali ini TK A belajar mengenal bagian tubuh 
loh.. 
Ayoo kita sebutkan apa saja yang ada ditubuh 
kita !! Dibagian atas ada kepala. Dikepala ada dua 
mata, dua telinga, satu hidung, dan satu mulut. 
Kemudian pada badan kita ada dua tangan, dan 
dua kaki.  
 

Ayo sekarang perhatikan bu guru ya.. Di lembar 
tugas teman-teman ada 3 gambar bagian tubuh 
yang belum tersusun. Ada potongan gambar bagian 
kaki, kepala, dan badan. Kira-kira manakah yang 
kita tempel lebih dulu?? Kita coba menyusunnya 
yaa.. 
 

Pertama-tama gambar bagian kepala kita 
tempelkan diposisi mana? “atas bu” betuul.. 
Setelah bagian kepala, kita tempelkan gambar 
bagian kaki dulu atau badan?? “badan” yaa benar 
sekali. Dan yang terakhir gambar bagian kaki.  
 

Selesai.. Horeee teman-teman TK A semua pintar 
JJ 
 
Kecerdasan: Logika, Intrapersonal, Visual 



LIPUTAN KEGIATAN TK A 

Kreasi Topeng

 
  

Halo teman-teman.. 
 

Kegiatan TK A hari ini sangat seruu loh. 
 
Teman-teman TK A sedang melengkapi bagian-bagian yang 
hilang di topengnya. Ayoo sekarang kita mulai 
melengkapinya ya dengan menggambar dua mata, lalu 
hidung, dan mulutnya.  
 

Waah bagus sekali gambar teman-teman..  
Setelah melengkapi gambar di bagian topengnya, kita 
lanjutkan dengan mewarnai topengnya. Mewarnainya 
sesuai kreasi teman-teman yaa.. 

“bu rambut aku warna cokelat ya” 
“kalau aku rambutnya hitam ya bu” 
 
Yeeaaaaayy sudah jadi topengnya. Jangan lupa 
tempelkan sumpit dibelakang topengnya 
supaya teman-teman mudah memegangnya. 
 
 
 

Kecerdasan: Kinestetik, Intrapersonal,Visual 



LIPUTAN KEGIATAN TK B 
Kreasi Boneka Tangan




	  

Hai selamat pagi semua.. Sudah siap belajar hari ini?? 
“sudah bu guru” waaah semangat sekali teman-teman TK B 
JJ 
  

Minggu ini dengan tema diriku sub tema tubuh, teman-teman 
TK B sedang belajar mengenal anggota tubuh. Salah satu 
anggota tubuh yaitu tangan. Tangan kita gunanya untuk apa 
ya? “makan bu” “menulis” yaa semua betul.. Hebat !! 
Dua tangan kita masing-masing memiliki lima jari. Mari kita 
sebutkan nama-nama jarinya yaa.. Ada ibu jari, telunjuk, jari 
tengah, jari manis, dan kelingking.  
 

Nah sekarang kita akan membuat Kreasi Boneka Tangan.. 
Waah asyiiikk.. Yuk kita mulai, siapkan plastik tangan, gelas 
kertas, sedotan, karet, dan gambar tempelnya yaa.. 
Gelas kertas yang sudah diberi lobang pada bagian samping, 
dimasukkan sedotan lalu bungkus gelas kertas dengan plastik 
tangannya, yang bagian jari menghadap ke atas. Setelah 
dibungkus, ikat plastik tangan dengan karet yaa 
 
Sekarang coba teman-teman tiup.. Taraaaaa 
Plastik tangan nya mengembung loh.. 
 
Kecerdasan: Kinestetik, Visual, Kreativitas 
	  



Kreasi Sandal  Kamar

 
Pembelajaran mengenal tubuh TK B kali ini, akan mengenal anggota tubuh di bagian paling bawah. 
Fungsinya untuk kita berjalan. Teman-teman ada yang tahu apa itu?? “kaki bu” betul !! 
 

Selain untuk berjalan, kaki kita juga berfungsi untuk berlari, menendang bola, berdiri dan masih 
banyak yang lainnya. Nah hari ini TK B sedang membuat kreasi sandal kamar.. Seru loh.. Yuk kita 
mulai membuatnya !! Siapkan bahan-bahannya yaa.. Busa ati, variasi geometri, dan lem. Yang 
hijau untuk alas sandalnya ya teman-teman, sedangkan yang merah untuk penutup bagian atas 
sandalnya. Alas sandal sudah bu guru lubangi ya, teman-teman coba masukan busa ati  yang warna 
merah ke lubang alas sandalnya ya lalu jangan lupa beri lem supaya menempel kuat. Yeaaayy 
sekarang tinggal kita hias sandal kamarnya dengan bentuk geometrinya JJ 
 

Horee sandal kamar kreasi teman-teman TK B sudah jadi !! Sandal kamarnya bisa loh teman-
teman gunakan didalam rumah JJ 
 
Kecerdasan: Kreativitas, Kinestetik, Logika 



Sebelum teman-teman memulai permainan, 
biasanya selalu melakukan “hompimpa” dulu.. 
 

Beberapa permainan tradisional yang diawali 
dengan Hompimpa diantaranya petak umpet 
dan  petak jongkok. 
 

Apa ya arti sebenarnya Hompimpa Alaium?? 
Hompimpa Alaium berasal  dari Bahasa 
Sansekerta yaitu Hom Pim Pah Alaihom 
artinya “dari Tuhan kembali ke Tuhan” dengan 
memanfaatkannya di jalan kebaikan wujud 
kesyukuran terhadap nikmat-Nya. 
 

Hompimpa dilakukan secara berkelompok 
minimal tiga orang untuk menentukan urutan 
dalam permainan. 
 
Cara melakukan Hompimpa dengan: 
-  Menggunakan telapak dan punggung 

tangan 
-  Biasanya digunakan untuk mengundi / 

menentukan giliran pemain 
-  Misal saat permainan petak umpet, yang 

keluar terkahir kalah atau menjadi penjaga 

pos. 
 
 

Beberapa versi Hompimpa: 
-  Jawa mengucapkannya “Hompimpa alaium 

gambreng siji loro telu papat (diikuti dengan 
hitungan 1,2,3 dan 4) 

-  Betawi menyebutkannya “Hompimpa alaium 
gambreng, Mpok Ipah pakai baju rombeng” 

-  Sunda mengucapkannya “Hompimpah 
alaium gambreng kuda lari di atas genting” 

Seruu yaaa 
Nanti teman-teman boleh coba melakukan 
Hompimpa sebelum memulai permainan yaaa 

Masih Ingat Hompimpa? Artikel  

Sumber : http://akutahu.com/post/masih-ingat-hompimpa 



TBB 
TBK 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 
1 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30 1 2 

Kegiatan TB Bulan SEPTEMBER 2020 

Tema II : 2 September – 
11 September   
Diriku  

Tema III : 14 September 
– 2 Oktober 
Lingkungan  

-  Tepuk keluarga 
-  Nonton video 

“keluarga” 

Memindahkan beras 
menggunakan gelas 

Menyusun 
puzzle 

Main alat musik 
dapur 

Maze 

Menyusun bagian-
bagian rumah 

Menonton film 
“Tetanggaku Hebat” 

Memasukkan batu 
kedalam botol 

Menyebutkan 
nama guru L e m p a r 

tangkap bola 

-  Berjalan pada garis lurus 
-  Mengelompokkan gambar 

-  Bernyanyi 
Bangun Tidur 

-  Mengenal warna 

-  Bernyanyi Bangun 
Tidur 

-  Kreasi “sapu” 

-  Bernyanyi “Itulah 
Rumah Kami” 

-  Room Tour 

-  Bernyanyi “Itulah 
Rumah Kami” 

-  Main musik alat 
dapur 

-  Bernyanyi “Itulah 
Rumah Kami” 

-  Menempel gambar 
bagian rumah 

-  Menari 
-  Berdiri dengan 1 kaki 

-  Melompat 
-  Menghitung 

-  Nyanyi lagu 
“Masuk Sekolah” 

-  Mencari gambar 
keperluan sekolah 

-  Nyanyi lagu 
“Masuk Sekolah” 

-  Mencari 
kejanggalan 
gambar 



Kegiatan TK SEPTEMBER 2020 

TK A TK B 

Minggu ke-2 
1 September – 4 

September 

-  Melempar bola ke 
keranjang 

-  Membuat jam aktivitas 
-  Menganyam keranjang 

piknik  

-  Membuat dadu 
-  Kreasi pop-up ruang 

keluarga 
-  Membuat roti 

Minggu ke-3 
7 September – 
11 September 

-  Kreasi celemek 
-  Meronce kalung 
-  Praktek Menyapu 

-  Membuat kreasi cermin 
-  Menyusun huruf 
-  Kreasi pengki & sapu 

Tema II : 
KELUARGAKU 



Kegiatan TK SEPTEMBER 2020 

TK A TK B 

Minggu ke-1 
14 September – 
18 September 

-  Melipat rumah 
-  Menempel sesuai tempat 
-  Membuat celengan rumah 

-  Menganyam atap rumah 
-  Maket rumah 

Minggu ke-2 
21 September – 
25 September 

-  Bermain alat musik dapur 
-  Mencocokkan mobil 

ambulance 
-  Menjahit dompet 

-  Kreasi keranjang 
-  Kreasi tas dokter 
-  Kreasi membuat pohon 

Minggu ke-3 
28 September – 

2 Oktober 
 

-  Melukis dengan cotton 
buds 

-  Menghitung benda 
-  Sandiwara boneka 

-  Menempel nama guru kelas 
-  Kreasi mainan lempar 

sasaran 
-  Kejanggalan gambar 

Tema III : 
LINGKUNGAN 



…yang berUlang Tahun 
di bulan September  

(2) Qian TK B3   (15) Michelle TK A2 

(6) Aalto TK A1   (16) Binar TK A3 

(11) Malikha TK A1    

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

vTim  Buletin TKAIv  
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