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Salam TKAI,  
 
Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J 
 
Buletin pada edisi bulan Oktober kali ini, akan menyajikan liputan-
liputan menarik seputar kegiatan anak-anak. Liputan-liputan 
tersebut antara lain : 
 
-  Liputan Senam Bersama 
-  Liputan Ekskul Drumband 
-  Liputan Ekskul Sains 
-  Liputan Kegiatan Taman Bermain Kecil 
-  Liputan Kegiatan Taman Bermain Besar 
-  Liputan Kegiatan TK A 
-  Liputan Kegiatan TK B 
-  Liputan Ngobrol Daring 
-  Liputan Hari Ayah 
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	  SENAM	  BERSAMA	  

 

Hai	   teman-‐teman	   semua..	   Sudah	   siap	   belajar	   hari	   ini?	   Sebelum	   kita	   belajar	  
dikelas	  masing-‐masing,	  9ap	  hari	  Selasa	  dan	  Jumat	  Taman	  Bermain,	  TK	  A,	  dan	  TK	  
B	  ada	  kegiatan	  senam	  dan	  menari	  bersama	  dulu..	  
Waah	  seru	  sekali	  pas9nya..	  
	  
Ayo	  teman-‐teman,	  gerakan	  tubuh	  kalian..	  	  
Hap	  hap	  hap..	  
Iku9	  gerakan	  Ibu	  Guru	  yaa..	  Angkat	  tangan	  teman-‐teman	  yang	  9nggi	  lalu	  tahan	  
dan	  kita	  berhitung	  bersama-‐sama	  dari	  satu	  sampai	  delapan..	  
Yup	  betul..	  	  
Setelah	  cukup	  pemanasannya,	  kita	  mulai	  senam	  nya..	  
	  

Yeay	  seruu	  sekali	  senam	  TK	  KAI	  semua	  teman-‐teman	  semangat	  
mengiku9	  gerakan	  senam	  dan	  tentunya	  membuat	  tubuh	  kita	  jadi	  tambah	  
sehat	  deh	  JJ	  
	  

Senam	  sudah,	  kita	  lanjut	  belajar	  dikelas	  masing-‐masing	  yaa…	  
	  

JJ	  
Kecerdasan:	  Kineste9k,	  Musikal,	  Visual	  



LIPUTAN	  EKSKUL	  DRUMBAND	  

Keseruan Ekskul Drumband

 

Halo semangat pagi teman-teman.. 
 

Yeaay sudah hari Kamis lagii.. Sudah siap untuk Drumband?? 
“SIAP kak” 
 

Latihan drumband dikelas Perkusi TK A bersama Kak Bowo sedang belajar bermain lagu 
satu tambah satu.. Kita dengarkan ketukannya ya teman-teman “Boom A B A Boom 
Boom UP” wah teman-teman TK A hebat ya ketukannya sudah seirama.. Teman-teman 
TK B juga gak kalah hebatnya.. Giat dan selalu semangat berlatih perkusi bersama Pak 
Madi.  
 

Nah dikelas Belira, Kak Aldi juga sudah masuk dalam intro lagu.. “mi mi mi sol fa klik klik 
klik” “fa fa fa la sol” 
 

Kita intip yuk dikelas Bendera.. Wah ternyata gerakan yang Kak Elke ajarkan sudah 
pakai lagu juga.. Keren sekaliii.. 
Teman-teman semua makin hebat lho bermain alat musiknya.. Jangan lupa selalu latihan 
dirumah yaa JJ 
 

Kecerdasan: Musikal, Logika, Kinestetik 



LIPUTAN	  EKSKUL	  SAINS	  TK	  A	  

Jam Aktivitasku




 

Hai	  hai	  hai	  jumpa	  lagi	  kita	  di	  kelas	  Sains	  teman-‐teman..	  Kita	  tes	  semangat	  
dulu	  yaa	  
“Sains??”	  asyiiikkk	  bangeeLt	  !!	  
	  

Di	  minggu	  ini	  sains	  TK	  A	  membuat	  sesuatu	  yang	  keren	  lho	  teman-‐teman.	  
Kita	   membuat	   jam	   ak9vitasku.	   Kita	   siapkan	   dulu	   alat	   dan	   bahannya.	  
Pertama,	   ambil	   kertas	   yang	   ada	   gambar	   ak9vitasnya	   kemudian	   tempel	  
dikarton	  pu9h	  lalu	  lubangi	  dengan	  gun9ng	  pada	  bagian	  tengah	  nya.	  Ha9-‐
ha9	   ya	   teman-‐teman	   saat	   melubanginya	   karena	   gun9ng	   itu	   tajam	   dan	  
berbahaya	  jadi	  minta	  bantuan	  ke	  ayah	  dan	  bunda	  yaa	  JJ	  
	  

Selanjutnya	   ambil	   karet	   dan	   sematkan	  pada	   kawat.	   Kemudian	   lilin	   yang	  
ada	  lubangnya	  kita	  masukkan	  ke	  kawat	  sampai	  ujung	  karet.	  Sisakan	  ujung	  
karet	  sedikit,	  dan	  masukkan	  s9k	  pendek	  untuk	  menahan	   lilinnya	  supaya	  
9dak	   lepas	   ya..	   Setelah	   itu,	  masukkan	   kelubang	   yang	   ada	  dikarton	   tadi.	  
Kemudian	  masukkan	  juga	  tabung	  	  dibagian	  belakang	  karton.	  Oiya,	  jangan	  
lupa	  diganjal	  s9k	  pendek	  lalu	  ikat	  sisa	  karetnya	  supaya	  s9k	  didepan	  yang	  
menjadi	   jarum	  jam	  menjadi	  kencang.	  Tema-‐teman	  harus	  sabar	  dan	  teli9	  
ya	  mengiku9	   langkah-‐langkah	  yang	  disampaikan	  oleh	  kakak-‐kakak	  sains.	  
Waah	  sudah	  jadi	  jam	  ak9vitasku	  JJ	  
	  

Nah	   untuk	   cara	   mainnya,	   putar	   jarum	   jam	   sebanyak	   20	   kali	   searah	  
berlawanan,	  dan	  coba	  lihat	  jarum	  jam	  nya	  berputar..	  
Yeaay	  percobaan	  jam	  ak9vitas	  TK	  A	  berhasil.	  Hebat	  !	  
	  

Kecerdasan:	  Visual,	  Kineste9k,	  Logika	  



LIPUTAN	  EKSKUL	  SAINS	  TK	  B	  

Mobil Magnet




	  

Selamat	  pagi	  teman-‐teman..	  Sudah	  siap	  bermain	  dan	  bersenang-‐senang??	  “siap”	  
Sains	  TK	  B	  akan	  membuat	  sesuatu	  yang	  keren	  banget	  loh..	  Apa	  ya	  itu??	  Kita	  akan	  membuat	  Mobil	  tapi	  mobilnya	  itu	  
9dak	  perlu	  pakai	  bensin	  buat	  jalannya.	  Cukup	  memakai	  magnet	  maka	  mobilnya	  sudah	  bisa	  jalan.	  	  Wuih	  keren	  JJ	  
	  

Sekarang	  yuk	  kita	  siapkan	  alat	  dan	  bahannya.	  Ada	  s9k,	  magnet,	  mobil	  kertas,	  karton,	  masking	  tape,	  dan	  double	  tape..	  
Pertama,	   ambil	   s9ck	   kemudian	   tempel	  magnet	   disalah	   satu	   ujung	   s9cknya	  menggunakan	  masking	   tape	   ya	   teman-‐
teman.	  Lalu	  ambil	  mobilnya,	  coba	  dorong	  bagian	  belakang	  mobilnya	  dan	  masukkan	  magnet	  ke	  kap	  mobil.	  Jangan	  lupa	  
tempel	   magnetnya	   dibagian	   dalam	   kap	   mobil	   menggunakan	   masking	   tape	   yaa.	   Setelah	   itu,	   coba	   kita	   hias	   yuk	  
mobilnya.	  Boleh	  digambar	  sesuai	  kreasi	  teman-‐teman.	  
	  

Wah	  tambah	  keren	  mobil	  teman-‐teman.	  Ada	  pintunya,	  lampu,	  dan	  juga	  ada	  ban	  mobilnya.	  Nah	  mobilnya	  kita	  letakkan	  
digarasi	   dulu.	   Kita	   lanjutkan	   membuat	   jalannya	   memakai	   karton	   pu9h.	   Caranya	   lipat	   karton	   pu9h	   sesuai	   garis	  
lipatannya.	   Kemudian	   dilipatan	   paling	   kecil	   berikan	   double	   tape	   supaya	   membentuk	   kotak	   seper9	   terowongan.	  
Supaya	  makin	  keren	  jalannya,	  kita	  hias	  lagi	  yuk.	  Tambahkan	  garis	  marka	  jalan	  atau	  pohon	  juga	  boleh.	  
	  

Yes	  sudah	  jadi	  9nggal	  kita	  mainkan	  mobil	  magnetnya.	  Kita	  letakan	  mobil	  diatas	  jalanannya,	  dan	  s9k	  nya	  kita	  pasang	  
dibawah	  mobil	  kemudian	  tarik..	  Yeaay	  mobilnya	  berjalanJJ	  
Jangan	  ngebut	  ya	  teman-‐teman,	  ha9-‐ha9	  berkendaranyaJ	  
	  

Kecerdasan:	  Logika,	  Kinese9k,	  Visual	  



Praktek Gosok Gigi dan Pakai Baju

 

!!Bangun	  9dur	  kuterus	  mandi	  
	  	  	  	  	  	  	  Tidak	  lupa	  menggosok	  gigi	  
	  	  	  	  	  	  	  Habis	  Mandi	  kutolong	  ibu	  
	  	  	  	  	  	  	  Membersihkan	  tempat	  9durku	  
 

Haloo Taman Bermain Kecil.. 
Hari ini kegiatan kita seru banget lho.. 
Sebelum kita mulai belajar, ibu guru mau bertanya dulu. Teman-
teman kalau mandi sendiri atau sama mama? “sendiri” wah 
hebat.. 
Mandi itu fungsinya untuk membersihkan badan dari kotoran dan 
membuat badan kita menjadi segar. Mandi juga salah satu cara 
untuk menjaga kebersihan badan kita. Selain mandi, kita juga 
harus menjaga kebersihan diri dengan cara menggosok gigi dan 
memakai pakaian yang bersih yaa.. Kali ini kita akan praktek 
gosok gigi dan memakai baju sendiri. Sudah siap? 
 

Ayo kita ambil sikat gigi dan pasta giginya. Putar putar dari depan 
ke belakang, atas dan bawah, jangan lupa gigi depannya yaa.. 
Supaya gigi kita bersih dan tidak bolong karena kuman nakal JJ 
Waah adik Qia pintar sekali menggosok giginya. 
Gigi sudah bersih, yuk sekarang kita belajar pakai baju sendiri. 
Ambil baju dan celana nya dulu ya. Jangan sampai terbalik 
memakainya..  
 
Yeaay sudah bersih, wangi dan cantik.. Hebat teman-teman! 
 

Kecerdasan: Intrapersonal, Kinestetik, Visual 

LIPUTAN	  KEGIATAN	  TAMAN	  BERMAIN	  KECIL	  



LIPUTAN	  LIPUTAN	  KEGIATAN	  TAMAN	  BERMAIN	  BESAR	  

Menempel Bagian Rumah

 

!Itulah rumah kami 
   Tempat kami tinggal 
   Halamannya yang bersih 
   Tempat aku main! 
 

Di tema Lingkungan kali ini, kita akan mengenal bagian rumah dan membuatnya lho.. 
Wooow 
Siapa yang tahu rumah itu apa ya? 
Rumah adalah tempat tinggal kita bersama ayah, bunda, kakak, dan adik. 
Tempat berlindung dari panas dan hujan..  
 

Nah sebelum memulai membuat rumah, kita sebutkan dulu bagian-bagian rumahnya yaa.  
Ada atap yang fungsinya melindungi kita dari panas dan hujan, tembok atau dinding 
sebagai penyangga supaya rumah kita kuat berdirinya. Coba kalo ini apa ya “tok tok tok 
permisi” ayoo bagian apakah ini teman-teman?? “Pintu bu guru” waah betul sekali.. Dan 
ada satu bagian lagi untuk keluar masuknya udara.. Yap jendela. Pintar!  
 

Sekarang kita susun bagian rumahnya.. 
Supaya rumah kita kuat, kita tempel dulu bagian tembok. Setelahnya baru kita 
tempel atapnya yaa.. Atap letaknya diatas atau dibawah? “diatas” betul!! 
Kemudian jangan lupa tempel pintu dan jendelanya yaa 
 

Taraa sudah jadi rumah teman-teman TB Besar.. Hebat! 
 
Kecerdasan: Visual, Logika, Kinestetik 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  A	  

Apron untuk Mama 
	  	  

! Kasih	  ibu	  kepada	  beta	  
	  	  	  	  Tak	  terhingga	  sepanjang	  masa	  
	  	  	  	  Hanya	  memberi,	  tak	  harap	  kembali	  
	  	  	  	  Bagai	  sang	  surya	  menyinari	  dunia !	  
 

Haloo teman-teman… Kali ini Kakak TK A akan membuat sesuatu 
untuk hadiah mama.. Semua sayang mama dan papa kan?? 
“sayang bu guru”  
 

Siapa yang tadi pagi sarapannya disuapin mama?? “saya bu” 
“saya”.. Mama baik sekali yaa pagi-pagi sekali sudah membuatkan 
sarapan sebelum kita belajar dan setelah itu juga menemani kita 
belajar ❤ ❤	  Sebagai tanda sayang ke	  mama,	  bunda,	   umi,	   atau	   ibu, 
kita buatkan apron cantik yuk teman-teman. 
 

Siapkan catnya dan taruh diwadah ya supaya tidak tumpah. Lalu 
ambil sponsnya yang fungsinya sebagai alat cap untuk menghias 
apron.  Teman-teman bebas berkreasi menghias apronnya. 
 

Cup cup cup.. Kita tempelkan spons ke cat kemudian cap ke 
apron.. 
 

“bu guru aku sudah” Waah bagus bagus sekali.. Ada yang gambar 
bunga, robot, gunung.. Keren yaa pasti mama suka sama apron 
buatan teman-teman JJ Yuk kita berikan ke mama  
 

Kecerdasan: Visual, Kreativitas, sKinestetik 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  A	  

Mencari Gambar

 

Hai hai semangat pagi 
Di tema Lingkungan minggu ini, teman-teman TK A belajar 
tentang Lingkungan Rumah loh.. 
Salah satu ruangan yang ada dirumah adalah kamar. Apa 
saja ya barang-barang yang ada dikamar?? “bantal” “kasur 
bu” yaa betul 
 

Nah coba teman-teman lihat gambar dikertas yang 
diberikan ibu guru yaa.. Ada 9 gambar yang seharusnya 
tidak ada dikamar. Kita mulai mencari barang yang tidak 
tepatnya yuk ! 
 

Kira-kira dikamar ada mesin cuci betul atau salah ya? 
“salah bu” kita lingkari gambar yang salah ya.. 

Lalu ada kompor dikamar, seharusnya kompor 
ada dimana ya? “dapur bu guru”  Yaa betul kita 
lingkari juga gambar kompornya ya 
 

Setelah kita lingkari yang salah, jangan lupa 
diwarnai yaa supaya kita tahu mana gambar 
yang tidak tepat ada dikamar. 
 

Pintar semua bisa menemukan 9 gambar 
salahnya JJ 
 
Kecerdasan: Visual, Logika, Intrapersonal, 
Kinestetik 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  B	  
Pop - up Rumah




	  

Di tema minggu ini teman-teman TK B sedang menceritakan tempat favorit yang ada 
dirumah loh.. Ayoo sebutkan tempat kesukaan kalian dimana?? 
“ruang televisi bu” “kamar tidur” “halaman rumah bu” Nah coba sekarang ceritakan 
alasannya yaa.. 
“aku suka halaman rumah karena tempat aku bermain bersama papa bu guru” Wah 
seru sekali JJ  
 

Setelah teman-teman TK B menceritakan tempat favoritnya, kita lanjutkan membuat 
sesuatu yang tidak kalah serunya.. 
 

Pop-up ruang keluarga.. Woow asyik.. 
Ikuti instruksi ibu guru ya, bu guru mau melihat teman-teman apa teman-teman 
sudah tau letak posisi dari gambar yang akan kita tempel. Ambil karton yang 
didalamnya ada warna biru polos dan bermotif garis-garis biru. Yang berwarna biru 
polos adalah bagian bawah ruangannya atau lantai. Sementara yang bermotif garis 
biru itu dinding ruangan ya teman-teman. Pertama kita ambil karpet lalu kita 
tempelkan dibawah dilantai. Lalu gambar jendela ditempel ditengah pada bagian 
didinding. Kemudian jam dinding kita tempel juga didinding bagian atas sebelah kiri 
ya teman-teman.. Jika sudah, untuk sofanya boleh ditempel pada bagian bawah 
dilipatan yang tengah ya. Menempelnya dilipatannya supaya sofanya bisa berdiri 
kalau nanti kita buka pop-up nya. Nah lipatan sebelah kiri disamping sofa, kita tempel 
gambar televisi. Dan terakhir gamabr lemari kita tempel dimana ya teman-teman? 
“dilipatan sebelah kanan bu” yaa betul.. 
 

Hampir selesai pop-up ruang keluarga kita loh teman-teman. 
Tahap terakhir kita beri lem kertas putih polosnya kemudian rekatkan dengan lembar 
pop-up yang tadi dibuat yaa. 
 
Kecerdasan: Logika, Visual, Intrapersonal, Bahasa, Kinestetik 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  B	  

Menempel Mobil Ambulance

 

Hai hai teman-teman semua, bu guru mau tanya siapa yang 
disini sudah pernah kerumah sakit? “saya bu” 
Rumah sakit itu tempat untuk apa ya? “merawat orang sakit” 
“periksa gigi” “disuntik bu” yaa semua betul. Rumah sakit itu 
adalah tempat yang memberikan pelayanan kesehatan. Jika 
teman-teman sakit, ayah dan bunda akan membawa teman-
teman untuk diperiksa oleh dokter dan diberi obat supaya 
teman-teman cepat sehat kembali. 
 

Nah dirumah sakit itu ada mobil khusus untuk membawa orang 
yang sakit. Yang bunyinya “nguing nguing nguing”. Mobil apa 
ya itu? “ambulance bu guru” betul sekali! 
 

Yuk kita tempel mobil ambulance nya JJ 
Siapkan dulu bahan-bahan yang sudah bu guru berikan yaa.. 
Jangan lupa lem kertasnya ya teman-teman.  
Pertama ambil kertas yang persegi panjang berwarna biru, 
kertas itu akan menjadi alas untuk kita tempel bagian-bagian 
mobil ambulance. Selanjutnya kita tempel bagian kepala 
mobilnya, kaca, dan jangan ketinggalan pintu mobilnya. Setelah 
itu kita tempel badan mobil, dan tempelkan ban dibawah badan 
mobilnya yaa.. 
Yeay sudah hampir jadi loh.. Tinggal kita tempel sirine diatas 
kepala mobilnya daaann jadiii ambulancenya JJ  
 

Kecerdasan: Visual, Intrapersonal, Kinestetik 



LIPUTAN	  NGOBROL	  DARING	  

Ngobdar Edisi “Tips Mendampingi Anak Selama BDR”

 

Sekolah TKAI mengadakan Ngobrol Daring via Live Instagram lagi loh.. 
Setelah sebelumnya ngobdar edisi Kakak SD JJ  
Kegiatan yang diadakan 16 September lalu bersama Bunda Romy 
dengan salah satu orang tua murid TK yaitu Mama Bona dan Ribka 
mengangkat tema “Tips Mendampingi Anak Selama Belajar Dari 
Rumah”. 
Sesuai dengan tema ngobdar, banyak sekali informasi yang 
disampaikan dan berbagai tips-tips dari Mama Bona selama 
mendampingi Ribka saat BDR. Mengutip sedikit dari kata Mama Bona 
bahwasannya “bosan pasti, tapi harus dibawa happy aja”.  Selama 
pandemi seperti ini, orang tua menggantikan peran guru di sekolah 
dengan mendampingi anak-anak Belajar Dari Rumah atau BDR. Mama 
dan papa adalah guru yang luar biasa hebat loh karena selalu setia 
memberi pendampingan kepada anak selama BDR.  
Ayah dan Bunda terima kasih sudah ikut berpartisipasi dengan kegiatan 
kali ini dan telah menemani anak-anak Belajar Dari Rumah.   
Semoga informasi ngobdar kali ini bermanfaat untuk ayah bunda semua.  
Sampai jumpa di Ngobdar selanjutnya yaaa JJ 



LIPUTAN	  HARI	  AYAH	  

Hari Ayah TK KAI

 

Woow seruuu… 
 

Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, 
karena pandemi ini tapi TK Kreativitas Anak 
Indonesia tetap melaksanakan Kegiatan Hari Ayah 
lhoo..  
Kegiatan Hari Ayah dilakukan secara virtual pada hari 
Sabtu, 26 September 2020. 
 

Tema tahun ini adalah Kompak Bersama Ayah di 
Rumah. Semua happy seru-seruan bersama ayah 
karena banyak games kekompakan yang dilakukan 
bersama ayah dan mendapat banyak sekali hadiah. 
JJ  
 

Teman-teman sangat semangat mengikuti games-
games yang disiapkan bu guru. Ada games mencari 
benda, adu cepat melepas sticky note, dan custom 
challenge. Asiikk seru banget ya games hari ayah 
tahun ini. 
 

Semoga Hari Ayah tahun depan kita bisa bertemu 
langsung dan seru-seruan bersama lagi yaa..  



  Artikel  Tips Melatih Kemandirian Anak Saat Program BDR 
Berawal	   dari	   terjadinya	   pandemi	   covid	   19	   di	   Indonesia.	  
Pemerintah	   akhirnya	   memutuskan	   bahwasannya	   kegiatan	  
belajar	   di	   sekolah	   harus	   di	   tunda	   dan	   digan9	   menjadi	  
belajar	   dari	   rumah	   untuk	   sementara	  waktu.	  Mungkin	   bagi	  
sebagian	   orangtua	   dan	   anak	   merasa	   canggung	   dan	  
kerepotan	   dengan	   adanya	   keputusan	   ini.	   Terlebih	   bagi	  
orangtua	   yang	   bekerja,	   mereka	   harus	   membagi	   waktu	  
antara	  pekerjaan	  di	  kantor	  dan	  menemani	  anak	  belajar	  dari	  
rumah.	   Dalam	   hal	   ini,	   selain	   sarana	   teknologi	   seper9	   HP,	  
Laptop,	  dan	  jaringan	  internet	  dibutuhkan	  pula	  sikap	  mandiri	  
anak	   terutama	   saat	   melakukan	   pembelajaran	   dari	   rumah,	  
karena	   orangtua	   9dak	  mungkin	   selalu	   dapat	  mendampingi	  
anak	  dan	  membantu	  dalam	  prosesnya.	  
	  

Bagaimana	  cara	  mela9h	  kemandirian	  belajar	  pada	  anak	  usia	  
TK?	  
1.  Awalnya	   dampingi	   anak	   dan	   berikan	   pemahaman	  

mengenai	   teknis	   belajar	   dari	   rumah,	   ada	   yang	  melalui	  
aplikasi	  zoom,	  video	  call	  WA	  dan	  lain	  sebagainya.	  Untuk	  
aplikasi	   zoom	   ajarkan	   anak	   untuk	   dapat	   memute	   dan	  
unmute	  microfon	  sendiri. 

2.  Biasakan	   anak	   untuk	   menyelesaikan	   tugasnya	   sendiri	  
(orangtua	   dapat	   mendampingi	   dari	   jauh)	   percayakan	  
dengan	  hasil	  anak,	  benar	  atau	  salah	  merupakan	  proses	  
baginya	  dalam	  belajar.	  

3.  Membangun	   rasa	   percaya	   diri	   anak	   dengan	  
memberikannya	   kesempatan	   untuk	   menjawab	   sendiri	  
dari	  pertanyaan	  yang	  diajukan	  oleh	  guru	  maupun	  teman	  

4.	   Memberikan	   pemahaman	   mengenai	   waktu	   belajar	   dari	  
rumah	   beserta	   aturan	   sederhana	   yakni	   mulai	   dari	   jam	  
8.30-‐10.00	   WIB	   adalah	   waktunya	   belajar	   dan	   9dak	  
diperkenankan	   membawa	   mainan	   atau	   gadget	   lainnya	  
(game).	  
5.	  Sebelum	  belajar	  beritahukan	  tugas	  atau	  lembar	  kegiatan	  
yang	   nan9	   akan	   dibahas	   saat	   pertemuan	   dengan	   guru,	  
setelahnya	   biasakan	   anak	   untuk	   menyimpan	   lembar	  
kegiatan	  atau	   tugas	  ke	   tempat	   semula.	  Misalnya	  map	  atau	  
meja	  belajarnya	  atau	  papan	  hasil	  karyanya.	  
Kelima	   point	   diatas	   adalah	   beberapa	   hal	   yang	   dapat	  
orangtua	   lakukan	   di	   rumah,	   9dak	   mudah	   memang	   tapi	  
alangkah	   baiknya	   membiasakan	   anak	   untuk	   mandiri	   dan	  
terbiasa	  dengan	  aturan	  belajar	  dari	  rumah.	  Lalu	  bagaimana	  
bila	   saat	   proses	   belajar	   dari	   rumah,	   anak	   menjadi	   bosan?	  
Orangtua	   dapat	   memberikan	   penguatan	   berupa	   mo9vasi	  
atau	   memberikan	   kegiatan	   kesukaan	   anak	   seper9	  
menggambar,	  mewarnai,	   dan	  membentuk	   sesuatu	   sebagai	  
kegiatan	  menunggu	   saat	   proses	   belajar	   berlangsung.	   Perlu	  
diingatkan	   kembali	   mengenai	   jarak	   aman	   anak	   dengan	  
perangkat	  belajar	  (Handphone	  atau	  laptop)	  usahakan	  untuk	  
memasang	   screen	   protector	   untuk	   mengurangi	   pancaran	  
radiasi	   dari	   layar	   monitor	   ke	   mata,	   sehingga	   9dak	   cepat	  
membuat	  mata	   lelah,	   jarak	   yang	   aman	   adalah	   50-‐100	   cm.	  
Semoga	  bermanfaat...	  Tetap	  semangat	  ya	  ayah	  dan	  bunda...	  
Selalu	  semangat	  juga	  teman-‐teman...	  
Semoga	  pandemi	  covid	  19	  ini	  lekas	  berakhir	  yaa	  JJ	  

Yunita Triastuti – Guru TK. KAI 



TBB 
TBK 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 
1	   2	  

5	   6	   7	   8	   9	  

12	   13	   14	   15	   16	  

19	   20	   21	   22	   23	  

26	   27	   28	   29	   30	  

Kegiatan TB Bulan Oktober 2020 

Kreasi	  bentuk	  ikan	  

K r e a s i	   t o p i	  
bentuk	  buaya	  

Mengenal	  banyak	  
sedikit	  

Berjalan	  jinjit	  

Mengh i tung	  
telur	  &	  ayam	  

Menyusun	  puzzle	  

D r a m a 9 s a s i	  
gerakan	  binatang	  

M e n g u r u t k a n	  
ukuran	  besar/kecil	  

Menyanyi	   lagu	   di	  
kebun	  binatang	  

Menjahit	   bentuk	  
kupu-‐kupu	  

Mengecap	   bentuk	  
kepik	  

Kreasi	   bentuk	  
laba-‐laba	  

Mewarnai	  gambar	  ikan	  

Memasangkan	  
gambar	  sapi	  

M e m b u a t	  
topeng	  singa	  

Tepuk	   kupu-‐
kupu	  

Membedakan	  
u k u r a n	  
binatang	  

Melompat	  
mengiku9	  
t e l a p a k	  
kaki	  kelinci	  

Membuat	  
m a k e t	  
k a n d a n g	  
jerapah	  



Kegiatan TK OKTOBER 2020 
TK A TK B 

Tema : 
BINATANG 

Tema ke-1 
5 Oktober – 9 

Oktober 

-  Tebak nama binatang 
-  Kreasi ikan dan ubur-ubur 
-  Menyusun pola ABC 
-  Menirunkan gerakan kepiting 
-  Lari zig-zag 

-  Mencap / stamp jari ikan 
-  Menyablon paus 
-  Membentuk playdough gurita 
-  Puzzle buaya 
-  Kreasi celengan buaya 

Tema ke-2 
12 Oktober – 16 

Oktober 

-  Membuat domba 
-  Penjumlahan dengan mute 
-  Mewarnai dan mengenal warna 

bebek 
-  Video melompat 
-  Menempel ekor burung unta 
-  Menyanyi burung unta 

-  Membuat topeng kucing 
-  Kreasi ayam 
-  Kolase domba 
-  Kreasi bebek goyang 

Tema ke-3 
19 Oktober – 23 

Oktober 

-  Melingkari binatang yang hidup 
dihutan 

-  Menggunting harimau kertas 
-  Bernyanyi “berjalan-jalan ke 

hutan” 

-  Meniru tulisan 
-  Kreasi orang utan 
-  Topi kepala rusa 
-  Pembatas buku gajah 
-  Kreasi pee ke bo  

Tema ke-4 
26 Oktober – 30 

Oktober 

-  Kreasi lalat dari selongsong tissue 
-  Menebalkan angka 
-  Merangkang 
-  Membuat kalung ulat 

-  Boneka jari kumbang 
-  Menggambar kupu-kupu 
-  Lalat tiup 
-  Menganyam raket nyamuk 
-  Mencicipi madu 



…yang berUlang Tahun 
di bulan Oktober  

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 Putri, 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.  

  (2) Eijaz A1    (10) Kilau A2 

  (2) Maritza B2   (16) Binar A3 

  (7) Guizza TBB   (20) Senna B2 

  (9) Audrea A2   (21) Enzo A3 


