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LIPUTAN	  KELAS	  1	  TEMA	  :	  KEGIATANKU	  

Salah satu kegiatan dalam tema tersebut di atas, yaitu membuat hasil karya 
dalam bentuk “Kolase”.  Guru memberikan aneka gambar alat transpotasi 
yang berbeda pada setiap anak, ada balon udara, mobil atau motor. 
 
Pertama yang dilakukan siswa, menggunting kertas origami warna/i menjadi 
potongan kecil, tahap berikutnya siswa memberikan lem pada permukaan 
gambar dan menempelkan kertas origami dengan variasi warna yang 
sesuai. Oiya teman-teman, supaya hasilnya baik,  Ketika menempel 
potongan origami dengan teliti agar tidak keluar garis ya…Wah….ternyata 
dengan diberi hiasan warna origami gambarnya jadi lebih menarik. 
 
Nah… kegiatan membuat hasil karya ini sangat menyenangkan bukan…J 
 
Kecerdasan : Kinestetik, Visual, Intrapersonal, Kreativitas 



LIPUTAN	  KELAS	  2	  TEMA	  :	  TUGASKU	  SEHARI-‐HARI	  

Selamat Pagi teman-teman, apa kabar semua.... Kegiatan dimulai dengan 
berbincang-bincang mengenai tema “Tugasku sehari-hari”, apa saja ya tugas 
sehari-hari para siswa? Siswa menjawab belajar, membantu ibu, menolong 
sesama juga termasuk tugas kita.  
 
Selanjutnya guru menugaskan para siswa menggambar pada kertas gambar 
pengalaman mereka yang berkaitan dengan tolong menolong, lalu mewarnai 
gambar tersebut. Hasil gambar yang siswa buat  saat zoom meeting langsung 
dipresentasikan apa yang mereka gambar. Wah… macam-macam gambar 
dengan cerita yang seru-seru, antara lain, gambar membantu ibu, menolong 
teman yang terluka, menolong orang yang terjatuh. Hebaaat… 
 
Jadi tugas teman-teman bukan saja belajar dan bermain ya… tapi saat orang 
membutuhkan pertolongan, kita perlu membantunya. 
 
Kecerdasan : Bahasa, Kinestetik, Interpersonal, Moral, Kecakapan Hidup 



LIPUTAN	  KELAS	  3	  TEMA	  :	  BENDA	  DISEKITARKU	  

Pembelajaran siswa kelas 3 belajar praktek percobaan dan pengamatan 
perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Siswa melakukan 2 
pengamatan, antara lain : 
1.  Pengamatan gelas berisi air es, pada pengamatan ini ada 2 perubahan 

wujud benda, yaitu perubahan benda pada mecair dan pengembunan. 
2.  Membuat Jelly, pada pengamatan ini ada 2 perubahan, menguap saat 

proses memasak jelly dan membeku ketika jelly sudah mengeras. 
Setelah melakukan percobaan dan pengamatan, siswa membuat laporan 
dalam bentuk tertulis dan dokumentasi foto hasil pengamatan kemudian 
dikirim pada Bapak/Ibu guru.  
 
Kegiatan-kegiatan percobaan memang selalu menyenangkan, banyak 
pengalaman yang langsung bisa kita lihat. Seru sekali…J 
 
Kecerdasan : Natural, Logika, Kecakapan Hidup 



LIPUTAN	  KELAS	  4	  TEMA	  :	  PEDULI	  TERHADAP	  MAHLUK	  HIDUP	  

Sesuai dengan tema, siswa kelas 4 diminta berkreativitas 
dengan membuat poster tentang Hemat Energi.  Dalam 
membuat poster ini, siswa merancang terlebih dahulu, 
gambar dan kalimat apa akan disampaikan pada poster. 
 
Kalimat yang bersifat ajakan, atau himbauan untuk selalu 
berhemat energi. Supaya poster lebih menarik, siswa 
menambahkan dengan gambar-gambar dan mawarnai 
poster tersebut, supaya hasil poster lebih bagus. 
 
Teman-teman menghemat energi itu merupakan cara kita 
perduli pada lingkungan hidup. Salam hemat energi! 
 
Kecerdasan : Natural, Logika, Bahasa,, Kinestetik, Visual,  
Intrapersonal, Kreativitas 



LIPUTAN	  KELAS	  5	  TEMA	  :	  SISTEM	  PEREDARAN	  DARAH	  

Pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sesuai dengan tema, siswa 
kelas 5 diminta menggambar Sistem Peredaran Darah Manusia. Tiap kelas 
diminta menggambar dikertas karton dengan warna yang berbeda. 
 
Bahan-bahan yang harus disiapkan antara lain : Kertas Karton, Pensil, alat 
mewarnai (pensil warna, krayon). Orangtua mendampingi siswa untuk 
mencari informasi mengenai sistem peredaran darah manusia, kemudian 
menggambarnya.  
 
Gambar harus dilengkapi dengan keterangan nama organ, kemudian kirim 
hasil gambar pada guru kelas. 
 
Kecerdasan : Logika, Visual, Natural, Kinestetik.  



LIPUTAN	  KELAS	  6	  TEMA	  :	  WIRAUSAHA	  

Siswa kelas 6 diajak untuk berwirausaha, yaitu Siswa diminta 
membuat suatu produk usaha sendiri yang dapat dijual, Produk dibuat 
dengan bahan-bahan yang ada di rumah masing-masing.  
 
Namun bukan itu saja, siswa harus punya cara, bagaimana hasil 
produk yang mereka buat bisa laris terjual. Siswa harus 
mempromosikan produk tersebut dengan cara membuat pamflet atau 
flyer untuk menarik khalayak ramai membeli produknya. 
 
Wah… produk yang mereka buat, sepertinya tidak kalah menarik dari 
makanan yang sdh beredar J 
Semangat terus kakak-kakak, kembangkan terus jiwa wirausahamu 
untuk keberhasilan hidup kalian di masa depan. 
 
Kecerdasan : Logika, Kecakapan Hidup, Intrapersonal, Kreativitas 
(Visual/Spasial) 



LIPUTAN	  RAPID	  TEST	  

Taman Kreativitas Anak Indonesia bekerjasama dengan RS. Mayapada 
melakukan pengambilan darah untuk Rapid Test Covid 19 pada seluruh 
warga sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mencegah penularan 
covid 19 yang sedang mewabah. 
 
Puji syukur test berjalan lancar dan hasilnya pun menunjukan non reaktif, 
kami berharap warga sekolah selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari 
berbagai penyakit. 
 
Beberapa usaha menghindari covid sudah dilakukan sekolah dengan cara 
penyemprotan desinfektan 1 minggu 2 kali dan rapid test, disamping sudah 
melengkapi 2 tempat untuk mencuci tangan serta hand sanitaizer di lobby 
setiap Gedung. 
Semoga upaya ini dapat bermanfaat, agar kita semua terhindar dari berbagai 
penyakit. 
 
Salam Sehat!!  



LIPUTAN	  SHARING	  DOKTER	  MAYAPADA	  

Kegiatan untuk menjaga Kesehatan dilanjutkan dengan Sharing dengan 
tema “Meningkatkan Imunitas Melalui Gizi yang Seimbang ditengah 
Pandemic”. Sharing virtual ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020. 
 
Untuk mempertahankan imunitas tubuh yang baik, asupan atau makanan 
yang di makan harus betul-betul memenuhi gizi yang seimbang. Karena 
dengan gizi yang seimbang sel-sel imun dalam tubuh dapat membentuk sel 
imun yg baik.  
 
Terimakasih dr. Florentina, SpGK  Spesialis dokter gizi di RS Mayapada, 
sudah bersedia berbagi ilmu tentang gizi, yang baik bagi tubuh. 
 
Semoga dengan sharing  ini kita dapat mengatur pola makan yang baik.  
Salam sehat selalu J 



LIPUTAN	  SHARING	  COVID-‐19	  

Pandemi Covid-19 memang banyak membuat orang merasa cemas dan khawatir, 
apalagi bagi orang yang mengalaminya langsung ataupun orang-orang terdekat. 
 
Pada 6 Oktober 2020 lalu Ibu Andri Moeslichan  berbagi pengalaman tentang 
covid-19 yang beliau alami pada guru-guru dan staf Taman Kreativitas Anak 
Indonesia. Hal berat yang beliau hadapi saat itu, membuat Ibu Andri merenungkan 
beberapa saat tentang rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, serta selalu 
berpikir positif, dan hal ini membuat daya tahan tubuhnya seketika membaik. 
 
Oleh karena itu seseorang kerabat, sahabat, atau tetangga yang terinfeksi atau 
tertular Covid-19, sebaiknya orang-orang terdekat memberikan dukungan atau 
motivasi untuk membangun semangat dan terus berpikir positif di setiap keadaan. 
 
Semoga kita semua selalu menjadi manusia yang selalu dipenuhi rasa syukur dan 
berempati pada sesama. Aamiin… 



LIPUTAN	  FUNCAMP	  VIRTUAL	  

Kegiatan Fun Camp terlaksana dengan baik dan lancar, walaupun 
secara virtual. Para siswa tetap bersemangat dalam melaksanakan 
kegiatan tersebut. 
 
Fun Camp untuk Regu Siaga  dilaksanakan Selasa, 13 Oktober 2020, 
sedangkan untuk Penggalang dilaksanakan Selasa-Rabu, 13-14 Oktober 
2020 dengan aneka aktivitas dirancang dalam bentuk kegiatan yang seru 
dan menyenangkan, untuk melatih kemandirian siswa. 
 
Terimakasih pada seluruh orangtua SD Kreativitas Anak Indonesia yang 
ikut serta membantu terlaksananya fun camp yang menyenangkan untuk 
Ananda. Semoga tahun depan kegiatan fun camp sudah dapat 
dilaksanakan seperti biasanya / ditahun-tahun sebelumnya. 
 
Salam Pramuka!  



LIPUTAN	  BEDAH	  BUKU	  

Pembalajar pada masa pandemi ini, membutuhkan kerjasama 
antara guru, siswa, dan orangtua. Disaat pembelajaran dilakukan 
dari rumah, membuat para siswa mengalami kendala dalam 
berkegiatan. 
 
Nah.. pelaksanaan Bedah Buku saat ini dengan pembicaranya Ibu 
Rhesa membahas bagaimana guru memberikan beberapa 
komponen metode pembelajaran yang bertujuan mengatasi 
kejenuhan, dan ketidakmajuan dalam pembelajaran.  
 
Sehingga dengan pendekatan komponen metode pembelajaran 
yang tepat diharapkan dapat membangkitkan semangat belajar 
para siswa.  



LIPUTAN	  BINCANG	  HANGAT	  

Kegiatan khusus yang dilakukan Taman Kreativitas Anak Indonesia 
menampilkan Live IG pada Selasa, 20 Oktober 2020 Bincang 
Hangat Bunda Romy bersama orangtua siswa SD (Kakak Sean dan 
adik Saggia) yaitu Bpk. Pay. 
 
Bincang-bincang kali ini, membahas bagaimana peran seorang 
ayah dalam mengatasi kebosanan, kendala, dan hambatan disaat 
pandemi ini yang biasa dialami para siswa. Bukan hanya ibu saja 
yang berperan serta aktif membantu ananda dalam pembalajaran, 
Ayah pun sangat dibutuhkan peran dan motivasinya pada ananda 
dalam Pembalajaran Jarak Jauh ini. 
 
Terimakasih untuk Pak Pay, Sean dan Saggia yang sudah bersedia 
membagikan pengalamannya pada teman-teman semua di media 
instagram. 
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…yang berUlang Tahun 
di bulan  

November 

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.  



PENGUMUMAN	  

KUNJUNGAN	  BELAJAR	  VIRTUAL	  
Hari / Tanggal Keterangan 

Jum’at, 13 November 2020 Deric, atraksi dan pengenalan aneka reptil 

KELAS	  PUBERTAS	  UNTUK	  SISWA	  KELAS	  5	  
Hari / Tanggal Keterangan 

Rabu-‐Kamis,	  11-‐12	  Nov	  ’20	  
Pk.	  09.00	  –	  11.00	  WIB 

Untuk	  siswa	  akan	  dibimbing	  oleh	  Bpk.	  Eri,	  siswi	  
dibimbing	  oleh	  Ibu	  Romy 


