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Salam TKAI,  
 
Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J 
 
Buletin pada edisi bulan Desember kali ini, akan menyajikan liputan-
liputan menarik seputar kegiatan anak-anak. Liputan-liputan 
tersebut antara lain : 
 
-  Liputan Outing Virtual Tour  
-  Liputan Kegiatan TB TK 
-  Liputan Outing Virtual 
-  Selasa Gerak dan Lagu 
-  Liputan Kegiatan TB 
-  Liputan Kegiatan TK A 
-  Liputan Kegiatan TK B 
-  Liputan Kegiatan TKAI 
-‐  Liputan	  Penyemprotan	  Desinfektan	  Tkai	  
 

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	  KEGIATAN	  TB	  TK	  
 

Mengenal Tanaman Hias




Halo	   teman-‐teman	   kali	   ini	   TB	   dan	   TK	   sesuai	   dengan	   tema	   kita	   dengan	  
Tanaman,	  Bu	  Guru	  mau	  mengajak	  teman-‐teman	  mengenal	  tanaman	  hias..	  
Apa	   si	   tanaman	   hias	   itu??	   Tanaman	   hias	   adalah	   semua	   tumbuhan	   baik	  
yang	   merambat,	   semak,	   perdu,	   atau	   pohon,	   yang	   sengaja	   ditanam	  
sebagai	  taman,	  kebun	  rumah,	  dan	  penghias	  ruangan	  teman-‐teman.	  
Nah	  yuk	  kita	  lihat	  Ibu	  Ayu,	  Ibu	  Ayu	  akan	  mengenalkan	  kita	  macam-‐macam	  
tanaman	  hias	  yang	  ada	  disekitar	  rumah..	  
	  

Disekitar	   rumah	   Ibu	   Ayu	   banyak	   sekali	   tanaman	   teman-‐teman.	   Dari	  
berbagai	   macam	   bunga	   sampai	   buah-‐buahan	   ada	   loh..	   Wah	   apa	   ya	   itu	  
canDk	   sekali	   warna	   bunganya..	   Bunga	   itu	   namanya	   bunga	   kates.	   CanDk	  
yaa	  ada	  warna	  pink	  dan	  ungu.	  Ada	  juga	  bunga	  soka.	  Bunga	  soka	  biasanya	  
ditanam	  dihalaman	  rumah	  karena	  dia	  sangat	  tahan	  loh	  dengan	  sengatan	  
sinar	  matahari.	  Coba	   lihat	  yang	   ini	  namanya	  bunga	  gundul??	  Hah	  bunga	  
gundul??	   Bentuknya	   bulat	   seperD	   bola,	   didaunnya	   ada	   bulu-‐bulu	   halus.	  
Lucu	  yaa	  JJ	  Ada	   lagi	   loh	   ini	  bunganya	  sangat	  banyak	  dan	  canDk	  sekali	  
warnanya	   perpaduan	  puDh	  dan	  ungu.	   Ini	   bunga	   tapak	   dara.	  Nah	  Bunga	  
kates,	   bunga	   soka,	   bunga	   tapak	   dara,	   dan	   bunga	   gundul	   ini	  merupakan	  
jenis	  tanaman	  perdu	  atau	  semak	  hias	  yaa	  teman-‐teman.	  	  
	  

Kalau	   dihalaman	   teman-‐teman	   banyak	   juga	   Ddak	   tanaman	   hiasnya??	  
PasD	   banyak	   yaa..	   Indah	   sekali	   ya	   kalau	   dirumah	   kita	   banyak	   tanaman,	  
rumah	   kita	   menjadi	   asri,	   sejuk	   dan	   canDk	   JJ	   Seruu	   sekali	   ditema	  
tanaman	  hias	   ini	  kita	  diajak	  melihat-‐lihat	  tanaman	  hias	  bersama	  Bu	  Ayu.	  
Teman-‐teman	   semua	   senang??	   “senang	   bu	   guru”.	   NanD	   kalau	  
pandeminya	   sudah	   berakhir	   kita	   jalan-‐jalan	   bersama	   melihat	   berbagai	  
macam	  tanaman-‐tanaman	  lainnya	  yaa..	  
	  

Kecerdasan:	  Natural,	  Logika,	  Visual	  



LIPUTAN	  OUTING	  VIRTUAL	  
 

Berkebun Ceria Bersama Mba Bule




Selamat	  pagi	  teman-‐teman..	  Hari	   ini	   ibu	  guru	  mau	  ajak	  jalan-‐jalan	  
loh..	  Ayoo	   siapa	   yang	  mau	   ikut	   bu	   guru	   jalan-‐jalan??	   Tapi	   kali	   ini	  
kita	   jalan-‐jalannya	   bareng	   Mba	   Bule	   karena	   Mba	   Bule	   mau	   ajak	  
kita	  ke	  kebunnya..	  Wuiih	  asyiik..	  Ada	  apa	  saja	  ya	  kira-‐kira	  dikebun	  
Mba	  Bule??	  	  
	  

Lihat	   teman-‐teman	   apa	   itu??	   “paprika”	   betuull	   ini	   paprika	   yang	  
belum	   masak	   warnanya	   masih	   hijau	   belum	   merah	   semua.	   Oiya,	  
dikebun	   Mba	   Bule	   juga	   ada	   tanaman	   sayur	   kangkung,	   terong,	  
bayam,	  Dmun,	  pare,	  jagung,	  cabai,	  dan	  masih	  banyak	  lainnya.	  
	  

Sebelum	  kita	  memulai	  menanam	  ceria,	  kita	  siapkan	  dulu	  alat	  dan	  
bahannya	  ya.	  Jangan	  lupa	  teman-‐teman	  memakai	  celemek,	  sarung	  
tangan,	  dan	  skop	  ya.	  Yuk	  kita	  isi	  dulu	  potnya	  dengan	  media	  tanam	  
yang	  teman-‐teman	  punya.	  	  Ayo	  masukkan	  media	  tanamnya	  semua	  
yaa,	  jangan	  takut	  kotor	  teman-‐teman	  JJ	  
	  

Teman-‐teman	   punya	   Dga	   macam	   biji	   benih	   sayur.	   Ada	   jagung,	  
kangkung	  dan	  kacang	  panjang.	  Sekarang	  kita	  tanam	  yang	  kangkung	  
dulu	  yaa..	  Kalau	  menanam	  kangkung	  Ddak	  boleh	  dicampur	  dengan	  
biji	   yang	   lainnya.	   	   Wuih	   teman-‐teman	   semangat	   sekali	  
menanamnya.	   Setelah	   biji	   kangkung	   kita	   sebar,	   kita	   siram	   sedikit	  
yaa	   dan	   tunggu	   satu	   minggu	   bijinya	   akan	   berubah	   menjadi	  
kecambah	  seDnggi	  4cm..	  Yeaay	  sabar	  menunggu	  satu	  minggu	   lagi	  
ya	   teman-‐teman	  JJ	   Ternyata	   menanam	   itu	   seru	   yaaa..	   OuDng	  
virtual	   kali	   ini	   selain	   bersenang-‐senang,	   teman-‐teman	   jadi	   tahu	  
proses	  pertumbuhan	  tanaman	  yang	  teman-‐teman	  tanam	  JJ	  
	  

Kecerdasan:	  Natural,	  Visual,	  KinesteDk	  



Selasa	  Gerak	  dan	  Lagu	  

 

Halo	  teman-‐teman	  hebat	  !!	  
Semangat	  sekolah	  hari	  ini??	  “semangat	  buu”	  Karena	  hari	  ini	  hari	  Selasa,	  jadi	  
sebelum	  belajar	  kita	  akan	  melakukan	  Gerak	  dan	  Lagu.	  Asyiikk..	  Kali	   	  ini	  lagu	  
apa	   ya??	   Sesuai	   dengan	   tema	   tentang	   tanaman	   kita	   bernyanyi	   lagu	   lihat	  
kebunku	  yuk..	  
	  

Ayo	  teman-‐teman	  semua	  berdiri	  yaa	  semua	  ikut	  bernyanyi	  dan	  menari	  JJ	  
Yuk	  kita	  bernyanyi	  sambil	  menari.	  IkuD	  gerakkan	  bu	  guru	  
	  

♫♫	  Lihat	  kebunku	  penuh	  dengan	  bunga	  
Ada	  yang	  puDh	  dan	  ada	  yang	  merah	  
SeDap	  hari	  kusiram	  semua	  
Mawar,	  melaD	  semuanya	  indah	  ♫♫	  	  
	  

Kita	  ulangi	  sekali	  lagi	  yuk	  gerakkan	  supaya	  tambah	  semangatJJ	  
Yeaay	   teman-‐teman	   semua	  keren	   !!	   Semua	  menari	  mengikuD	  gerakkan	  bu	  
guru	  ,	  Ddak	  ada	  yang	  malu-‐malu	  dan	  semua	  senang	  JJ	  
NanD	  boleh	  dicoba	  bersama	   kakak	  dan	   adik	   ya	  menari	   dan	  menyanyi	   lagu	  
lihat	  kebunku.	  
	  
	  

Kecerdasan:	  KinesteDk,	  Musikal,	  Logika,	  Visual	  



Mengupas Kulit Jeruk 

 
Hai hai teman-teman.. Kita akan belajar apa ya?? 
 
Kali ini kita akan belajar dengan buah-buahan berwarna orange berbentuk 
bulat. Ayoo coba tebak buah apa itu??? “jeruk bu guru” betuull! 
Teman-teman sudah siapkan buah jeruknya? Kalau sudah kita sama-sama 
mengupas jeruk yuk menggunakan jari-jari kita. Tekan dibagian tengah 
jeruknya menggunakan jempol yaa.. Yang kuat teman-teman sampai bagian 
tengah berlubang. Setelah berlubang kita jadi mudah untuk mengupasnya. 
 
Setelah dikupas boleh dimakan yaa.. Bagaimana rasanya teman-teman?? 
“manis” “asem bu guru”  
 
Saat memakan jeruk hati-hati tertelan bijinya ya teman-teman. Kulit jeruk 
yang berserakan jangan lupa dibersihkan dan dibuang ke tempat sampah 
ya.. 
 
Yeay hebat!! Semua teman-teman Taman Bermain Besar dan Kecil bisa 
mengupas jeruk sendiri loh JJ 
 
Kecerdasan: Logika, Natural, Kinestetik, Keterampilan 

LIPUTAN	  KEGIATAN	  TAMAN	  BERMAIN	  



Tepuk Tangan Berirama 

Halo teman-teman semua.. Siap bersenang-senang 
hari ini?? Kita tepuk semangat dulu yuk.. 
“ t e p u k s e m a n g a t ! !  S e – M a – N g a t 
Seeemmaaaaannggaatt 
Setelah tepuk semangat, sekarang kita coba tepuk 
tangan berirama yuk.. Caranya dua kali tepuk tangan 
dan dua kali tepuk paha. Kita coba yaa.. Dengarkan 
musiknya juga “satu satu – dua dua” yaa pintar teman-
teman. Sekarang coba ajak mama, papa, kakak atau 
mbak untuk menemani teman-teman tepuk 
berpasangan yaa.. Sudah siap?? Yuk kita coba tepuk 
irama berpasangan. “satu satu dua dua satu satu dua 
dua”.. Yeeeaayy Hebat teman-teman !! Seru yaa nanti 
teman-teman boleh ajak mama, papa, adik dan kakak 
bersama-sama bermain tepuk irama yaa JJ 
 
Kecerdasan: Musikal, Kinestetik, logika,  

LIPUTAN	  KEGIATAN	  TAMAN	  BERMAIN	  



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  A	  
Mengecap Gambar Mangga 

	  	  
Hai hai selamat pagi teman-teman hebat.. 
Kita mau belajar apa ya?? Oya kali ini kita sudah ganti tema 
loh. Kita akan belajar dengan tema tanaman buah.. Siapa 
yang suka makan buah? “saya bu guru” buah apa yang 
teman-teman suka?? “apel” “jeruk” “anggur” waah sama bu 
guru juga sukaa buah apel, jeruk dan anggur.  
 
Coba lihat teman-teman bu guru bawa buah apa ya ini? 
Kulitnya berwarna hijau, harum, tapi daging dalamnya 
berwarna kuning atau orange. “mangga bu guru” betuuul.. 
ini buah mangga JJ  
 
Nanti kita makan bersama buah mangganya yaa tapi 
sebelumnya kita membuat gambar mangga yuk dan beri 
warna yaa.. Siapkan alat dan bahannya yuk.. Double tipe, 
pola gambar buah manga, buku gambar, cat, dan busa 
untuk mengecapnya. Oiya jangan lupa sediakan wadah 
untuk menaruh cat nya ya.. 
Ambil sponsnya lalu celupkan ke cat warna kuning teman-
teman. Cup cup cup.. Yaa betuulll.. Setelah kita beri warna 
kuning, tangkai dan daun kita beri warna hijau cup cup cup!! 
Yeay sudah jadi gambar mangganya JJ Teman-teman 
hebat mengecap sendiriJJ Dua jempol dari bu guru untuk 
teman-teman semua👍👍	   Nah sekarang kita makan 
mangganya yuk.. Nyam nyam manis yaa mangganya  
 
Kecerdasan: Natural, Visual, Kinestetik, Logika, Bahasa 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  B	  

Si Bulat Tomat



	  

Halo teman-teman.. Kali ini Ibu Guru mau mengajak teman-teman TK B belajar 
tentang tanaman sayuran lhoo.. Ayo coba tebak sayur apakah ini “bentuknya 
bulat, berwarna merah, didalamnya ada banyak sekali biji-biji kecil dan rasanya 
manis tapi masam. Sayuran apakah itu?? “tomat bu guru” Ya betuuuulll… 
Tomat itu termasuk kedalam kelompok sayuran ya teman-teman dan didalamnya 
banyak sekali kandungan vitamin. Diantaranya vitamin A, C dan  K. Woow banyak 
sekali ternyata kandungan vitamin dari si bulat berwarna merah ini yaa JJ 
 
Nah setelah kita tahu vitamin yang ada didalam tomat, sekarang kita akan 
menggambar tomat lalu memberi warna dengan menempelkan potongan-
potongan kecil kertas berwarna merah. Yuk teman-teman kita buat gambar 
lingkaran yang sangat besar.. “ya betul seperti itu!!” Selanjutnya kita sobek-sobek 
kertas warna yang berwarna merah menjadi kecil-kecil yaa kemudian kita beri lem 
didalam gambar lingkaran yang tadi dibuat. Dan kita tempelkan potongan 
kertasnya, tidak apa tidak beraturan asal warna putih tertutup semua dengan 
tempelan kertas ya teman-teman JJ Waah hebat sekali TK B membuatnya 
sendiri loh dari mulai menggambar lingkaran, merobek kertas, sampai menempel 
potongan kertasnya. Keren !! 
 
Setelah selesai, kita tulis kata “tomat” yuk dibawah gambar yang sudah kita buat. 
Ayoo teman-teman hebat, coba eja hurufnya yaa t-o-m-a-t. Yup tomat !! Yeaay JJ 
 
Kecerdasan: Natural, Logika, Kinestetik, Bahasa 



LIPUTAN	  BINCANG	  SANTAI	  
Live Instagram TKAI ada lagi ayah bunda.. Dengan konsep 
Bincang Santai, live IG yang diadakan tanggal 18 
November 2020 ini seru sekali. Bu Ayu Wulandari curhat 
dan sharing pengalaman dengan Bunda Romy.. JJ  
 
Sesuai tema kali ini yaitu “Cerita Guru Mengajar Online”, 
Bu Ayu banyak bercerita dari mulai pengalaman seru, asam 
manis menjadi guru, sampai mengajar dimasa pandemi.  
Oya ternyata Bu Ayu sudah 12 tahun loh mengabdi didunia 
pendidikan sebagai guru.  
Bu Ayu juga bercerita kalau menjadi guru itu banyak sekali 
manisnya. “bertemu dengan karakter baru dan unik 
membuat saya belajar terus tiap hari. Dan rasa asamnya 
tertutupi semua dengan rasa manis yang sangat banyak”, 
kata Bu Ayu. Menurut bu guru berparas cantik ini, apresiasi 
terbesar  selama menjadi guru adalah perhatian murid dan 
orang tua kepadanya. Dan Bu Ayu juga menekankan 
bahwasannya tidak pernah menyesal menjadi seorang 
guru. 
 
Selama pandemi, guru-guru di TKAI mengajarnya secara 
daring dengan menggunakan studio mini. Hal ini menjadi 
hal baru untuk Bu Ayu dan para guru yang lainnya. Karena 
guru-guru di tuntut menjadi lebih kreat i f dalam 
mempersiapkan materi pembelajaran.  
Wah seruu sekali yaa cerita-cerita Ibu Ayu selama mengajar 
online dan pengalamannya selama menjadi guru. Kita jumpa 
lagi di Live IG TKAI selanjutnya yaa JJ	  



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TKAI	  
PJJ Asyik Gaya Bunda Romy 

 

Beberapa waktu lalu, Pembina Yayasan Taman Kreativitas Anak Indonesia 
Bunda Romy berkesempatan diwawancarai oleh tim dari salah satu media 

swasta Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan mengenai  PJJ dimasa pandemi.  

 

Bunda Romy menceritakan bagaimana agar PJJ dapat berjalan secara fun 
untuk murid, guru dan orang tua. TKAI memfasilitasi kegiatan PJJ dengan 

studio mini sehingga murid-murid dapat melihat guru 
secara utuh didalam kelas. 

“PJJ ini suatu yang menarik, karena seumur-umur kita tidak pernah 
dikeadaan seperti ini.  Tapi bukan berarti kita hanya jalan ditempat. Kita terus 

berinovasi dengan semua media pembelajaran ini.”, tukas Bunda Romy. 
Orang tua beranggapan PJJ ini memberatkan, padahal sebenarnya PJJ ini 

akan seru jika orang tua selalu berpikir positif, PJJ ini juga membawa 
dampak positif karena orang tua selalu bisa memantau anak dalam belajar 

dari rumah. Di TKAI walaupun PJJ tetapi tetap harus menggunakan seragam 
dan sekolah diwaktu yang sama seperti saat sekolah biasanya. Bunda Romy 

mengatakan yang paling penting itu belajar harus menyenangkan JJ 
 

Sebagai Pembina Yayasan, bunda juga selalu mengingatkan orang tua kalau 
orang tua pasti bisa menjalani proses pembelajaran seperti ini. 

 

Pesan bunda untuk orang tua dimasa PJJ saat ini, Orang tua harus tetap 
mendampingi saat nanti anak sudah kembali kesekolah. Dan orang tua 

harus berpikiran selalu positif dan jangan cemas. 

https://youtu.be/EWQNctx5iDc 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TKAI	  LIPUTAN	  PENYEMPROTAN	  DESINFEKTAN	  
TKAI	  

Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus 
Covid-19, Taman Kreativitas Anak Indonesia rutin melalukan 
penyemprotan desinfektan. Tiap tiga kali dalam seminggu, tim 
dari Dinamika tidak pernah absen menyemprotkan desinfektan. 
 

Tiap sudut didalam ruangan tidak pernah luput disemprotkan 
desinfektan, terlebih kebagian yang biasa disentuh orang 
banyak. Seperti gagang pintu, remote AC, dan tempat bermain. 
Semua ruangan kelas, pintu kelas, jendela, ruang 
perpustakaan, area kegiatan, ruang administrasi, sampai 
dengan tempat bermain adik-adik TK juga dilakukan 
penyemprotan disinfektan. 
 

Selain rutin penyemprotan disinfektan, semua guru, staff dan 
karyawan di TKAI juga selalu mentaati protokol kesehatan. 
Selalu memakai masker, tidak lupa cuci tangan dan selalu 
menjaga jarak. Hampir ditiap sudut juga tersedia tempat cuci 
tangan portable dan hand	  saniDzer.	   



  Artikel  
Yuk Jaga Kesehatan Mata Kita Saat pandemi! 

Saat pandemi, intensitas kita melihat layar gawai seperti laptop dan HP 
meningkat dari biasanya. Lalu bagaimana tips untuk menjaga kesehatan 

mata kita?? Yuk simak tipsnya supaya mata kita tetap sehat ayah dan 
bunda.. 

1.  Menggunakan rumus 20-20-20 yaitu setelah 20 menit menatap 
gawai, alihkan pandangan selama 20 detik untuk melihat objek yang 

berjarak 20 menter 

2.  Duduk tegak, jangan membungkuk 
3. Atur jarak mata ke layar sejauh 30-50 cm 

4. Pastikan berada di tempat dengan cahaya 

    yang cukup 
5. Dianjurkan melakukan aktivitas “green time” 

    yaitu berkegiatan diluar rumah untuk melihat yang hijau-hijau 
    seperti pepohonan. 

	   http://akutahu.com/post/yuk-jaga-kesehatan-mata-kita-saat-pandemi 



TBB 
TBK 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 

30	   1	   2	   3	   4	  

7	   8	   9	   10	   11	  

14	   15	   16	   17	   18	  

21	   22	   23	   24	   25	  

28	   29	   30	   1	  

Kegiatan TB Bulan DESEMBER 2020 

Kreasi	   Jagung	   dari	  
co^on	  bud	  

M e w a r n a i	  
gambar	  wortel	  

Mengenal	   letak	  
posisi	  &	  binatang	  

MINGGU	  RAPORT	  

Mena r i	   men an am	  
jagung	  

M e n g h i t u n g	  
buah	  &	  
kegunaannya	  

Senam	  
Senam	   &	   Mengenal	  
sayuran	  Brokoli	  

Meronce	   PUNCAK	   TEMA	   Virtual	  
Menanam	  	  	  

Memasangkan	  
benda	  &	  bentuk	  

LIBUR 



Kegiatan TK DESEMBER 2020 
TK A TK B 

30 November –4 
Desember 

-  Kreasi Jeruk  
-  Menggambar buah-buahan 
-  Kreasi Belimbing 

-  Memeras Jeruk 
-  Menggunting dan menambahkan 

gambar 
-  Mengelompokkan buah 
-  Membuat kipas semangka 
-  Bermain plastisin 

7 Desember – 11 
Desember 

-  Merobek mengisi pola wortel 
-  Jalan jinjit 
-  Menanam kangkung 
-  Mengelompokkan sayuran 

-  Bermain percampuran warna 
-  Memetik daun bayam 
-  Mengecap bentuk brokoli 
-  Menanam kacang merah 

14 Desember – 18 
Desember 

 
 

MINGGU RAPORT 

 
 

MINGGU RAPORT 
 

PENGAYAAN 

 
 

PENGAYAAN 

 
 

PENGAYAAN 



…yang berUlang Tahun 
di bulan Desember  

(6) Keian A3 

(16) Luna B1 

(20) Ale B3 

  (25) Malik B3  

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