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Salam TKAI,  
 
Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J 
 
Buletin pada edisi bulan Januari kali ini, akan menyajikan liputan-
liputan menarik seputar kegiatan anak-anak. Liputan-liputan 
tersebut antara lain : 
 
-  Liputan Kegiatan TBK 
-  Liputan Kegiatan TBB 
-  Liputan Kegiatan TK A 
-  Liputan Kegiatan TK B 
-  Liputan Pembagian Raport Semester I 
-  Liputan Pembagian Raport Ekskul 
-‐  Liputan	  Webinar	  
-‐  Liputan	  Ngobrol	  Daring	  
 

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	  TBK	  

 

   Bermain Lego 
        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  






Halo haloo semuaa, kali ini dikelas adik TBK akan berkreasi 
sambil belajar loh.. Waah kira-kira membuat apa ya?? 

 
Adik TBK mau berkreasi dengan lego. Sepertinya adik TBK 

sudah tidak sabar memulai berkreasinya J 
 Yuk kita membuat sesuatu dari mainan lego.. Boleh membuat 

apa saja yaa sesuai kreasi teman-teman.  
  

Bermain lego mempunyai banyak manfaat loh.. Teman-teman 
jadi tahu bentuk, warna, dan ukuran. Dan tentunya melatih 

kreativitas teman-teman. 
 

Yeay sudah jadi kreasi legonya. Wah adik TBK membuat 
rumah. Keren !! JJ 

 
 

Kecerdasan: Kinestetik, Visual, Logika 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TBB	  

Pura-pura Menjadi Pak Tani dan Bu Tani 



	  ♪ ♪Ayo kawan kita bersama 
Menanam jagung di kebun kita 
Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu 
kita bekerja tak jemu-jemu 
cangkul, cangkul, cangkul yang dalam 
tanah yang longgar jagung kutanam  
 
 

Selamat pagi teman-teman.. Hari ini bu guru mau ajak 
teman-teman berpura-pura menjadi pak tani dan bu tani.. 
 

Ayoo lihat teman-teman sekarang ambil cangkul teman-teman 
yaa.. Memagang cangkul nya seperti ini genggam yang kuat.. 
Pak tani dan bu tani akan menanam jagung.. Assiiikkkk… 
sudah siap?? Ayoo gerakan badan kalian. Lihat gerakan bu guru 
dan dengarkan lagunya JJ Teman-teman hebat semua bergerak! 
 

Setelah kita menari tanam jagung kita akan membuat kreasi 
jagung.. Ayo siapkan alat dan bahannya.. Ambil cutton bud, 
sumpit, cat warna, potongan kertas yang berwarna kuning dan 
berwarna hijau. Yang berwarna kuning untuk badan jagungnya, 
sedangkan yang berwarna hijau itu untuk kulit jagungnya. Kita tempel kertas yang 
berwarna hijau kekertas yang berwarna kuning. Setelahnya ambil cotton bud 
dan celupkan ke cat warnanya kemudian cup cup cup tempel ke bonggol jagungnya. 
Seperti biji jagung ya teman-teman.. Kalau sudah, kita ambil sumpit dan rekatkan 
dibagian belakang badan jagungnya. Yeaay jadi sudah kreasi jagung teman-teman 
TBBJJ 
 
Kecerdasan: Kinestetik, Natural, Visual, Logika 



   Pakai Kaos Kaki dan Sepatu Sendiri   
 

Haii teman-teman.. Wah tidak terasa yaa kita sudah 
berada diakhir semester I.. 

Bu guru senang teman-teman hebat semua tetap 
semangat walaupun kita bersekolah masih secara online. 

 

Diminggu pengayaan ini TK A ada kegiatan seru loh.. Kita 
bersama-sama akan praktik memakai kaos kaki dan 

sepatu sendiri. Ayo sudah teman-teman siapkan kaos 
kaki dan sepatunya?? 

 
Bu guru ingin melatih kemandirian teman-teman.. 

Yuk teman-teman hebat sebelum memakai sepatu kita 
harus memakai kaos kaki supaya kaki teman-teman tidak 

lecet yaa JJ 
 

Waah teman-teman hebat !! Semua bisa memakai kaos 
kaki dan sepatu sendiri JJ  

 
Kecerdasan: Intrapersonal, Kinestetik, Kecakapan diri  

LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  A	  



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  B	  

Kreasi Pelangi 
	  	  

Hai hai selamat pagi teman-teman hebat.. 
Kita mau belajar apa ya?? Sudah masuk minggu pengayaan 
karena sebentar lagi teman-teman hebat akan menerima 
raport semester I, jadi untuk minggu ini akan berkreasi 
berkreasi membuat sesuatu yang indah berwarna-warni 
ada dilangit.. Apa ya itu? Yup pelangi kita akan membuat 
pelangi.. 
 
Kita membuatnya ikuti instruksi bu guru yaa.. Teman-
teman siapkan dulu bahan-bahannya yaa.. Pertama-tama 
ambil lemnya yaa.. Ayoo sekarang kita tempel warna pink 
yaa.. Selanjutnya warna apa ya?? “kuning bu guru..” tunggu 
teman-teman.. Ayo dengarkan instruksi bu guru yaa.. Kita 
akan tempel warna biru. Kalau sudah biru, silahkan tempel 
lagi warna hijau dan warna merah. Wah tinggal dua warna 
lagi nih.. Warna ungu atau kuning ya?? Warna ungu untuk 
yang terakhir. Berarti kita tempel warna apa ya teman-
teman?? “kuning bu guru” ya betul !!  
 

Taraaa jadi kreasi pelangi teman-teman TK B.. Indah yaaa 
Boleh teman-teman tempel dipintu kamar untuk jadi 
hiasan yaa JJ Wah teman-teman hebat mengerjakan 
sendiri dan sabar mendengarkan instruksi bu guru. Keren ! 
 
Kecerdasan: Natural, Visual, Kinestetik, Logika, Bahasa 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  KAI	  

 

Pembagian Raport Semester I 
	  
	  ♪ Libur telah tiba libur telah tiba 
   Hore hore … 
 

Yeaayy selesai sudah semester I. Di tanggal 17 – 18 
Desember lalu, bu guru bertemu ayah dan bunda untuk 
evaluasi raport teman-teman TB, TK A dan TK B. 
 

Pembagian evaluasi raport semester I ini masih secara 
online, via zoom dan video call whatsApp. 
 

Bagaimana hasil raport teman-teman?? Waah pasti 
bagus-bagus yaa.. Duuh senangnya JJ 
Untuk semeseter II kita tingkatkan lagi semangatnya 
supaya hasilnya tambah hebat lagi yaa teman-teman 
JJ Selamat menikmati liburan semester I.. Ingat 
liburannya tetap dirumah saja yaa 
 

Terimakasih juga ayah bunda yang setia mendampingi 
menjadi guru terhebat selama ananda masih sekolah 
secara daring. JJ 
 
Semoga kita semua diberikan kesehatan dan lekas 
berjumpa kembali disekolah.. JJ 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  KAI	  

 

Pembagian Raport Ekskul 
Semester I 
	  
	  Pada tanggal 14 – 16 Desember, teman-teman TK 
A dan B pembagian raport ekskul drumband dan 
sains loh.. 
 
Bertemu kakak-kakak ekskulnya kali ini didampingi 
ayah dan bunda. Karena ayah dan bunda diberikan 
laporan hasil evaluasi teman-teman selama 6 bulan 
berkegiatan drumband dan sains. 
 
Wah semuanya keren loh raportnya. Pesan dari 
Kakak-kakak drumband dan sains teman-teman 
harus tambah keren lagi ya disemester II JJ 
 
Tetap semangat teman-teman !! Sampai jumpa 
disemester II kita akan bersenang-senang 
kembali yaa JJ 
 



LIPUTAN	  WEBINAR	  

PARENTING “Mempersiapkan Pembelajaran Tatap 
Muka” 
 

Hai hai teman-teman dan ayah bunda.. 
Sudah libur sekolah.. Wah pasti seru sekali liburan dirumah 
berkumpul bersama ayah, bunda, adik dan kakak ya... JJ 
 

Oya, TKAI mengadakan acara Webinar Parenting loh.. 
Dengan topik “Mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka”.  
Pembicaranya langsung Pembina Yayasan Taman 
Kreativitas Anak Indonesia yaitu Bunda Romy. 
 

Acara yang diadakan pada hari Sabtu, 19 Desember 2020 
lalu ini dibuat, agar para orang tua TKAI mengetahui 
rencana metode pembelajaran blended learning untuk 
kedepannya. Bahwasannya adanya rencana tatap muka 
tentunya dengan surat izin tertulis dari orang tua siswa dan 
berbagai persiapan lainnya. 
 

Bunda Romy juga mengatakan perlu persiapan dari 
berbagai pihak terkait pembukaan sekolah dimasa pandemi 
ini. “belum diputuskan kembali kesekolah di Januari karena 
mempertimbangkan surat izin orang tua, surat izin dinas 
pendidikan serta Satgas Covid setempat, dan SOP untuk 
kehadiran siswa dan juga guru.” ungkap Bunda Romy. 
 

Ditiap kesempatannya, Bunda Romy selalu memberi 
suntikan semangat dan menghaturkan rasa terimakasih 
kepada ayah bunda atas bantuan dan kerjasamanya 
selama proses Belajar Dari Rumah ini. 



LIPUTAN	  NGOBDAR	  

 

Ngobdar “Makanan Kesukaanku” 
	  
NGOBDAR TKAI ada lagiii !! 
10 Desember lalu, ngobdar alias ngobrol daring TKAI 
hadir kembalii.. Dengan Ngobdar TKAI persembahan 
dari TK KAI, kali ini bareng Bu Ayi dan Ben murid kelas 
TK A3. 
 
Dengan topic “makanan kesukaanku”, Ben yang selalu 
bersemangat ini membagi cerita seputar makanan 
kesukaan Ben. Ternyata Ben suka sekali dengan sayuran 
loh.. Pantas Ben selalu sehat dan bersemangat 
bersekolah. 
 

Persembahan Ngobdar TK KAI tidak hanya ini ya teman-
teman.. Akan ada ngobdar lanjutan tentunya dengan 
topik yang berbeda. Tunggu ngobdar selanjutnya yaa 
JJ 
	  
	  



LIPUTAN	  NGOBDAR	  

NGOBDAR  
“KEGIATAN SEHARI-

HARI 
DIRUMAH” 

 
Teman-teman, TKAI ada live 
instagram di acara ngobdar 
ngobrol daring yang pada minggu 
lalu tanggal 11 Desember 2020 
bareng Ibu Syifa dan Sabrina 
murid TK A 1. 
Si cantik Sabrina bercerita banyak 
sekali tentang kegiatan Sabrina 
dirumah dari mulai bangun tidur, 
sekolah sampai bermain boneka 
kesayangannya. 
 

Walaupun masih bersekolah secara 
online, Sabrina selalu bersemangat 
JJ 
 

Intip keseruan Sabrina dan Bu 
Syifa di instagram TKAI yaaa 
@sekolah.tkai JJ 
 

	   



LIPUTAN	  NGOBDAR	  

NGOBDAR “Tang TingTung Calistung” 
 

Setelah ngobdar dengan Ben dan Sabrina, Ngobdar ada lagi loh bareng 
Shaka dari TK B1.. 
Hebat loh Shaka sudah bisa membaca dan suka sekali dengan pelajaran 
berhitung. Keren yaaJJ 
 
Di edisi ngobdar dengan Bu Eha dan Shaka yang diadakan tanggal 15 
Desember lalu, Shaka juga bercerita tentang tujuan internet. Hebat Shaka 
sudah lancar membaca loh teman-teman JJ 
 
Kita lihat yuk keseruan Bu Eha dan Shaka di instagram TKAI yaaa... 



LIPUTAN	  NGOBDAR	  

NGOBDAR “Cerita Liburan” 
 

Asyiiikk liburan telah tiba.. 
Eiits coba lihat Bu Santi dan Bagas sedang cerita apa 
ya?? 
Nampaknya seru sekali yaa 
 
Nogbdar edisi Bu Santi dan Bagas berlangsung pada 
tanggal 16 Desember 2020 membahas tentang cerita 
liburan. Waah Bagas sudah tiga kali loh teman-teman 
liburan ke Bali.. 
Asyik yaa.. 
Bagas juga bercerita liburan sekolah kali ini karena masih 
ada Corona jadi liburannya dirumah. Kata Bagas, dirumah 
pun masih bisa liburan. Liburan dirumah ala Bagas 
adalah bermain bersama adik dan bermain sepeda. Oya 
Bagas juga pandai bermain gitar loh.. 
Keren yaa JJ 
 
Kira-kira Bagas sudah kemana saja ya?? Kita lihat yuk 
cerita dari Bagas bareng Bu Santi di intagram TKAI 
@sekolah.tkai 
 
 



LIPUTAN	  NGOBDAR	  

NGOBDAR “Binatang Peliharaan Kesayangan” 
 

Hai hai.. Teman-teman hebat.. 
Libur tlah tiba.. Wah teman-teman pasti sedang menikmati liburan sekolah yaa JJ 

Sambil menikmati liburan sekolah, yuk kita lihat ngobdar TKAI di instagram TKAI.. 
 

Senin lalu, ditanggal 21 Desember ngobdar ngobrol daring Ibu Novi dan Kiwi hadir lagi.. Kali 
ini temanya “Binatang Peliharaan Kesayangan”. Teman-teman, punya binatang peliharan 

tidak? Kalau Kiwi punya binatang peliharaan kesayang loh.. Apa ya itu?? 
Guguk.. Anjingnya kiwi banyak sekali.. Ada 3 loh teman-teman.. Yuk kita kenalan sama 

binatang kesayangannya Kiwi.. Oya Kiwi juga pintar sekali merawat anjing-anjingnya. Dari 
mulai mengajaknya jalan-jalan dan memberi makan anjing-anjingnya. Hebat yaa kiwi JJ    

 
Yuk kita simak cerita lengkap dari Kiwi tentang binatang peliharaan kesayangannya di 

intagram TKAI @sekolah.tkai 
 
 



LIPUTAN	  NGOBDAR	  

NGOBDAR “Menyanyi Yuk” 
 

♪ Hai hai selamat pagi 
       Hai hai kita jumpa lagi 

Lalaalaa laalaalaaa lalalaaa ♪ 
Eiiittss suara siapa ya itu?? 

Waah ada Bia dan Bu Ayu ditemani Bu Erny dalam acara 
Ngobdar ngobrol daring dengan topik “menyanyi yuk”.. 

 

Bia nyanyi lagu apa saja ya bersama Bu Ayu dan Bu Erny?? 
Di ngobdar kali ini, Bu Ayu juga mengajak bermain Bia tebak 

lagu.. 
Waah Bia hebat dapat menjawab tebak lagu yang diberikan Bu 

Ayu loh JJ  
Kita bernyanyi bersama di live instagram TKAI yuukk teman-

teman.. 
 

Kita bernyanyi bersama lagu lihat kebunku, kucingku belang, hai 
hai hai, dan bangun tidurku.. 

 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TKAI	  

Evaluasi Guru Semester I 
 

Halo teman-teman apa kabar? Semoga selalu sehat yaa… 
Setelah kita menyelesaikan Semester I tibalah ibu guru semua 
akan evaluasi bersama kegiatan pada semester I. 
 
Semua ibu guru dari kelas Taman Bermain Kecil, Taman Bermain 
Besar, TK A dan TK B membahas perkembangan dan kendala di 
semester I. Di semester depan, teman-teman tambah semangat 
ya supaya kita makin keren dikelas. Oya untuk semester depan, 
bu guru akan selalu berusaha mengeksplore kreativitas dan 
selalu berinovasi agar teman-teman tidak bosan disemester 
depan. 
 
Saran dan masukan banyak disampaikan dipertemuan guru TK 
KAI kali ini. Terimakasih ayah bunda atas kerjasamanya selama 
ananda masih bersekolah dari rumah. Ayah bunda guru-guru 
hebat!! 
 
Tetap semangat teman-teman kita jumpa lagi disemester II di 
awal Januari JJ 
 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TKAI	  

Raker Guru & Staff TKAI 
 

Selamat pagi teman-teman, ayah dan bunda.. Bagaimana liburannya?? 
Sehat-sehat yaa semua teman-teman yang sedang berlibur tetap 
utamakan prokes yaaa.. 3M memakai masker,  Mencuci tangan, dan 
menjaga jarak. 
 

Pada tanggal 23 Desember, semua guru, staff dan karyawan Yayasan 
Taman Kreativitas Anak Indonesia mengadakan rapat kerja secara 
daring via zoom bersama dengan Kepala Sekolah TK dan SD, Ketua 
Yayasan Bapak Ir. Gandhi A. Prianto, M.Si dan Pembina Yayasan TKAI 
Ibu Dr. Rose Mini, M.Psi. 
 

Dalam kesempatan kali ini, Bunda Romy memberikan materi untuk para 
guru sebagai bekal persiapan pelaksanaan semester II. Pesan Bunda 
Romy, TKAI harus selalu memberikan yang terbaik untuk siswa siswi 
dan harus selalu siap dengan situasi mengajar saat online ataupun nanti 
kita akan tatap muka. Bunda Romy menegaskan bahwasannya di 
Januari TKAI masih akan belajar secara daring. Karena TKAI 
mempertimbangkan situasi covid saat ini. 





  Artikel  

 5 Ide Kegiatan Mengisi Liburan Sekolah di Saat Pandemi 

https://www.bcalife.co.id/info/artikel-info/lifestyle/5-ide-kegiatan-mengisi-
liburan-sekolah-di-saat-pandemi 

Ketika kegiatan sekolah berakhir, liburan yang biasa dilakukan ke luar rumah tidak dapat 

diwujudkan karena kondisi yang belum aman dari virus Corona. Hal ini bisa membuat si kecil 

bosan karena berada di dalam rumah dalam waktu yang cukup lama. Namun Anda tidak perlu 

khawatir, karena ada banyak cara untuk dapat menyiasatinya, Berikut beberapa ide aktivitas 

selama liburan di rumah: 

§  Bermain	  board	  games	  bersama	  
	  	  	  	  	  	  	  Pilih	  permainan	  seru	  yang	  
	  	  	  	  	  	  	  melibatkan	  seluruh	  anggota	  
	  	  	  	  	  	  	  keluarga.	  Misalnya	  seper7	  ular	  
	  	  	  	  	  	  	  tangga,	  monopoli,	  UNO,	  Jenga,	  
	  	  	  	  	  	  	  hingga	  Twister.	  	  
§  Membuat	  makanan	  sesuai	  

tayangan	  kesukaan	  si	  kecil	  
	  	  	  	  	  	  	  Dengan	  kegiatan	  seper7	  ini,	  si	  kecil	  
	  	  	  	  	  	  	  akan	  lebih	  menghargai	  makanan	  
	  	  	  	  	  	  	  yang	  telah	  ia	  buat	  sendiri.	  

§  Olahraga	  digital	  
	  	  	  	  	  	  	  Anda	  bisa	  membuat	  permainan	  
	  	  	  	  	  	  	  olahraga	  walau	  hanya	  di	  dalam	  
	  	  	  	  	  	  	  rumah	  
§  Bermain	  mencari	  jejak/harta	  karun	  
	  	  	  	  	  	  	  Si	  kecil	  akan	  belajar	  untuk	  menghargai	  
	  	  	  	  	  	  	  proses	  demi	  mencapai	  tujuannya	  
§  Membuat	  panggung	  pertunjukkan	  
	  	  	  	  	  	  	  buat	  dongeng	  dan	  proper7	  sendiri	  juga	  tak	  
	  	  	  	  	  	  	  kalah	  menyenangkan	  
	  



…yang berUlang Tahun 
di bulan Januari  

(1) Jev B2 

(1) Muadz TBB 

(2) Kayla B1 

  (8) Gwen B2   

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.  

(17) Qia TBK 

(19) Selma A2 

  (27) Suri B1   


