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Salam TKAI,  
 
Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J 
 
Buletin pada edisi bulan Februari kali ini, akan menyajikan liputan-
liputan menarik seputar kegiatan anak-anak. Liputan-liputan 
tersebut antara lain : 
 
-  Liputan Kegiatan TB 
-  Liputan Kegiatan TK A 
-  Liputan Kegiatan TK B 
-  Liputan Kegiatan Jalan-jalan Virtual ke TMII 
-‐  Liputan	  Kegiatan	  Piknik	  Virtual	  ke	  Kuntum	  
-‐  Liputan	  Kegiatan	  TB	  TK	  
 

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	  

 

Asyiik Piknik Bersama 
       

Selamat pagi teman-teman.. Hari ini hari pertama kita kembali 
lagi bersekolah setelah libur semester I.. Di semester II ayo kita 
tambah lagi semangat belajarnyaJJ 
 

Dihari pertama ini, kita akan piknik bersama loh.. Sesuai dengan 
tema kali ini yaitu rekreasi.. Seruuu.. Teman-teman sudah siapkan 
peralatan pikniknya? Bu guru sudah menyiapkan karpetnya, 
beberapa minuman, ada buah, dan macam-macam makanan ringan 
untuk bekal kita piknik bersama. Asyiiikkk sekaliii !! 
Teman-teman membawa bekal apa?? 
Waah ada yang membawa bekal roti sandwich, ada juga buah-
buahan, ada telur dadar hehehe kita makan bersama yuk teman-
teman JJ Karena masih ada virus diluar, piknik dan makan 
bersama nya masih virtual dulu yaa.. Tapi tetap seru loh, teman-
teman Taman Bermain semua happy. Yeaay JJ 
 

Kecerdasan: Intrapersonal, Kinestetik 



   Kreasi dari Daun 
 

Haii hai haiii.. Waah bu guru lihat teman-teman TK A semangat sekali 
pagi ini.. Ayo teman-teman kita bergembira dan harus lebih 
bersemangat lagi yaa di semester II ini JJ 
 
Kita akan belajar apa ya hari ini? Bu guru mau ajak teman-teman 
berkreasi dengan dedaunan loh..Teman-teman sudah siapkan daun, 
kertas dan lem? Daun apa yang teman-teman gunakan? “aku daun 
jambu bu guru” “aku daun rambutan” wah daun rambutan sama dong 
kaya bu guruJJ Kalau sudah disiapkan alat dan badannya ayo kita 
mulai berkreasi! Boleh membuat apa saja, sesuka hati teman-teman. Bu 
guru mau membuat kupu-kupu cantik.. 
 
Waah teman-teman membuat apa itu? “paus bu guru” Keren!.. Yang lain 
ada yang membuat kura-kura, kepik, ikan, robot dan rumah.. Keren 
sekali teman-teman TK A. 
 
Kecerdasan: Logika, Visual spasial, Natural, Kinestetik 

LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  A	  



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  B	  

   Lempar Bola ke Keranjang 
 

Horeee masukk !! Yeay hebat sekali teman-teman TK B.. 
Waah ada apa ya itu ramai sekali?? 

 

Ooo ternyata teman-teman TK B sedang bermain lempar bola 
ke keranjang. Wuih seruuu sekali. 

Bermain lempar bola ke keranjang ini mempunyai banyak 
manfaat loh teman-teman. Salah satunya melatih fungsi 

jemari dan kekuatan tangan. Selain itu juga mengasah 
kemampuan koordinasi mata dan tangan. 

 
Teman-teman sudah siapkan bola dan keranjangnya?? 

Kalau tidak ada bola, boleh menggunakan boneka atau bantal 
kecil yaa.. Ayo ayoo beri jarak dengan keranjangnya.. 
Teman-teman bergiliran yaa bermain lempar bola ke 

keranjangnya. Satu persatu karena bu guru ingin melihat 
cara teman-teman melemparkan bolanya ke keranjang.  

Ayo kita genggam bolanya dengan dua tangan, yang kuat yaa 
dan lempar..  

Yeaayy masuuukk !! 
 
 

Kecerdasan: Kinestetik, Intrapersonal, Kecakapan diri 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  KAI	   Piknik Virtual ke Kuntum 
 

Hai hai teman-teman.. Hari ini kita mau piknik bersama.. Assiiikk 
Bu guru mau ajak teman-teman semua belajar dan bersenang-senang 

di Kuntum Farmfield Bogor. 
 

Ada Bu Oni, Bu Ayu, Bu Tati, Bu Dina, Bu Eha, Bu Santi dan Bu Nita 
yang akan mengajak kita bersenang-senang dari Kuntum. 

Siapa yang sudah pernah berkunjung ke Kuntum?? “saya bu” 
Piknik TK kali ini memang terasa berbeda ya karena dilakukan secara 

virtual. Tapi teman-teman semua happy kan?? 
 

Let’s go kita mulai pikniknya.. 
Di Kuntum kita akan belajar mengenal hewan-hewan ternak seperti 

kambing, sapi, kerbau, ayam, bebek dan binatang lainnya seperti 
kelinci , marmut, dan burung. 

Oiya kita juga akan diajarkan bagaimana cara merawat dan memberi 
makan hewan-hewannya loh..  

 

Seruuu kan??? 
Setelah kita berjumpa banyak binatang dari yang kecil sampai yang 

besar.. Sekarang kita mulai yuk mewarnai gambar binatang kuda dan 
kupu-kupu. Setelah itu kita melukis caping yaa..  

Warnai yang bagus ya agar gambarnya bisa tema-teman pajang 
dirumah. Nah kita siapkan dulu yaa alat dan bahannya. 

 
 Teman-teman bebas berkreasi menggambar dicapingnya. Boleh 

bunga, gunung, atau warna warni lingkaran. 
 

Waah pasti lukis caping yang teman-teman buat keren-keren. 
Hebat !!  

Kecerdasan: Natural, Logika, Visual Spasial, Kinestetik 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  KAI	  
 

Jalan – jalan Virtual ke TMII 
	  

Semangat pagi teman-teman.. Lihat bu guru sedang dimana 
yaa ini?? Hari ini kita mau jalan-jalan ke Taman Mini 
Indonesia Indah looh..  
 

Teman-teman ada yang sudah pernah ke TMII?? “saya bu” 
waah pasti seru yaa.. Oiya jalan-jalannya bareng Bu Novi, Bu 
Santi, dan Bu Ayu ya.. Kita akan diajak melihat apa saja ya 
yang ada di TMII? Yuk kita masuk, tapi sebelumnya kita 
harus membeli tiket masuk dulu..  
 

Bu Santi dan Bu Novi sudah sampai ditempat pertama yang 
ada di TMII. Bangunan apa ya itu? Seperti keong raksasa. 
Itu adalah Teater Imax Keong mas teman-teman, tempat 
pemutaran dan pertunjukan film. Dan menjadi ikon dari 
TMII. Setelah ini Bu Santi dan Bu Novi mengajak kita 
melihat rumah-rumah adat Indonesia loh.. Yuk kita lihat 
rumah-rumah adatnya. 
 

 Kalau Bu Ayu mau mengajak kita melihat museum 
transportasi. Tapi sayang sekali kita belum bisa masuk 
karena museumnya belum buka. Kita lihat dari luar saja yaa.. 
Ada kereta uap teman-teman.. Lalu itu apa ya yang berbadan 
besar dan bisa terbang?? “pesawat bu guru” yaaa betuul!! 
Nanti kalau Corona nya sudah tidak ada, bu guru akan ajak 
teman-teman ke TMII yaa.. JJ 
 
Kecerdasan: Visual spasial, Logika, Intrapersonal 
 
 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  KAI	  

Mengenal Pedagang 
 
Halo teman-teman semuaa.. Semangat belajar hari ini?? 
Karena tema kegiatan kita minggu ini tentang pekerjaan, bu guru mau ajak 
teman-teman mengenal salah satu pekerjaan loh.. 
 
Pekerjaan itu bukan hanya dokter, tentara, suster atau guru. Ada juga 
salah satu pekerjaan yaitu pedagang. Pedagang menjual berbagai macam 
barang kebutuhan kita seperti, makanan, atau keperluan sehari-hari.  
 
Nah Bu Eha dan Bu Santi akan mengajak kita berkenalan dengan pedangan 
sayur dan pedagang kebutuhan sehari-hari atau yang biasa kita sebut toko 
kelontong. Nama ibu penjual sayur adalah Ibu Sarimin, sedangkan ibu yang 
menjual toko kelontong Ibu Meysaroh. Ayoo teman-teman sapa Ibu 
Sarimin dan Ibu Maysaroh.. “halo Ibu Sarimin..” “Halo Ibu Maysaroh..” 
Waah seru sekali yaa belajar tentang pekerjaan kali ini, kita jadi tahu 
macam-macam pekerjaan dan berkenalan langsung dengan ibu-ibu 
pedagang.. JJ  
 
Kecerdasan: Verbal, Intrapersonal 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  KAI	  

 

Intip Kelas Virtual 
	  
Untuk ayah bunda yang penasaran bagaimana belajar ala 
TK KAI, TK KAI mengadakan live instagram edisi intip 
kelas virtual. 
 
Kali ini intip kelas virtualnya bareng dengan Bu Santi, Bu 
Siska dan teman-teman dari B2 loh..  
Belajar asik walaupun  pandemi, teman-teman TK KAI 
semua selalu happy dan semangat JJ 
 
Intip kelas virtual merupakan kegiatan yang diadakan 
agar orang tua siswa dan calon orang tua siswa dapat 
mengetahui program belajar dari TK KAI. 
 
Walaupun masih belajar via daring, TK KAI selalu 
berupaya berinovasi memberikan kegiatan yang selalu 
membangkitkan semangat belajar anak-anak hebat TK 
KAI JJJ 
	  



  Artikel  
 Asah Keterampilan Anak Sejak Dini 

http://akutahu.com/post/asah-keterampilan-anak-sejak-dini 

Anak yang bakat dan keterampilannya diasah sejak dini, lebih berpotensi menjadi seseorang yang luar 

biasa di masa depan. Anak usia dini berusia 0-8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan 

perkembangan. Orang tua menemukan bakat anak, lalu dikembangkan. Anak berbakat bisa mudah belajar 

dan paham dengan dirinya sendiri. Jika tidak asah sejak dini, anak akan bisa kehilangan tujuan hidup. 

Beberapa tips mengasah keterampilan anak sejak dini: 

 §  Pikirkan larangan yang penting & 

dibutukan tanpa mengekang 

§  Mandiri, ajarkan melakukan kegiatan 

sendiri 

§  Perhatikan kegiatan yang selalu menarik 

perhatian minat anak 

§  Menjadi inspirasi bagi anak 

§  Ajarkan perbedaan. Keterampilan anak tidak harus 

sama seperti orangtua 

§  Jika memungkinkan, beri fasilitas untuk mendalami 

bakat & keterampilan 

Bentuk kasih sayang orangtua kepada anak tidak selalu dengan memanjakan, tapi memberikan 

pengalaman baru yang bisa mendukung perkembangan otak si kecil. Misal, melakukan kegiatan yang 

belum pernah anak lakukan, termasuk berbelanja di pasar tradisional. 



…yang berUlang Tahun 
di bulan Februari  

(7) Kiwi B3 

(8) Dastan A2 

(8) Farel B1 

  (12) Gendis A1 

(13) Bagas A1   
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.  
Kontributor: OT Murid/Staf Pengajar. 
Kritik, Saran, Tulisan atau Foto dapat dikirim ke sekolah.tkai@gmail.com  atau diserahkan langsung melalui Humas TKAI.  

(14) Jo B2 

(20) Araiz A3 

  (20) Ben A3 

(21) Keanu A2   


