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Salam TKAI,  
 

Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J 
 
Buletin pada edisi bulan April 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 Kegiatan Outing Sky World 
-  Liputan Kegiatan Pas Foto Siswa 
-  Liputan Kegiatan Mengenal Indonesia 
-  Liputan Kegiatan Ngobdar 
 
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	  

 

Mengenal Warna Pelangi 
       

♫♫Pelangi pelangi alangkah indahmu 
      Merah, kuning, hijau, dilangit yang biru 
      Pelukismu agung siapa gerangan 
      Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan♫♫ 
 

Semangat pagi adik TBK yang hebat !! 
Bu guru hari ini mau ajak adik TBK mengenal warna-warna pelangi.. 
Bu guru punya video tentang pelangi.. Kita lihat dulu yuk videonya 
Teman-teman tahu tidak warna pelangi apa saja? 
“merah bu” “kuning” “hijau bu guru” kita urutkan warna pelanginya 
yaa.. 
Yang pertama itu warna merah, lalu jingga atau orange, kuning, 
hijau, biru, nila dan ungu. Singkatannya mejikuhibiniu yaa.. 
Pelangi akan muncul setelah hujan teman-teman.. Karena pelangi itu 
adalah pembiasan sinar matahari. Tapi langitnya harus cerah yaa 
tidak mendung atau gelap. Kalau mendung dan gelap, tidak ada 
cahaya matahari, maka matahari pun tidak muncul. 
Nah sekarang kita mulai belajarnya yaa.. Adik TBK sedang 
mewarnai pelangi loh.. Hebat yaa Waah adik TBK mewarnai sendiri 
tidak dibantu mama dan rapih tidak keluar garis mewarnainya. 
Hebat!! 
Sebagai penutup kita bernyanyi pelangi-pelangi bersama yaa.. JJ 
 
 
Kecerdasan: Natural, Motorik halus, dan Musikal 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TBB	  
 

Menempel Bendera Merah Putih 
       

Halo teman-teman TBB.. Semangat belajar hari ini?? “SEMANGAT BU” 
Kita tepuk semangat dulu yaa.. 
Tepuk semangat damdam dimdim dumdum SE-aaaa-MA-aaaa-NGAT-aaaa 
SEMANGAAATT !!! 
Oya hari ini kita belajar dengan tema baru loh.. Temanya Tanah Airku, 
nah kita akan belajar mengenal bendera Negara Indonesia. 
Teman-teman tahu tidak, apa warna bendera negara Indonesia?? “merah 
dan putih bu guru” betul sekali teman-temanJJ Warna bendera Negara 
Indonesia adalah merah dan putih. Warna merah itu melambangkan 
keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. 
 
Coba teman-teman ayunkan bendera yang bu guru berikan kita bernyanyi 
bersama lagu Aku Anak Indonesia yaa.. 
 
Yuk sekarang kita berikan warna dikolom bendera yang masih kosong 
yaa.. Tapi sebelumnya, kita gunting kertas berwarna merahnya ya teman-
teman.. Guntingnya mengikuti garisnya yaaa.. 
Setelah digunting kertas berwarna merahnya, kita beri lem dan kita 
tempel. Warnanya merah kita tempel dibagian atas atau bawah ya?? 
“atas bu !” yup kita tempel kertas warna merahnya di kotak atas yaa 
Yeeeaayy sudah jadi deh bendera Indonesianya JJ 
Teman-teman TBB hari ini keren loh karena melakukan sendiri dari 
menggunting sampai menempel. Hebat !! JJ 
 
Kecerdasan: Logika matematika, Motorik halus dan Musikal 



                              Menempel Lambang Negara 
 

Haii hai haiii.. Waah teman-teman TK A semangat sekali pagi ini.. Hari ini kita 
sudah ganti tema baru loh pasti belajarnya akan tambah seruuu.. 
 
Tema minggu ini yaitu Tanah Airku. Bu guru mau mengajak teman-teman TK A 
mengenal lambang Negara Indonesia. Ada yang tahu tidak apa lambang Negara 
Indonesia?? “ga tau bu” lambang Negara Indonesia itu adalah Burung Garuda 
teman-teman. Seperti apa sih? Kita lihat bersama ya Burung Garuda sebagai 
lambang Negara Indonesia. Gagah sekali yaa… 
 

Di badan burung garuda, ada 5 simbol. 5 simbol ini mencerminkan dasar Negara 
kita teman-teman yaitu pancasila. Diantaranya ada bintang, rantai emas, pohon 
beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Tapi coba lihat di gambar burung 
garuda punya teman-teman. Kok dada burungnya kosong ya?? Kita tempel 5 
simbolnya yaa.. 
Taaraaaa sudah jadiii JJ Hebat teman-teman TK AJJ 
 
 

Kecerdasan: Visual Spatial dan Motorik Halus  

LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  A	  



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  B	             Membuat Ondel-ondel 
 

Teman-teman hari ini kita akan belajar tentang suku-suku loh.. 
Ada yang tahu tidak suku itu apa ya?? Suku adalah kelompok yang memiliki 
kesamaan identitas seperti bahasa, budaya dan adat istiadat. 
Kalau teman-teman suku nya dari mana? “aku jawa sunda”, “aku betawi bu 
guru”. Waah ternyata sukunya beraneka ragam ya teman-teman JJ 
 
Hari ini kakak TK B akan mengenal salah satu sukunya loh.. Suku yang berasal 
dari Jakarta. Tahu tidak suku apa itu? “betawi bu guru” yaaa betul.. 
Hari ini juga kakak TK B kompak menggunakan baju khas betawi loh JJ Yuk 
kita menari bersama tarian tradisional betawi diiringi lagu Jali Jali. Ikuti 
gerakan bu guru yaa 
 
Setelah menari bersama, bu guru ingin mengajak kakak TK B untuk membuat 
ondel-ondel sebagai ikon Jakarta. Sudah siap semua? 
 

Pertama ambil kertas berwarna biru, kemudian bentuk menjadi kerucut yaa.. 
Setelahnya gunting bagian bawah kerucut supaya dapat berdiri. Lalu ambil 
kertas warna pink yang akan menjadi badan ondel-ondelnya. Kita tempel 
dibagian atas kerucut yang tadi sudah kita buat. Seperti terompet ya teman-
teman JJ Jika sudah bagian atas badannya kita tekan sampai agak gepeng 
lalu ambil kertas warna kuni, kita lipat dua dan beri lem dibagian atasnya. 
Kemudian tempel dikanan kiri badan ondel-odelnya yaa.. itu yang akan menjadi 
tangan loh teman-teman JJ 
 

Sekarang kita buat untuk bajunya yaa. Bajunya dari kertas yang berwarna 
hijau dilipat dua dan kita beri lem dibagian depannya. Nah untuk wajahnya, 
ambil kertas yang berbentuk seperti pot bunga dan segita terbalik. Kita hias 
yaa dengan garis berwarna-warni lalu kita gambar mata, mulut, dan kumisnya. 
Sudah jadiii deh ondel-ondel buatan TK B JJ 
 

Kecerdasan: Visual Spatial, Motorik Halus dan Musikal 



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TB	  &	  TK	  KAI	  
 

Outing Virtual Sky World 
 
	  

Hai teman-teman, hari ini kita akan melakukan 
kunjungan belajar virtual.. Kali ini kita akan belajar 
tentang luar angkasa. Sebelumnya kita menyanyi dulu 
yuuuk 
 
“Planet planet alangkah indahmu..Di alam semesta itulah 
tempatmu..Merkurius Venus..Bumi Mars 
Jupiter..Saturnus Uranus sampai Neptunus” 
 
Wah hebaaaat… Iya benar sekali teman-teman 
ternyata dialam semesta ini ada yang namanya planet. 
Tahu gak sih teman-teman, Apa nama planet yang 
ukurannya paling besar? Yuuupz..benar sekali..Jupiter 
merupakan planet yang memiliki ukuran poling besar 
diantara planet lainnya.  
 
“Kak, Syarat untuk menjadi astronot apa sih?”, Untuk 
menjadi seorang astronot kita harus belajar yang rajin 
ya dan menjaga kesehatan. Teman-teman harus 
semangat ya belajarnya..agar cita-cita teman-teman 
dapat tercapai dan bisa melihat alam semesta yang 
indah ini. Semangaaaaaat…. 
   



LIPUTAN	  KEGIATAN	  TK	  
KAI	  

Berkunjung Ke Museum Indonesia 
 
	  

Hai..teman-teman hari ini kita akan berkunjung 
ke Museum Indonesia yang berada di kawasan  
TAMAN MINI INDONESIA INDAH. 
 
Didalam museum ini terdapat banyak sekali 
replika alat transportasi jaman dahulu seperti 
kapal layar, aneka macam alat dapur, berbagai 
macam baju adat dari berbagai daerah di 
Indonesia serta alat musik tradisional yang 
beraneka ragam bentuk dan cara 
menggunakannya. 
 
 Semua diterangkan dengan jelas oleh Bu guru 
yang memandu di museum tersebut. Waaaah 
seru yaaa..kita jadi dapat banyak pengetahuan 
dan pengalaman baru dari perjalanan virtual ini. 
 
 



LIPUTAN	  TKAI	  
SOSIALISASI KEGIATAN FOTO KELAS DAN 

ACARA PESTA AKHIR TAHUN SECARA 
VIRTUAL 

 
	  

Ayah bunda, dalam rangka sosialisasi kegiatan acara pesta akhir 
tahun 2020-2021 dan foto kelas. TKAI mengajak orangtua murid 
untuk melakukan pertemuan via aplikasi zoom agar mendapatkan 
informasi mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan foto kelas dan 
taping video tampilan melalui video simulasi. Pada kedua kegiatan 
tersebut sekolah membutuhkan persetujuan dan saran dari orangtua 
murid.  
Kedua kegiatan tersebut dilakukan di sekolah dengan jadwal yang 
berbeda dan menggunakan protokol kesehatan (menggunakan 
masker). Setiap anak diwajibkan untuk memakai kostum dari rumah 
dan pada kegiatan tersebut orangtua berperan sebagai pendamping 
terutama dalam merapihkan kostum anak dan merubah gaya foto, 
karena dalam kegiatan ini guru hanya berperan sebagai pengarah 
gaya dan tidak diperkenankan untuk menyentuh anak.  
Di setiap studio disediakan hand sanitizer dan disinfectan untuk 
benda yang tersentuh. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, seluruh 
panitia telah melakukan tes swab antigen. Panitia acara juga 
diwajibkan memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai 
masker, dan sarung tangan karet.  
Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan terjadwal sehingga bagi anak 
yang sudah melakukan foto dihimbau untuk segera meninggalkan 
tempat pemotretan agar tidak terjadi penumpukkan lahan parkir 
dan berkerumun. 



  
Artikel  

 Kapan Sebaiknya Anak Mulai Menyikat Gigi? 
 

https://www.alodokter.com/keluarga://www.instagram.com/p/CLI0-gKr0UA/?igshid=1n69qztd792xb 

 Membersihkan gigi anak sebenarnya sudah harus dimulai sejak gigi pertamanya 
tumbuh, yaitu usia 6 bulan. Namun, cara membersihkannya cukup dengan mengelap gigi 
menggunakan sapu tangan atau handuk kecil yang lembut. Lalu, kapan Bunda bisa mulai 
menyikat gigi Si Kecil? 

 Para ahli kesehatan gigi sebenarnya berbeda pandangan dalam hal ini. Sebagian 
dari mereka ada yang menyarankan anak mulai menyikat gigi sejak 4 gigi pertamanya 
tumbuh. Namun, sebagian lainnya menyarankan untuk menunda hingga anak berusia 2–3 
tahun. 

 Ketika menyikat gigi Si Kecil, pastikan sikat gigi yang digunakan berukuran kecil 
dan khusus untuk anak ya Bun. Biasakan juga untuk menyikat giginya 2 kali sehari. 
Saat Si Kecil berusia 3 tahun atau sudah bisa menggenggam barang ringan, seperti 
pensil atau sikat gigi, Bunda boleh mulai mengajaknya memegang sikat giginya sendiri. 
Setelah itu, bantu ia menggosokkan sikat ke giginya pelan-pelan. Bunda bisa juga selingi 
dengan nyanyian agar aktivitas menyikat gigi menjadi semakin seru dan ia sukai hingga 
bisa menyikat gigi sendiri. 

 Rutinitas menyikat gigi anak harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa 
hingga anak berusia 6 tahun. Hal ini karena umumnya anak di bawah usia 6 tahun belum 
memiliki koordinasi yang baik saat menggosok gigi sendiri, sehingga masih butuh 
pendamping. 

 Setelah usianya melewati 6 tahun, barulah anak bisa dilepas untuk menggosok 
gigi sendiri. Namun, tetap ingatkan Si Kecil untuk rutin menyikat giginya sampai ia 
teratur menyikat gigi tanpa diingatkan ya, Bun. 
Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh jika anak terbiasa menjaga kebersihan giginya, 
mulai dari mencegah kerusakan gigi, penyakit gusi, hingga gigi berlubang yang rentan 
dialami oleh anak-anak. 



Innalillahi Wa’Innaillaihi Rojiun 
	  

Segenap keluarga besar TAMAN 
KREATIVITAS ANAK INDONESIA 

mengucapkan turut berduka cita yang 
mendalam atas wafatnya  

 
AYU WULANDARI BINTI 

BASUKI SYATIBI 
 (Guru Taman Bermain Besar Periode 

2020-2021) 
 

Semoga amal dan ibadah beliau 
diterima oleh Allah SWT serta 

keluarga yang ditinggalkan diberikan 
ketabahan.	  

	  



…Yang berUlang Tahun 
di bulan April  

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

vTim  Buletin TKAIv  
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(11) Shaka B1 

 (12) Nayla B3    

(15) Biru B3 

 
  

(18) Damara A3             
(19) Razfa B2 

 (21) Sarah B3 

 
  


