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Salam TKAI,  
 

Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J 
 

Buletin pada edisi bulan Mei 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 Museum Layang-layang 
-  Liputan Kegiatan Foto Kelas 
-  Liputan Kegiatan Vaksin Covid-19 bagi guru dan staff 
 
 
 
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 

Menggambar Balon 
 
Selamat	   pagi	   teman-‐teman…	   hari	   ini	   kita	   akan	   belajar	   mengenal	  
kegunaan	   udara.	   Coba	   sebutkan	   apa	   saja	   kegunaan	   udara?..Ya,	  
benar..Udara	   berguna	   untuk	   bernafas..Nah,	   perlu	   diketahui	  
juga..Udara	   itu	   memiliki	   beberapa	   sifat	   salah	   satunya	   yakni	   mengisi	  
ruang..seper@	   pada	   balon..Siapa	   yang	   mau	   ibu	   guru	   ajarkan	  
menggambar	  balon?	  Saya	  bu	  guruuu…	  
Kita	   akan	   menggunakan	   crayon	   dan	   kertas	   ya..sekarang	   iku@	   bu	  
guru..pertama	   buat	   lingkaran	   lalu	   tambahkan	   tali	   balonnya…kamu	  
bisa	   membuat	   balon	   sebanyak	   lima	   ya!!..Nah,	   agar	   lebih	   asyik	  
menggambarnya..kita	  menyanyi	  yuuuuk…	  
 
      ♫♫Balonku  ada  lima  r-pa-‐r-pa  war1anya  
                                    hijau  kuning  kelabu  merah  muda  dan  bir-  
                                    melet-s  balon  hijau..door  
                                    hatiku  sangat  kacau  
                                    balonku  tinggal  empat  
                                    ku  pegang  erat-‐erat  ♫♫  
  
Kereeeen…balonnya	  bagus	  sekali…	  
	  
 
Kecerdasan:	  Bahasa,	  Motorik	  halus,	  dan	  Musikal	  



LIPUTAN KEGIATAN TBB 

 

Mewarnai gambar api 



Hai teman-teman TBB… 
Sudah siap belajar kan? Hari ini kita akan belajar 
tentang api…Siapa disini yang sudah pernah melihat api? 
Seperti apa ya bentuknya? Apakah api bisa dipegang? 
Tidak buuu…nanti bisa terbakar… 
 
”Nah, Siapa disini yang tahu warna api?merah bu…orange 
buu..kalau dikompor ada yang warnanya biru bu…” 
Hebaaaat!!..ya teman-teman benar sekali ada banyak 
warna api…kenapa berbeda karena berbeda pula jenis 
bahan yang dibakar.. “Lalu apa sih manfaat api? Untuk 
memasak bu..penerangan saat gelap..untuk bakar-bakar 
sosis..Ya benar sekali..” 
 
Nah teman-teman, hari ini kita akan mewarnai api..teman-
teman sudah siapkan lembar kerjanya kan dan pensil 
warna..sekarang kita mulai belajar ya,,hati-hati loh 
teman-teman..ada gambar yang tidak perlu diberi warna.. 
 
Kecerdasan: Natural, Motorik halus dan Musikal 



        Kreasi Telepon 
 

Hallo…hallo… disini aku.. 
Bolehkah bicara kepada Ibu ku? 
Hallo..hallo… disini aku 
Bolehkah bicara kepada Ayah ku? 
 
Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Hari ini kita sudah ganti tema loh yaitu 
tema alat komunikasi.. Sesuai dengan lagunya, kita akan membuat kreasi telepon.. 
Siapa yang punya telepon dirumah? Saya buu..Dirumah oma aku ada telepon.. 
Waaah keren, saat ini telepon sudah jarang ditemukan di perumahan..biasanya 
yang menggunakan telepon adalah perkantoran dan gedung-gedung besar lainnya. 
“Mengapa telepon sudah jarang ada diperumahan bu? Karena peran telepon sudah 
digantikan oleh handphone yang lebih canggih dan praktis dibawa kemana-mana..” 
 
“Agar kita tidak lupa dengan bentuk dan fungsi dari telepon, sekarang kita buat 
yuuuk…teman-teman sudah siapkan alat dan bahannya kan?” 
Pertama kita merobek kertas dulu ya menjadi bentuk persegi yang kecil, 
kemudian tempel dibagian gagang telepon…Setelah itu, teman-teman harus 
menuliskan angka 0-9 pada bagian lingkaran yang tersedia… Kalau sudah, sekarang 
waktunya teman-teman masukkan tali ke dalam lubang yang ada di bagian bawah 
selonsong tisu kemudian buatlah simpul agar tidak mudah terlepas saat 
dimainkan. 
 
Wah hebat sekaliiii…hasilnya kereeeen… 
Telepon ini bisa dijadikan mainan bersama keluarga loh..asiiik 
 

Kecerdasan: Logika matematika, Motorik Halus, Visual Spatial dan Bahasa 

LIPUTAN KEGIATAN TK A 



LIPUTAN KEGIATAN TK B 

         Memasak roti bakar 
 

 

Hai teman-teman… hari ini kita akan belajar memasak loh…Sesuai 
dengan tema hari ini yaitu manfaat api…”Kira-kira ada yang tahu tidak 
ya kita akan membuat apa? Roti bakar buuu…” Ya benar..Kita akan 
membuat roti bakar..Siapa yang suka makan roti bakar? Apakah teman-
teman ada yang sudah pernah membuat roti bakar sendiri? Saya pernah 
buu…Waaaah hebat! 
 
Kalau begitu, Ayo kita mulai membuat ya...Siapkan roti, margarin, meses 
atau selai kesukaan kalian ya..Jangan lupa teman-teman siapkan 
wadahnya juga ya.. 
 
Pertama kita oleskan margarin lalu taburi roti dengan mesis atau olesan 
selai. Bagian luar roti kita oleskan margarin juga ya teman-teman..Nah, 
sekarang kita siapkan wajan diatas kompor…hati-hati ya teman-teman 
saat memasaknya..kita masukkan roti ke dalam wajan, tunggu sampai 
warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan ya…jangan lupa dibalik ya 
teman-teman agar tidak hangus..kalau sudah merata, segera angkat ya 
dan letakkan di piring..roti bakar siap untuk dimakan!! 
Senang ya..makan hasil masakan sendiri  
 

Kecerdasan: Life Skill dan Motorik Halus 



LIPUTAN KEGIATAN TK KAI 
 

Outing ke Museum Layang-Layang 
 

Pagi ini TK.KAI mengajak teman-teman berkunjung ke Museum 
Layang-Layang yang berlokasi di Pondok Labu, Jakarta 
Selatan. Di dalam museum ini terdapat aneka macam bentuk 
dan ukuran layang-layang baik yang berasal dari dalam 
maupun luar negeri.Ukuran layangan yang paling kecil yakni 2,5 
cm berasal dari Negara China.  
Di Indonesia ada 4 jenis layangan yaitu layangan tradisional, 
layangan kreasi 2 dimensi, layangan 3 dimensi dan layangan 
Olahraga..Masing-masing memiliki bentuk dan ciri yang 
berbeda.  
Kegiatan setelah berkeliling dan mengenal jenis serta bentuk 
layangan..kita akan membuat layangan loh!!..Teman-teman 
sudah siapkan alat dan bahannya bukan?..Pertama lipat kertas 
sesuai dengan garis putus-putus pada bagian tengah 
layangan..kemudian warnai menggunakan crayon. Setelah 
selesai kita beri kayu bambu pada bagian atas layangan, ini 
fungsinya untuk keseimbangan...lalu ikatkan tali agar kita bisa 
memainkannya… 
Ayo teman-teman kita mainkan bersamaa…seruuu yaaa… 
Selain bisa membuat layangan..kita juga jadi lebih tahu tentang 
bentuk dan jenis layangan yang ada di Indonesia dan Negara 
disekitarnya.. 

 
 



LIPUTAN KEGIATAN TK KAI  

Sesi Foto Kelas 
 

Dalam rangka mendukung program Pesta Akhir Tahun.. TK.KAI 
melakukan kegiatan pengambilan foto kelas yang dilakukan selama 
3 hari mulai dari tanggal 29 Maret s/d 31 Maret 2021. Kegiatan ini 
dilakukan mulai dari jenjang Taman Bermain, TK A, dan TK B 
secara terjadwal dan dilakukan dengan memperhatikan protol 
kesehatan. Sebelum melakukan kegiatan seluruh panitia telah di 
swab antigen dan pada saat pelaksanaannya panitia menggunakan 
masker serta sarung tangan karet.  
Ananda yang hadir ke Sekolah didampingi oleh orangtua dan 
diperkenankan untuk mencek suhu serta menggunakan hand 
sanitizer. 
Pada sesi ini, Ananda sudah diinfokan untuk memakai kostum dari 
rumah dan menggunakan masker saat berada di lingkungan 
sekolah. 
Ananda diberikan arahan gaya saat di foto oleh guru yang 
bertugas. Kostum yang digunakan sesuai dengan tema pada kelas 
masing-masing. 
Setelah selesai di foto..ananda diperkenankan untuk langsung 
meninggalkan area sekolah..agar tidak terjadi penyebaran virus 
dan menimbulkan kerumunan. 
Hasil foto kelas, akan ditampilkan pada buku Acara Pesta Akhir 
Tahun dengan menampilkan biodata masing-masing anak. 

 
 



LIPUTAN KEGIATAN GURU 
 

PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 BAGI 
GURU DAN STAFF TK.KAI 

 
Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam memberantas dan 
mengurangi penyebaran virus covid-19. Para guru dan staff melakukan 
penyuntikkan vaksinasi di dua tempat yakni RS.SIBROH MALISI dan PRU 
UNIVERSITY (Kota KASABLANKA lt.2).  
 
Pemberian vaksin dilakukan berdasarkan himbauan dari IGTK Jagakarsa 
dan Undangan dari Departemen Pendidikan, Selain untuk kesehatan tapi 
juga dilakukan sebagai persiapan pembelajaran tatap muka pada tahun 
ajaran baru 2021-2022 nanti. Vaksinasi dilakukan sebanyak 2 kali sesuai 
dengan anjuran dari Menteri Kesehatan dan terjadwal. 
 
Semoga dengan dilakukannya vaksinasi ini dapat menjadikan guru dan 
staff TK.KAI lebih sehat dan terhindar dari wabah virus Covid-19..Aamiin 

 
 



  Artikel    
MENGAJARKAN ANAK PUASA 

PERTAMA 

https://www.kompas.com/parapuan?
_ga=2.7162289.2046137884.1619769829-1140325305.1619499458 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anak berusia empat atau lima tahun sebenarnya sudah mulai 
bisa diajarkan untuk berpuasa. Ada beberapa hal yang perlu diketahui orangtua saat 
mengajarkan anak puasa pertamanya ini. Psikolog Roslina Verauli mengatakan, orangtua 
harus ingat bahwa di usia itu anak masih dalam taraf meniru dan mencoba. “Ketika 
mereka sudah terlihat letih di pertengahan siang, boleh loh diajarkan buka setengah hari. 
Tujuannya apa? buat kenal dulu. Jadi enggak usah dipaksain, puasa dulu satu hari,” kata 
Vera kepada Kompas Lifestyle di acara ‘Juara Hebat Kebaikan” di Jakarta Pusat, Senin 
(22/5/2017). Menurut dia, rasa ingin tahu anak akan muncul setelah dia melihat aktivitas 
orangtua sejak dini. Misalnya saja melihat kesibukan sahur dan berbuka puasa, atau 
melakukan Tarawih bersama. Rasa ingin tahu itu pun harus direspon dengan baik, 
misalnya beri jawaban yang tepat jika anak bertanya tentang puasa.  Pada masa 
percobaan puasa anak, di usia balita ini mereka belum mengetahui makna dari puasa 
selain tidak makan dan minum. “Pada umur 4-5 tahun, mereka modelling banget. Di usia 
6-7 tahun, mereka akan mencoba menyamakan diri mereka dengan orang lain dan 
menyatu dengan orang sekitar,” kata pengajar di Fakultas Psikologi Universitas 
Tarumanegara ini. Vera tak menganjurkan orangtua untuk memaksakan anak untuk 
berpuasa penuh di usia empat sampai lima tahun. Sebab, dampak dari paksaan bisa 
berakibat pada persepsi negatif anak. Biarlah keinginan berpuasa itu datang dari dalam 
dirinya. “Termasuk tentang puasa juga akan negatif karena dipaksakan. Dia akan tampil 
baik di depan, di belakang enggak tahu,” ujar dia. 
 
 



TK.KREATIVITAS ANAK 
INDONESIA  

MENGUCAPKAN 

SELAMAT MENUNAIKAN 
IBADAH PUASA 1442 H 

SEMOGA KITA DIBERIKAN KEBERKAHAN DAN 
KEBAHAGIAAN DIBULAN SUCI INI..AAMIIN 



…Yang berUlang Tahun 
di bulan MEI  

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 Atih, Ibu Anda. Layout: Ibu Wati, Ibu Yuni, & 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.  
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