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Salam TKAI 
Buletin pada edisi bulan Juni 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 Tapping video pesta 
 
 
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih, 
kepada seluruh orangtua dan wali murid 
yang menjadikan sekolah kami sebagai 
m i t r a u n t u k b e k e r j a s a m a d a l a m 
memenuhi pendidikan dan perkembangan 
untuk Putera/Puteri tercinta.  



Menghias Rompi Koran 
 

Hai..hai..hai..selamat pagiii...Hai teman-teman, di tema sebelumnya 
kita sudah mengenal nama-nama alat komunikasi salah satunya 
yakni koran. Nah teman-teman..hari ini kita akan menghias rompi 

yang terbuat dari koran loh..bahannya yakni koran yang sudah 
dibentuk menjadi sebuah rompi lalu potongan bentuk bunga, 

kancing, ondel-ondel dan lem kertas.  Caranya teman-teman harus 
menempelkan gambarnya ke rompi yang sudah 

disediakan..menempelnya ikuti instruksi dari bu guru ya...tempel 
gambar bunga dua di sebelah kanan dan dua lagi disebelah kiri..lalu 

tempelkan gambar ondel-ondelnya ya..ondel-ondel perempuan di 
sebelah kiri dan ondel –ondel laki-laki sebelah kanan..bisa kan 

teman-teman? Selanjutnya..tempel pola kancing dibagian tengah 
rompi empat sebelah kanan dan 4 lagi di sebelah kiri 

ya..menempelnya juga harus sejajar ya teman-teman...Hebaaaat 
 

LIPUTAN KEGIATAN TBK 



LIPUTAN KEGIATAN TBB 



LIPUTAN KEGIATAN TK A 



LIPUTAN KEGIATAN TK B 



LIPUTAN KEGIATAN TK.KAI 



Artikel 

Kegiatan 'belajar' yang dilakukan di tingkat pra-SD (TK) sebenarnya bertujuan untuk mempersiapkan anak menguasai 
konsep dasar yang akan membantunya untuk menguasai keterampilan dasar, seperti membaca-menulis berhitung, dan 
pelajaran lainnya. Tak hanya itu, anak yang akan masuk sekolah dasar sebaiknya sudah memiliki tingkat kedewasaan 
dan kemandirian yang lebih dibanding anak usia TK. 
Jika dilihat berdasarkan usia, sebenarnya usia minimal anak masuk SD yang disyaratkan pemerintah adalah 7 tahun. 
Namun, dengan berbagai pertimbangan, seperti anak zaman sekarang sudah cukup matang secara emosional, anak 
sudah menguasai calistung sejak di TK, atau bahkan akhir-akhir ini banyak anak yang sudah bisa membaca di usia 3 
tahun, banyak sekolah dasar yang membuka pendaftaran untuk anak berumur 6 tahun, bahkan kurang dari itu. 
Beberapa sekolah juga kerap mengadakan semacam tes masuk yang fungsinya bisa sebagai alat seleksi ataupun sekadar 
pendataan kemampuan anak. Lewat tes ini, pihak sekolah akan melihat dan menilai kesiapan anak secara emosional 
dan juga intelektual, sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana anak memiliki kemampuan untuk mengikuti 
kegiatan belajar-mengajar sesuai program di sekolah tersebut. 
Lebih jelasnya, ketika akan masuk SD, anak diharapkan sudah memiliki beberapa kemampuan berikut: 
- Mampu membedakan bentuk geometri (segitiga, segi empat, lingkaran, dll). 
- Sudah bisa mengingat fakta ataupun detail. 
- Mampu menyebutkan angka dan memahami konsep dasar bilangan. 
- Sudah lancar menyebutkan huruf dan mengenali bentuk melalui bunyinya. 
- Kemampuannya untuk mengikuti instruksi semakin baik. 
- Sudah mampu memusatkan perhatian dalam rentang waktu sekitar 6 menit. 
- Tak hanya mampu untuk berinteraksi secara aktif dengan teman sebaya, tetapi juga mampu berinteraksi dengan 
orang dewasa lain. Jadi, ia tak lagi takut atau malu bila berhadapan dengan orang dewasa yang ditemuinya. 
- Mampu mengembangkan sikap kerja dan paham terhadap tugas dan kewajibannya, seperti mengerjakan PR. Belajar 
melalui bermain.   

Ini yang Perlu dipersiapkan Orang Tua saat Anak Masuk SD 

https://www.parenting.co.id/usia-sekolah/ini-yang-perlu-dipersiapkan-orang-tua-saat-anak-masuk-sd-# 



KELUARGA BESAR TK.KAI MENGUCAPKAN 

Mohon maaf lahir dan 
batin 



…Yang berUlang Tahun 
di bulan JUNI 

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