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SALAM TKAI 
Hai… berjumpa lagi di bulletin TK.KAI edisi Tahun Pelajaran 2021-2022 
Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya …. 
 
Buletin Edisi bulan  Agustus ini akan menyajikan beberapa liputan  
informasi seputar kegiatan  di tahun pelajaran  baru,seperti : 
 
1. Liputan Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). 
2. Liputan Kegiatan Orientasi Program Belajar dari rumah. 
3. Liputan Kegiatan di kelas TBB. 
4. Liputan Kegiatan di kelas TK A 
5. Liputan Kegiatan di Kelas TK B 

 
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih, kepada seluruh orang tua  dan  
Wali murid yang menjadikan sekolah kami sebagai mitra  untuk 
 bekerjasama dalam memenuhi pendidikan danperkembangan untuk 
putera/puteri tercinta. 



Kalender	  Kegiatan	  sekolah	  

Juli 2021 

Tanggal 12-16  Juli 2021   : Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah  
Tanggal 12  Juli 2021        : Sosialisasi Program Belajar Smt I 
Tanggai 20- 21 Juli 2021   : Libur Idul Adha 
Tanggal 21-23  Juli 2021   : Adaptasi Kegiatan Belajar Online 
Tanggai 26  Juli – 20 Agustus  :  KBM dengan tema  “Diriku” 



Liputan	  	  Orientasi	  	  Program	  BDR	  

Memasuki  tahun pelajaran baru ini, kita masih dihadapkan dengan pandemik 
yang belum usai, sehingga kegiatan belajar masih dilakukan dengan sistem 
daring (online).Tentunya bantuan dari orang tua sebagai pembimbing dirumah 
masih sangat banyak di perlukan. TK KAI juga berusaha untuk memberikan 
pengajaran yang menarik dan berimbang di situasi pandemik  ini agar 
pencapaian perkembangan anak sesuai yang diharapkan. 
Melalui paparan yang diberikan oleh Kepala Sekolah TK KAI yaitu ibu Atih 
Kurniati S.Pd , mengenai program Belajar Dari Rumah dan pendampingan oleh 
orang tua . Orang tua dan guru diharapkan saling bersinergi dalam upaya 
meningkatkan perkembangan ananda pada proses belajar dari rumah. Kegiatan 
belajar dari rumah ini antara lain melalui kegiatan media aplikasi  zoom dan bila 
situasi  memungkinkan pembelajaran dapat  dapat dilakukan dengan sistim 
drive thru learning. Sedangkan pengadaan bahan kegiatan belajar untuk 2 
minggu kedepannya akan disiapkan oleh guru kelas dan dapat diambil setiap 
hari jumat. Hasil belajar ananda dapat pula di masukkan kedalam folder di 
google drive yang dikelola oleh guru kelas masing masing.  
DI TK. KAI selain kegiatan melatih motorik halus dan kognitif terdapat pula 
program yang dapat melatih kemandirian dan rasa percaya diri salah satunya 
dengan adanya kegiatan Pesona Bahasa. Kegiatan pesona bahasa ini di mulai 
dari tingkatan kelompok TK A dan B. Dimana pada kegiatan ini keberanian 
ananda untuk berpendapat dan bercerita didepan banyak orang akan terlatih 
juga memberi kesempatan kepada ananda untuk berinteraksi secara verbal 
terhadap teman.  Ananda dapat berbagi cerita dengan menggunakan berbagai 
media (buku,mainan, gambar yang dibuat sendiri dll) . Beberapa informasi yang 
diberikan oleh kepala sekolah  mengenai pembelajaran dari rumah semoga 
dapat memberi penambahan informasi mengenai program belajar di TK KAI 
selama pandemik ini. 
 



Liputan	  	  MPLS	  TKAI	  	  

Masa Pengenalan Lingkungan  Sekolah di TK KAI dimulai 
dengan video perkenalan yang dibuat oleh para guru. Waaaah 
kira kira aku ada dikelas yang mana ya ? Siapa bu guruku ? Ada 
teman yang kukenal  tidak ya …..  
Itu semua pasti pertanyaan dari kakak TK B  , tapi kalau adik TK 
A dan Kelompok Bemain pasti belum tahu ya . Nah untuk itu 
maka para guru membuatkan video perkenalan yang menarik 
untuk lebih mengenal teman dan bu guru . Melalui tayangan 
video perkenalan tersebut dapat menjadi cara untuk berkenalan 
di situasi pandemik ini. 
Untuk mengenal lingkungan sekolah Bu Atih juga mengajak 
teman –teman  mengenal lingkungan sekolah dari video secara 
langsung loh . Ananda dapat melihat ruangan kelas ,halaman 
sekolah dan sarana lain yang ada di lingkungan sekolah .Wah 
jadi tidak sabar rasanya ya untuk  kembali kesekolah … mudah 
mudahan virus corona cepat pergi menjauh  agar kita bisa 
bermain dan belajar langsung di sekolah bersama ibu guru dan 
teman-teman... 
Di MPLS ini ibu guru,seluruh siswa dan orang tua juga 
berkenalan  dengan Ibu Titi Karyati selaku PengawasTK di 
Kecamatan Jagakarsa.   Beliau ikut bergabung bersama  teman 
teman di TK KAI.  Beliau berpesan kepada ibu guru, para siswa 
juga orang tua tetap semangat walaupun proses belajar 
dilakukan dari rumah. 
 
Yeaay….selamat menjadi anggota keluarga TKAI teman –teman 
walau kita belum bertemu secara langsung ya ....semaangat 
terus ya …. 



Liputan	  Kegiatan	  Pengenalan	  BDR	  di	  	  Kelas	  Taman	  Bermain	  

Diawal tahun pelajaran baru ini adik Taman Bermain 
Besar akan belajar dan bergembira bersama Ibu Ayi. Di 
minggu perkenalan ini ,ananda akan belajar untuk 
mengenal teman dan guru dikelasnya . Ibu Ayi sudah 
membuat video yang berisi foto teman teman dikelas, 
agar ananda lebih mengenal teman sekelasnya walau 
tidak bertemu langsung. Ananda juga akan diajak 
beraktifitas melakukan gerakan senam mengikuti musik, 
bernyanyi dan membuat kreasi .  
Salah satunya membuat kreasi lollipop ..wah kira kira 
siapa ya yang suka dengan permen lollipop ? Ingat 
yaa....tidak boleh banyak –banyak makan permennya... 
nanti gigimu sakit !  
Karena jam belajar di kelas taman bermain ini tidak 
setiap hari, hanya seminggu 3 kali, ayo kita belajar 
menghafal nama teman-teman juga ya. Tentunya setiap 
kegiatannya pasti dinantikan dengan gembira. Tetap 
semangat dan penuh kegembiraann ya adik adik Taman 
Bermain 
 
  

MI :Verbal linguistic, Interpersonal ,intrapersonal, logical 
mathematical dan bodily kinesthetic intellegence 



Liputan	  Kegiatan	  Pengenalan	  BDR	  diKelas	  TK	  A	  

Di minggu perkenalan ananda dikelompok  kelas A   selain 
mengenal teman dan bu guru juga dikenalkan dengan 
berbagai alat belajar dan cara menggunakannya. Ibu guru 
mengenalkan nama para siswa di kelas melalui tayangan 
video. Yuk kita berkenalan dengan teman dan guru kelas.dan 
hafalkan nama mereka ,agar kita bisa bermain dan bercakap-
cakap lebih akrab.  
Ibu guru juga mengenalkan dengan berbagai alat belajar yang 
digunakan sperti crayon, kertas gambar, spidol,pensil warna 
dan lain lain .Waaah senangnya kita nanti bisa belajar 
menulis, menggambar dan berkreasi.  
Ayo... kita ambil kertas dan crayon lalu kita mulai membuat 
gambar yang paling mudah atau yang kita sukai ..kita gambar 
balon yuk.. 
Dihari berikutnya ananda dikenalkan dengan kegiatan Pesona 
Bahasa (berbagi cerita) dengan menggunakan berbagai 
media.. Siapa yang berani untuk bercerita didepan teman dan 
bu guru?.....Jangan malu-malu ya untuk menceritakan 
pengalaman atau buku maianan yang kamu miliki biar teman 
temanmu yang lain dapat ikut petualanganmu saat bercerita. 

MI :Verbal linguistic,Interpersonal ,Intrapersonal, Logical mathematical 
dan bodily kinesthetic intellegence 



Liputan	  Kegiatan	  	  Pengenalan	  BDR	  di	  Kelas	  TK	  B	  

Waaah....  senangnya  sekarang teman-teman 
sudah TK B , sudah  jadi anak besar dan sebentar 
lagi jadi anak SD hehehehe…  
Nah di TK B ini aku jadi bertambah teman  dan guru 
baru loh selain beberapa teman dan bu guru yang 
sudah aku kenal waktu TK A. Tentunya aku juga 
sudah bertambah kepandaianku. 
 
Di minggu perkenalan ini , Anak anak TK B diajak 
bu guru untuk membuat kreasi membuat jamur dari 
melipat, menggunting dan menempel . Di hari 
berikutnya bu guru mengajak untuk membuat 
gambar dari hasil menjiplak tangan…kira kira jadi 
gambar apa ya ? 
Oya bu guru juga sudah membuatkan jadwal 
bercerita , jadi jangan lupa ya untuk menyiapkan 
buku,mainan atau apa saja yang bisa dijadikan 
bahan berbagi cerita di depan teman –teman dan bu 
guru nanti. 

MI : Intrapersonal, Interpersonal, Bodily kinesthetic Intellegence 



Liputan	  	  Kegiatan	  MPLS	  Intrakulikuler	  

Kegiatan Intrakulikuler di TK KAI terdiri dari kegiatan Drumband dan  Sains. Kegiatan ini dilakukan 
setiap hari kamis.  Pada kegiatan Drumband anada dibimbing oleh Kak Bowo, Kak Aldi, Kak Madi dan 
Kak Elke. Teman-teman dapat memainkan alat musik sesuai dengan minat dan kemampuannya, dan 
Ayah/bunda dapat mengambil alat  musik yang akan dimainkan oleh ananda di sekolah. 
Yuk teman teman kita mainkan alat musiknya sesuai iramanya.... ♪♪ ♪♪ ♪♪ 
 
Sedangkan pada kegiatan Sain akan di pandu oleh Kak Bilal. Ananda akan diajak untuk melakukan 
berbagai kegiatan sain sederhana setiap minggunya. Kak Bilal akan memberikan bahan kegiatan dan 
memandunya agar percobaan yang kalian buat dapat berhasil!....Waaaah asyiiik dan menarik tentunya 
kegiatan sain ini.  Yuk kawan kawan kita menjadi ilmuwan cilik dengan melakukan kegiatan sain yang 
menarik dan tentunya melatih kreativitas juga . 

MI : Musical,Logical mathematical, Intrapersonal, visual 
spatial Intellegence 



Semenjak pandemi COVID-19, masker menjadi atribut yang wajib dipakai guna menghindari penularan 
virus. Himbauan Penggunaan masker sebelumnya tidak ada syarat tertentu, masker yang dapat 
digunakan seperti masker bedah, masker KN95, atau masker kain dengan ketentuan khusus. Namun, 
kini masyarakat dihimbau untuk meningkatkan perlindungan diri dengan memakai masker dobel. 
Sementara itu, masker yang berkatup atau dilengkapi ventilasi umumnya tidak dianjurkan untuk dipakai 
karena tidak terbukti efektif untuk mencegah penyebaran virus Corona. 
 
Efektivitas Masker Dobel untuk Menangkal Virus 
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan masker dobel dapat mencegah 
penularan COVID-19 dengan lebih efektif daripada penggunaan satu masker saja, meskipun masker 
yang digunakan sudah masker bedah. 
Dalam penelitian ini disebutkan bahwa masker bedah dapat menghalangi partikel udara yang berpotensi 
menularkan virus Corona sebanyak 84,3%. Namun, ketika didobel dengan masker kain, perlindungannya 
bisa meningkat hingga 96,4%. 
Hal ini karena masker bedah biasanya terpasang longgar dan masih menyisakan celah di atas hidung 
dan di pipi. Akibatnya, masih ada partikel udara maupun droplet yang bisa masuk dari celah ini. Selain 
itu, masker bedah yang longgar juga mudah melorot ke bawah hidung. 
Berbeda dengan masker bedah, masker kain umumnya dapat diatur kekencangannya dan pas dipakai di 
wajah. Oleh karena itu, kombinasi antara masker bedah dan masker kain bisa memberikan perlindungan 
yang lebih baik. 
 

Penggunaan double masker  sebagai cara mencegah penularan covid 19  

Liputan	  	  artikel	  ringan	  	  



Cara Menggunakan Masker Dobel yang Benar sebagai berikut: 
 
1. Gunakan masker bedah sebagai lapisan pertama. 
    Pastikan kawat tipis yang terdapat di bagian atas masker bedah ditekan ke arah wajah, sehingga  
    bentuknya mengikuti bentuk hidung anda. 
2. Lapisi masker bedah dengan masker kain yang terdiri dari 3 lapis kain. Pakailah masker kain yang  
    ukurannya pas. 
3. Pastikan tali atau karet masker kain dikaitkan dengan baik pada telinga atau diikat di bagian  
    belakang kepala. 
4. Coba hembuskan napas dan rasakan apakah masih ada udara yang mengalir dari sisi atas dan sisi  
    samping masker. Bila masih ada, atur kembali posisi dan kekencangan masker. 
 
Pastikan Anda tetap bisa bernapas dengan nyaman dan tidak merasa pusing atau berkunang-kunang 
karena pemakaian masker dobel ini. 
 
Layaknya penggunaan masker dengan cara biasa, masker bedah tetap harus dibuang setelah sekali 
pakai, meski ditutupi oleh masker kain. Sementara itu, masker kain masih bisa digunakan kembali, tapi 
harus dicuciterlebih dahulu sampai bersih. 
 
Penting untuk diingat, masker dobel yang disarankan di sini hanyalah kombinasi dari masker bedah dan 
masker kain. Jangan melapisi masker bedah dengan masker bedah lainnya, karena ini tidak akan 
memberikan perlindungan yang lebih baik. 
Selain itu, tidak semua jenis masker dapat dirangkap, contohnya masker KN95. Masker jenis ini sudah 
memiliki kemampuan menyaring udara yang tinggi sehingga tidak perlu dilapisi dengan masker jenis lain. 
Sementara untuk anak-anak, pemakaian masker dobel tidak direkomendasikan karena dapat 
membuat anak sulit bernapas. 

	  Sumber : https://www.alodokter.com/cara-menggunakan-masker-dobel-yang-benar-untuk-mencegah-covid-19 



Rafa (27 Agst) 

Lea (30 Agst) 

Hassya (20 Agst) 

Semoga selalalu diberi 
kesehatan, bertambah 

kepandaiannya, dan bahagia 
selalu…. Aamiin 

Tetap semangat ya !  
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