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LIPUTAN	  KELAS	  1	  TEMA	  :	  KEGEMARANKU	  

Sebelum masuk dalam kegiatan pembelajaran guru mengajak siswa 
mengikuti Kegiatan Pembuka Pagi membuat Hasta Karya, sate 
buah, alat dan bahan yang disiapkan di rumah masing-masing 
siswa, yaitu : tusuk sate, pisau  dan aneka buah kesukaan. 
 
Beberapa siswa kurang suka dengan buah-buahan, oleh karena itu 
sesuai dengan tema kegiatan kali ini membuat Sate Buah dan 
mencicipi buah-buahan  kesukaan. Siswa dibantu ibu memotong 
buah menjadi bentuk dadu, lalu ditusukan secara bergantian dengan 
dengan aneka buah, hati-hati ya… saat menusukan buah. 
 
Ayo teman-teman sebutkan nama buah apa yang dijadikan sate. 
teman-teman juga harus suka makan buah-buahan supaya badan 
dan kulit kita sehat. Kegiatan ini menyenangkan sekali, selain 
berkegiatan, kita juga dapat membuat tampilan buah kesukaan 
menjadi lebih menarik. 
 
Kecerdasan : Natural, Verbal, Visual, Intrapersonal, Logika 



LIPUTAN	  KELAS	  2	  TEMA	  :	  BERMAIN	  DI	  LINGKUNGANKU	  

Pada tema ini, teman-teman diajak bermain di lingkungan sekitar 
sambil berolahraga. Olah raga yang dilakukan, yaitu mengenalkan 
Gerakan Non Lokomotor gerakan yang tidak melakukan 
perpindahan tempat. 
 
Jenis olahraga yang dilakukan gerakan-gerakan non lokomotor, 
seperti  lompat tali sama gerakan meliuk dalam permainan hoolahop 
atau melakukan senam kepala pundak lutut kaki.  
 
Jadi teman-teman dapat bermain sambil berolahraga, badan sehat 
hatipun senang J 
 
Kecerdasan : Kinestetik, Visual/Spasial, Intrapersonal 



LIPUTAN	  KELAS	  3	  TEMA	  :	  PERTUMBUHAN	  &	  PERKEMBANGAN	  MAHLUK	  HIDUP	  

Materi pelajaran siswa kelas 3 pada tema ini, yaitu melalui mata 
pelajaran Senin Budaya dan Prakarya (SBdP) siswa mendapat tugas 
membuat Mozaik dari bahan alam, Peralatan dan bahannya yang 
digunakan adalah : kertas gambar,  pensil, penghapus, gunting, lem 
kertas, dedaunan kering yang sudah jatuh dari pohon kemudian di 
gunting menjadi potongan-potongan kecil. 
 
Tanaman atau hewan adalah salah satu mahluk hidup, jadi…. Teman-
teman dipersilahkan menggambar mahluk hidup, yaitu tanaman atau 
hewan terlebih dahulu. Kemudian   beri lem pada permukaan gambar 
lalu siswa menempel potongan potongan daun pada gambar. Waah 
bagus-bagus Mozaik yang teman-teman buat J 
 
Nah… setelah selesai membuat Hasil Karya Mozaik, para siswa 
menjelaskan satu persatu dengan tertib gambar yang mereka buat J 
 
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Visual, Verbal, Intrapersonal 



LIPUTAN	  KELAS	  4	  TEMA	  :	  BERHEMAT	  ENERGI	  

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada tema tersebut di atas,   
membahas mengenai Sumber Daya Alam.  
Para siswa mendengarkan penjelasan apa itu Sumber Daya Alam 
dan apa saja manfaatnya. 
 
Sumber daya alam terdiri dari 2 macam, sumber daya alam yang 
dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, Kemudian para siswa 
secara bergantian menyebutkannya ciri-ciri dari 2 macam Sumber 
Daya Alam tersebut. 
 
Nah teman-teman, supaya persediaan Sumber Daya Alam di Negara 
kita ini dapat terus tercukupi, kita semua harus berhemat energi 
dalam menggunakannya. 
 
Kecerdasan : Verbal, Logika, Natural 



LIPUTAN	  KELAS	  5	  TEMA	  :	  UDARA	  BERSIH	  BAGI	  KESEHATAN	  

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tema ini, membahas mengenai Sistem Pernafasan pada 
Mahluk Hidup, yaitu yang ada pada Ikan. 
 
Siswa juga ditugaskan membuat alat peraga sistem pernapasan manusia dengan alat dan bahan yaitu 
balon, botol bekas, sedotan, solatip, plastisin dan gunting. Alat peraga ini menggambarkan sistem 
pernapasan kita dimana balon di dalam botol menyerupai paru paru, Botol menyerupai badan atau tulang 
rusuk kita yang melindungi paru paru, sedotan menyerupai kerongkongan dan tenggorokan 
 
Apabila karet balon di tarik maka balon di dalam botol akan mengembang ini membuktikan saat udara 
masuk maka paru paru kita mengembang atau di sebut sebagai proses inspirasi, begitupun sebaliknya jika 
karet balon di lepas (bagian bawah) maka balon di dalam botol akan mengempis di sebut sebagai proses 
ekspirasi 
 
Wah kita dapat mengetahui cara alat pernafasan berfungsi pada ikan dan manusia… seru ya membuat 
alat peraga seperti ini. kita dapat melihat bagaimana cara kerja alat pernafasan dalam tubuh kita, supaya 
alat pernafasan kita sehat, kita harus selalu menghirup udara yang bersih. Dan kalo keluar rumah, jangan 
lupa pakai masker J 
 
Kecerdasan : Logika, Visual, Kinestetik, Natural 



LIPUTAN	  KELAS	  6	  TEMA	  :	  PERSATUAN	  DAN	  PERBEDAAN	  

Pada tema ini materi belajar membahas mengenai Upaya 
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia melalui Pertempuran Daerah.  
 

Teman-teman sudah tahu kan? Negara kita merupakan Negara 
kepulauan yang memiliki daerah-daerah, budaya, bahasa dan adat yang 
berbeda. Pada zaman setelah kemerdekaan ada beberapa daerah yang 
mengalami  beberapa perpecahan, antara lain  Surabaya, Bandung, 
Ambarawa dan lain-lain. Para siswa diminta menyebutkan peristiwa-
peristiwa yang terjadi pertempuran di beberapa daerah dan 
menceritakannya secara singkat. Dan menyebutkan tokoh-tokoh yang 
berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan. 
 
Nah… teman-teman, oleh karena itu meskipun Negara kita memilik 
daerah, suku, budaya, dan agama yang berbeda namun kita harus terus 
bersatu dalam perbedaan ini J 
 
Kecerdasan : Logika, Verbal, Intrapersonal, Interpersonal 



LIPUTAN	  BEDAH	  BUKU	  

Nara sumber  Bedah Buku Taman Kreativitas Anak Indonesia kali ini, 
yaitu Ibu Desi Aulia Prangwedhari, S.Pd (Guru kelas 5B) dengan 
tema “Pemanfaatan Aplikasi Flipgrid dalam Pembelajaran” 
 
Bedah buku ini mengenalkan Aplikasi Flipgrid, apa saja sih flipgrid, 
kemudian apa yang dapat guru-guru gunakan pada saat 
pembelajaran. Pada Fliprid, terdapat media untuk diskusi, mudah 
digunakan para siswa, dapat memberikan tanggapan dalam bentuk 
video saat diskusi maupun saat pembelajaran. 
 
Semoga bedah buku ini dapat memberikan manfaat pada para guru 
dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang masih kami 
lakukan saat ini. 



LIPUTAN	  SEMINAR	  

Yayasan Taman Kreativitas Anak Indonesia bekerjasama dengan 
RS. Mayapada menggelar Seminar dengan Tema “Lindungi Buah 
Hati dari Dampak Covid-19” khususnya penangan anak pasca covid 
untuk para guru dan orangtua. 
 
Nara sumber seminar ini adalah dr. Arie Yulianto, Sp.A, M.Sc. beliau 
menyampaikan pentingnya menjaga protokol kesehatan untuk 
semua. Baik yang belum dan pernah terpapar covid, maupun belum 
dan sudah vaksin. Karena resiko untuk terpapar covid tetap ada 
walaupun kita sudah tervaksin 
 
Ayo..semua tetap menggunakan Masker, Menjaga Jarak, Mencuci 
tangan dengan sabun, Mengurangi mobilitas dan Menghindari 
kerumunan. 
 
Jaga imun dan tetap semangat untuk sehat !! 
 



LIPUTAN	  PERAYAAN	  HUT	  RI	  &	  PRAMUKA	  VIRTUAL	  

SD Kreativitas Anak Indonesia melaksanakan Perayaan HUT RI dan 
Pramuka secara virtual pada Rabu, 18 Agustus 2021. Pada perayaan ini 
siswa siswi mengikuti aneka perlombaan, antara lain :  
1.  Lomba Mencari Harta Karun 
2.  Lomba Estafet memasukan pensil ke dalam botol, dilanjutkan 

mengisi botolnya dengan air menggunakan sendok makan disela 
musik untuk berjoget. 

3.  Dress Up tema Kemerdekaan RI  
 
Pada kesempatan ini Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Upacara, serta 
Ketua Yayasan memberikan sambutan dan menyampaikan pesan pada 
kita semua, bahwa dahulu para pahlawan berjuang melawan penjajah, 
namun saat ini kita berjuang melawan rasa malas dalam belajar, 
melawan rasa bosan dan juga berjuang melawan covid 19. 
 
Semoga dengan merayakan HUT RI dan Pramuka ini, kita dapat 
membangkitkan semangat persatuan. 
 
Merdeka !!! 
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Semoga menjadi anak yang pandai,  selalu ceria dan penuh kasih pada sesama. Aamiin… 
vTim  Buletin TKAIv  
Penanggung Jawab & Editor : Ibu Romy, Ibu Andri. Layout: Ibu Wati. Kontributor: OT Murid/Staf Pengajar. Kritik, Saran, Tulisan atau Foto dapat 
dikirim ke sekolah.sdkai@gmail.com  atau diserahkan langsung melalui Humas TKAI.  
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PENGUMUMAN	  

Jadwal	  Penilaian	  Tengah	  Semester	  	  
Tanggal Keterangan 

7 s/d 14 September 2021 Kelas 6 

10 s/d 17 September 2021 Kelas 4 & 5 

20 s/d 22 September 2021 Kelas 3 

21 – 22 September 2021 Kelas 1 & 2 

Jadwal	  Kegiatan	  Khusus	  	  
Hari / Tanggal Keterangan 

Sabtu, 25 September 2021 Hari Ayah 

Kamis, 30 September 2021 Kunjungan Belajar Virtual 


