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Salam	
  TKAI	
  ..	
  
Liputan	
  buletin	
  kali	
  ini	
  akan	
  memuat	
  beberapa	
  kegiatan	
  dengan	
  	
  
tema	
  Diriku..	
  Yuuk	
  kita	
  intip.....diantaranya	
  :	
  
1. Liputan	
  Kegiatan	
  kelas	
  Taman	
  Bermain.	
  
2. Liputan	
  kegiatan	
  kelompok	
  TK	
  A.	
  
3. Liputan	
  kegiatan	
  Kelompok	
  TK	
  B.	
  
4. Liputan	
  kegiatan	
  perayaan	
  kemerdekaan	
  RI	
  dan	
  puncak	
  tema.	
  
5. Liputan	
  	
  seminar	
  bersama	
  RS	
  Mayapada.	
  

Tak terasa sudah hampir satu bulan, ananda belajar bersama-sama dengan
teman dan bu guru..waaah asyik sekali.Setiap kali kita bertemu pasti ada
saja kegiatan yang menarik yang diberikan kepada ananda semua.
Seperti saat ini ananda sedang belajar tentang Tema Diriku. Di tema Ini,
ananda akan belajar dan bermain seputar diri sendiri seperti mengenal
nama, usia, jenis kelamiin, ciri - ciri diri sendiri dan kegunaan dari anggota
tubuh.
Oh iya kegiatan belajar juga sudah mulai dengan kegiatan Pesona bahasa ,
Ini saatnya ananda berbagi cerita kepada teman –temannya . Ananda boleh
menggunakan buku cerita bergambar maupun media lainnya sebagai sebagai
penghantar cerita kita .

	
  

Kalender	
  Kegiatan	
  sekolah	
  

Agenda	
  Agustus	
  2021	
  	
  
	
  Tanggal	
  	
  26	
  Juli	
  –	
  20	
  agustus	
  :	
  Tema	
  Diriku	
  
Tanggal	
  11	
  	
  	
  :	
  Tahun	
  Baru	
  Hijriyah	
  
Tanggal	
  14	
  	
  	
  :	
  Seminar	
  kesehatan	
  
Tanggai	
  17	
  	
  	
  :	
  HUT	
  Proklamasi	
  RI	
  
Tanggal	
  20	
  	
  	
  :	
  Puncak	
  Tema	
  Diriku/Perayaan	
  HUT	
  RI	
  
Tanggai	
  23	
  	
  	
  :	
  Awal	
  Tema	
  Keluarga	
  
	
  
	
  

Liputan kelas Taman Bermain
Di tema diriku ananda Taman Bermain besar akan diajak
untuk mengenal tentang diri sendiri , bagian tubuh (panca
indera ) dan kesukaan. Seperti biasa untuk memulai agar
lebih semangat ananda akan diajak untuk berolah raga agar
tetap sehat dan bersemangat.....yuuuuk kita ikut senam baby
shark dulu ..
Sekarang bu guru akan mengajak ananda untuk membuat
kreasi, tapi sebelumnya jawab dulu pertanyaan bu guru ya .
Siapa yang tahu guna mata ? tanya bu guru. “Aku tahu bu !
mata untuk melihat ! ya benar...,.teman –teman kita harus
menjaga kesehatan mata yaa....agar kita tidak perlu
menggunakan kaca mata sebagai alat bantu penglihatan....tapi
kita menggunakannya agar tambah cantik dan ganteng atau
untuk menghindari silaunya cahaya .....Yuk kita buat kaca
mata. Kita akan membuat kaca mata istimewa.....karena bisa
di pakai untuk menonton tayangan 3 dimensi . Waah
seruuuuu....nanti kita coba dengan menonton film tentang
roalcoaster ya. Selain membuat kacamata ananda akan diajak
untuk membuat kreasi lainnya seperti meronce manik dan
mewarnai gambar untuk melatih motorik halus dan fokus
ananda.

MI	
  :	
  	
  logical	
  	
  mathematic,	
  Intrapersonal	
  ,	
  
Bodily	
  kinestehtic,	
  visual	
  spatial	
  	
  intelligence	
  

Liputan kelas TK A

Kegiatan pesona bahasa untuk kelas A baru saja di mulai.
Ini merupakan pengalaman pertama ananda di kelas TK
A untuk berbagi cerita. Ada yang memakai buku ataupun
mainan, Waaaah seru sekali ya ceritanya …
Memasuki tema diriku , ananda akan belajar mengenai diri
sendiri , panca indera dan kesukaan. Belajarnya sambil
bernyanyi dan bermain ya agar kita semangat. Bermain
lempar tangkap bola, perjalan jinjit akan melatih kekuatan
dan keseimbangan tubuh kita. Sedangkan membuat kreasi
membentuk gambar “tubuh“ dari guntingan yang berpola
geometri, belajar menjahit dan menulis nama sendiri akan
melatih motorik halus, urutan dan fokus kita .....Ayooo
teman –teman kita belajar dengan semangat dan hati yang
gembira …	
  

MI	
  :	
  Bodily	
  kinestetik	
  ,	
  Verbal	
  linguistic,Logical	
  mathematic,	
  
	
  Intrapersonal	
  intelligence	
  

Liputan kelas TK B
Kegiatan kakak TK B di ditema Diriku, tidak hanya belajar
mengenal namanya sendiri, namun juga belajar mengenal huruf
dari namanya loh …ayooo siapa yang sudah dapat menyebutkan
huruf dan menuliskan nama sendiri ? Kita kreasikan ya tulisan
namamu kedalam bentuk frame yang cantik. Bu guru juga
meminta teman teman untuk membuat gambar tentang citacita kalau sudah besar nanti .Waah ada yang cita –citanya ingin
menjadi polisi, dokter,chef, bahkan jadi guru loh ..hebat sekali
ya....semoga tercapai cita citanya semua.
Kakak TK B juga belajar melipat membuat wajah lalu
ditambahkan gambar tubuhnya, hasil lipatannya jadi lebih
bermakna ya ..
Selain mengenalkan panca indera dan kegunaanya serta ciri
tubuh kita, kita juga diajarkan tentang menjaga kebersihan
diri, seperti belajar mencuci tangan dengan benar dan belajar
menyikat gigi. Kakak TK B membuat kreasi sikat gigi dari
kertas yang dibentuk dan menempel urutan cara mencuci
tangan dengan benar. Nah teman teman jangan lupa untuk
selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita ya.

	
  

MI	
  :	
  Verbal	
  Linguistic,Logical	
  mathematic,	
  Bodily	
  Kinestetic,	
  	
  
Intrapersonal	
  	
  Inteeligence	
  dan	
  Life	
  skill	
  

Liputan seminar

Di Indonesia ternyata kasus covid pada anak termasuk cukup tinggi yaitu
sekitar 12 %, dimana dalam 8 kasus yang terkena satu dintaranya
merupakan anak – anak. Dan tingkat angka kematan anak akibat covid
merupakan salah satu yang tertinggi didunia. Anak merupakan sumber
penularan covid yang terabaikan, dikarenakan banyak terkena tanpa
disertai gejala sehingga cenderung tidak dianggap serius dan hanya
melakukan isoman tanpa pengawasan dokter.
TKAI bekerjasama dengan Rumah sakit Mayapada Kuningan Jakarta
mengadakan kegiatan Seminar dengan judul “Lindungi Buah Hati dari
Dampak Covid 19 “ yang diadakan pada hari sabtu, 14 Agusutus 2021.
Dengan Pembicara dr.Ari Yulianto M.Sc,SpA.
Dalam Seminar kali ini dibahas mengenai bagaimana cara menangani
pasca covid pada anak dan kesiapan kegiatan belajar disekolah bila
kegiatan sekolah berlangsung secara tatap muka . Apa -apa saja yang
harus diperhatikan oleh kita sebagai guru dan orang tua.
Tentunya banyak sekali;pertanyaan yang diajukan oleh para peserta
mengenai hal tersebut. Beberapa diantaranya yang bisa kami rangkum
antara lain sebagai berikut :

	
  
	
  

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Setelah sembuh dari covid -19, dapat divaksin covid setelah 3
bulan
Jarak pemberian imunisasi rutin dengan vaksin Covid dapat
dilakukan setelah minimal 1 bulan sembuh .
Setelah sembuh dari covid, anak boleh di imunisasi setelah 1 bulan
dari hasil PCR (-) atau satu bulan setelah sembuh dari covid.
Pemberian multivitamin sebaiknya tidak perlu dilakukan secara
berlebihan , terutama jika kondisi tubuh sudah mebaaik/sembuh.
Sebaiknya diperbaiki melalui pemberian makanan dengan kandungan
gizi yang seimbang.
Ibu diperbolehkan untuk memberikan ASI kepada ananda yang
terpapar,dengan menggunakan protocol kesehatan (masker dan
faceshield ) atau dengan pumping apabila ibu yang terkonfirasi
positif.
Untuk yang mempunyai penyakit komorbid , cancer pemberian
vaksin sebaiknya di konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter.
Kesiapan sekolah dalam kegiatan belajar tatap muka harus
berdasarkan persetujuan beberapa unsur seperti Pemda –sekolah
dan orang tua (komite) dan melakukan beberapa persiapan tidak
hanya dari pihak sekolah tetapi juga dari rumah.
Tetap menjalankan protocol kesehatan secara disiplin , hidup sehat
dan menjaga kebersihan demi mencegah penularan virus corona .

Liputan 17 an dan puncak tema

Perayaan ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke 76 tahun di
TK.Kreativitas anak Indonesia kali ini bersamaan dengan acara
puncak tema diriku.TK Kreativitas Anak Indonesia mengadakan
beberapa kegiatan seperti lomba menghias nasi tumpeng mini, bermain
memecahkan balon dan juga penampilan dramatisasi dari guru
mengenai kisah proklamasi kemerdekaan serta video kompilasi foto
ananda yang memakai baju dengan tema ‘pejuang’.
Walaupun acara ini masih dilakukan secara virtual namun tidak
mengurangi rasa hikmat dan penuh kegembiraan dalam merayakannya.
Dalam lomba nasi tumpeng ,ananda bekerjasama dengan keluarga
untuk membuat hiasan semenarik mungkin . Ayooo kita kerjasama
dengan mama,papa ataupun kakak dalam menghiasnya , yang terbaik
nanti dapat hadiah loh …tetapi tidak boleh bersedih dan putus asa
bila kita belum menjadi pemenangnya ya.... , karena kita semua
adalah juara karena sudah hebat mau berusaha dan semangat!

Dokumentasi kegiatan HUT RI Ke 76 Tahun TK.KAI

Aalto

Amyra (

ber)	
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S
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7 sepet
ember))
	
  

Malikha (11 September))	
  
Ayra (14 September)	
  
Binar (18 September))	
  

Michelle (15 sepetember)	
  
Uma (29 September)	
  

Semoga ananda senantiasa sehat , diberi kecerdasan yang
bermanfaat dan bahagia selalu ..

Kunjungi

INSTAGRAM
Kami :

@Sekolah.tkai

