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LIPUTAN KELAS 1 TEMA : BENDA, HEWAN DAN TANAMAN

Di sekitar kita banyak terdapat berbagai benda, beragam hewan dan tanaman.
Salah satu tugas dalam pembelajaran tema ini yaitu, membuat buku koleksi tanaman
dirumah. Sebelumnya Guru mengenalkan siswa berbagai tumbuhan yang dapat
ditanam disekitar halaman rumah, lalu meminta siswa untuk mengambil beberapa
bagian tanaman seperti bunga dan dedaunan yang tumbuh di halaman/kebun rumah,
untuk ditempelkan pada kertas HVS menggunakan lem yang kemudian lembaran
tersebut akan dikumpulkan menjadi buku koleksi tanaman.
Alat dan bahan yang digunakan adalah bunga dan daun, lem, stepler, gunting, dan beberapa lembar kertas HVS.
Pada saat mengatur susunan bunga dan daun, agar rangkaian tidak bergeser, harus di stepler atau diberi isolasi
terlebih dahulu, lalu diberi lem, setiap bunga dan daun di beri tulisan namanya. Setelah buku koleksi tanaman selesai
dibuat, masing-masing siswa diminta menyebutkan tanaman apa saja yang ada di dalam buku koleksi.
Ternyata kebunku bermanfaat juga dalam pembelajaran dan kita dapat menyimpan koleksi tumbuhan yang ada di kebun.
Wah… Jika macam tanaman bertambah dapat bertambah pula isi buku koleksi tanaman.
Ayo… kita buat teman-teman agar mengingat bentuk-bentuk tanaman.
Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Visual/Spasial

LIPUTAN KELAS 2 TEMA : KEBERSAMAAN

Di dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga atau masyarakat, kebersamaan
dalam hidup harus dijaga dengan cara saling menghormati, menghargai, dan menyayangi
agar tercipta kehidupan yang rukun.
Kebersamaan dalam bermasyarakat biasanya dilakukan dengan cara saling memberi
hadiah. Hadiah lebih menarik bila dibungkus dengan kertas kado dan berkesan untuk
penerimanya.
Salah satu tugas dalam pembelajaran tema ini, yaitu membungkus kado dengan
menggunakan bahan dari kardus bekas, kertas kado, gunting, dan isolasi. Setelah
mendengar penjelasan dan memperhatikan arahan Guru, siswa diberi kesempatan
membungkus kado dengan cara melipat kertas kado dan menempelkan isolasi dengan
tepat.
Ternyata hasil membungkus kado teman-teman sudah cukup rapih loh untuk diberikan
kepada Ayah/Bunda di rumah. Mudah-mudahan Ayah/Bunda dapat menerimanya dengan
senang hati sehingga kebersamaan dapat tercipta dengan indah.
Kecerdasan : Moral, Kinstetik, Visual/Spasial, Intrapersonal

LIPUTAN KELAS 3 TEMA : PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Perkembangan teknologi transportasi berlangsung begitu pesat, salah satu
contohnya adalah kereta api. Pada masa penjajahan Belanda, jalur kereta yang
dibangun di desa Kemijen, Semarang adalah jalur kereta bermesin uap. Dalam
perkembangannya, kereta bermesin uap digantikan oleh kereta bermesin diesel.
Kemudian berkembang lagi menjadi kereta listrik yaitu LRT dan MRT.
Setelah mendengarkan dan mempelajari materi dari guru, kemudian siswa
kelas 3 diajak membuat kreasi kereta dari bahan botol bekas, dengan
menggunakan alat/perlengkapan kertas berwarna, tusuk sate, lem, dan gunting.
Awalnya guru memberikan instruksi bagaimana cara membuatnya, lalu
masing-masing siswa dibebaskan untuk berkreasi seperti membuat
jendela dan pintu kereta, hiasan roda kereta menggunakan tutup-tutup
botol bekas. Teman-teman dengan bangga menunjukkan hasil kereta
dengan kreativitasnya masing-masing.
Kecerdasan : Logika/Matematika, Kinestetik, Visual/Spasial, Kreativitas

LIPUTAN KELAS 4 TEMA : DAERAH TEMPAT TINGGALKU

Setiap daerah mempunyai kisah cerita rakyat tersendiri yang dikenal
sebagai dongeng. Dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak
benar-benar terjadi, namun karena ceritanya yang menghibur,
menyenangkan dan ada pesan moral dibalik cerita tersebut, dongeng
dapat memberi manfaat positif bagi anak.
Kakak kelas 4 mendapat tugas dari guru untuk menceritakan dongeng yang diketahuinya, ada yang
menceritakan dongeng Keong Mas dan ada yang bercerita mengenai dongeng Malin Kundang di depan
teman-temannya. Tidak hanya sekedar bercerita, siswa juga mampu membedakan tokoh dan pesan moral
dari dongeng yang disampaikan dengan tutur kata yang santun mulai dari pembukaan hingga penutupan
akhir cerita.
Terima kasih teman-teman yang sudah tampil menceritakan dongeng untuk kita. Semoga pesan moral yang
disampaikan melalui dongeng dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kecerdasan : Bahasa, Intrapersonal, Logika/Matematika, Moral, Interpersonal

LIPUTAN KELAS 5 TEMA : LINGKUNGAN DI SEKITAR KITA

Di lingkungan sekitar kita, dapat kita temui berbagai
kebutuhan manusia seperti hasil panen untuk pangan
ataupun buku untuk
sekolah dan belajar. Untuk
memudahkan pengumpulan data mengenai berapa banyak
hasil panen setiap tahun atau berapa banyak buku yang
sudah terjual di sebuah toko, diperlukan diagram batang
ataupun diagram baris.
Pada pelajaran Matematika kali ini, guru menjelaskan tentang pengolahan
data, cara menyajikan data, membaca serta menafsirkan data melalui
diagram batang dan diagram garis. Lalu siswa diminta membuat diagram
batang dan diagram garis pada lembar kerjanya.
Setelah mendengar paparan guru dan mengejakan tugas yang diberikan
guru,
para siswa jadi paham dan mudah membaca data dengan
menggunakan diagram batang dan diagram garis.
Kecerdasan : Logika/ Matematika, Visual/Spasial, Kecakapan Hidup

LIPUTAN KELAS 6 : UJIAN PRAKTIK

Ujian Sekolah dilaksanakan dalam bentuk Ujian Praktik dan Ujian Tertulis. Tidak semua mata
pelajaran yang diujikan melalui praktik. Ujian Praktik meliputi mata pelajaran : PJOK,
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, SBdP, dan PAdBP dan pada tanggal
14 - 22 Maret 2022 yang lalu Siswa kelas 6 melaksanakan Ujian Praktik.
Ujian praktik tahun ini dilakukan secara off-line dan on-line. Dalam satu ruang zoom para siswa
didampingi oleh 2 orang penguji.
Puji syukur ujian praktik kelas 6 dapat berjalan dengan lancar, sehingga saat ini para siswa dapat
fokus mempersiapkan Ujian Sekolah on-line.

LIPUTAN KELAS 6 : FOTO KELAS

Pada akhir semester sekolah selalu melaksanakan kegiatan Foto Kelas. Siswa kelas 6 melakukan foto kelas pada tanggal
1 April 2022. Dari rumah kakak-kakak sudah mengenakan Jas lengkap untuk siswa dan Kebaya untuk siswi jadi begitu
sampai studio di sekolah tinggal berpose sesuai arahan dari Photographer dan Guru.
Seluruh kegiatan foto kelas ini tetap menjalankan protokol kesehatan 5 M, mencuci tangan, memakai masker,
menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Gagah dan cantik sekali penampilan kakak-kakak pada foto kelas ini.

LIPUTAN KELAS 6 : UJIAN SEKOLAH

Tiba saatnya kakak kelas 6 melaksanakan Ujian Sekolah (US) Tahun Pelajaran 2021-2022,
pada tanggal 11 - 18 April 2022.
Mata Pelajaran yang diujikan adalah, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Pendidikan
Agama, PPKn, IPS, PLBJ, PJOK dan SBdP. Ujian Sekolah tahun ini dilakukan secara daring
dengan menggunakan aplikasi zoom meeting dan edmodo.
Semoga ujian sekolah tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan kakak-kakak mendapat
nilai yang terbaik. Aamiin...
Semangaaat, Kak.

LIPUTAN TAHUN BARU SAKA

Nyepi merupakan perayaan hari raya
umat Hindu sebagai perayaan Tahun
Baru Saka pada tanggal 3 Maret
2022.
Siswa SD. Kreativitas Anak Indonesia,
Kanu (kelas 3A) dan Deo (kelas 1A)
mewakili teman-temannya Mahes,
Kiara, dan Isyana mengucapkan
Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru
Saka 1944 semoga kehidupan kita
menjadi lebih baik lagi. Om santi santi
santi om...

LIPUTAN PERAYAAN PASKAH
Pada tanggal 15 April 2022 umat Kristen merayakan Paskah
untuk memperingati kisah-kisah Perjanjian Baru tentang
kebangkitan Isa Al-Masih.
Kali ini, Bu Guru dalam mata pelajaran Pendidikan Agama
Kristen Protestan (Bu Desy) dan Katholik (Bu Maria)
bersama para guru SD KAI yang beragama Kristen
mengadakan kegiatan memperingati Paskah.
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022 untuk
kelas 1 - 3 dan tanggal 21 April 2022 untuk kelas 4 - 6.
Aktivitas pada perayaan Paskah tahun ini mulai dari
bernyanyi, mencari telur, menghias telur, kuis Al-Kitab, dan
pastinya ada bingkisan yang menyenangkan di Hari Paskah.
Waaah...Bagus sekali hasil kreasi teman-teman.
Terima kasih sudah memeriahkan Paskah tahun ini.

LIPUTAN PERAYAAN HARI KARTINI

Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal
21 April
dirayakan spesial oleh SD. Kreativitas Anak Indonesia,
pada tanggal 22 April 2022, namun kegiatan
perlombaan Hari Kartini sudah mulai dipersiapkan salah satu cermin inspirasi Kartini untuk
serta dilaksanakan pada tanggal 22 - 25 Maret 2022 mewujudkan mimpi siapa pun termasuk kaum
perempuan dapat bersekolah, mencapai cita-cita,
berupa pengumpulan video lomba di link gdrive.
dan mempunyai profesi seperti Kakak Liza yang
Perlombaan diikuti siswa kelas 1 - 5 dalam bentuk berhasil mencapai cita-citanya memiliki profesi di
lomba kreasi makanan bersama Kartiniku dan lomba- dunia penerbangan sebagai pilot.
lomba pilihan yaitu lomba peragaan busana daur
ulang, lomba menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini Terima kasih tak terhingga untuk Kakak Liza yang
dengan busana daerah, lomba content creator tema sudah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman
Kartini khusus kelas 1 - 3. Dan untuk kakak-kakak m e n g e n a i d u n i a p e n e r b a n g a n .
kelas 4 dan 5 mengikuti lomba pilihan menggambar Sesuai dengan tema perayaan Kartini kali ini
digital Kartini, lomba membaca puisi tentang Kartini, “Kartini Masa Kini, Terbangkan Cita-cita Setinggi
Angkasa”.
dan lomba content creator tema Kartini.
Pada saat perayaan Hari Kartini Virtual selain Terima kasih untuk siswa yang tampil berani dan
d i u m u m k a n p e m e n a n g l o m b a a c a r a j u g a kreatif dalam mengikuti lomba.
menampilkan seorang Pilot Perempuan dari
Perhimpunan Profesi Pilot Indonesia, yang merupakan Selamat untuk para pemenang lomba Hari Kartini.

LIPUTAN KEGIATAN BUKA BERSAMA

Bulan Ramadhan yang dinantikan umat Islam telah
datang karena merupakan bulan yang penuh
berkah, ampunan Allah SWT dan rahmat-Nya serta
bulan yang penuh keistimewaan. Maka dari itu umat
Islam menyambutnya dengan penuh suka cita.

menonton film singkat tentang Meraih Impian,
aktivitas Ice Breaking bersama Pak Wawan,
mendengarkan Kultum dari Pak Yudi (Guru PAI),
serta berkreasi membuat buket dan kartu lebaran.

Pada bulan Ramadhan kali ini, SD. Kreativitas Anak
Indonesia mengadakan acara kebersamaan antara
semua Siswa dan Guru dalam kegiatan Buka
Bersama Virtual, pada hari Senin, 25 April 2022.

Pada saat siswa beragama Islam mendengarkan
Kultum, siswa dan guru beragama Kristen
Protestan/Katholik/Hindu juga mengikuti aktivitas
bersama guru agama tersebut.

Sebagai sajian buka bersama sekolah mengirimkan
makanan cepat saji ke rumah masing-masing siswa Walaupun acara ini diselenggarakan di rumah
masing-masing, namun tidak mengurangi rasa
melalui layanan pesan antar.
gembira para siswa.
Kegiatan siswa sambil menunggu waktu berbuka
diisi tampilan dari Kampung Dongeng, yaitu : Tetap semangat menunaikan ibadah di bulan
mendengarkan dongeng yang dibawakan oleh Ramadhan dan tetap berusaha untuk bertoleransi
seorang anak kelas 2 SD bernama Kakak Sabil dan yaa teman-teman...

EID MUBARAK

Mengucapkan :
Selamat Hari Raya

Idul Fitri
2022 M/1443 H

Mohon maaf lahir dan batin

…yang berUlang Tahun
di bulan

Mei

Teman-Teman yang Berulang Tahun
Nama
(3) Kanu
Syauqi
(5) Audrey
Aira
Raizel
(6) Laras
Aby
(7) Alana
(8) Mavisha
(9) Zetta
(11) Akhtar
Archie
(14) Anin
(16) Nindya
Ben
(17) Uma
Vala

Kelas
3A
5B
4C
4C
6A
4C
5B
1C
5B
6C
3A
6C
1A
2C
3C
3A
6A

Nama
(18) Adele
Ello
(19) Ribka
(20) Manda
Kalel
(21) Gita
Kenisha
(22) Afiya
Aruna
(23) Omar
(24) Kay
Pendar
(25) Nawa
Ricci
Shahrez
(26) Kenji
Rayyan
(28) Kiano
(29) Eiji

Kelas
1A
3A
1A
3A
3B
2C
4A
2A
2B
2A
1B
4B
4B
5B
6A
3A
4C
5C
6B

Semoga menjadi anak tangguh, cerdas, selalu ceria, dan penuh kasih pada sesama. Aamiin…
vTim Buletin TKAIv
Penanggung Jawab & Editor : Ibu Romy, Ibu Andri. Layout: Riri. Kontributor: OT Murid/Staf Pengajar. Kritik, Saran, Tulisan atau Foto dapat dikirim ke
sekolah.sdkai@gmail.com atau diserahkan langsung melalui Humas TKAI.

INFORMASI PSB

PENGUMUMAN
Hari Libur :
Hari/Tanggal

Keterangan

Selasa s/d Rabu,
26 April – 11 Mei 2022

Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1443 H

Senin, 16 Mei 2022

Hari Raya Waisak 2566

Kamis, 26 Mei 2022

Kenaikan Isa Al-Masih

Jadwal Kegiatan :
Hari/Tanggal

Kamis – Sabtu,
iatan
12
- 14 :Mei 2022
Selasa – Jum’at,
17 – 20 Mei 2022

Keterangan

Foto Kelas 1 – 5
Tapping Video Pesta

INFO PENERIMAAN SISWA BARU
(PSB) TP 2022-2023
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