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LIPUTAN KELAS 1 TEMA : MENGENAL BENTUK GEOMETRI 

Bangun datar adalah  bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar. Tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal.         
Macam-macam bentuk bangun datar ada 3 yaitu : segi empat, segi tiga, dan lingkaran. Segi empat memiliki empat sudut dan empat 
sisi, segi tiga memiliki tiga sudut dan 3 sisi, dan lingkaran merupakan bangun datar yang tidak memiliki sudut dan hanya memiliki 
satu sisi karena terbentuk dari satu garis yang terhubung. Macam-macam bangun datar atau yang lebih dikenal dengan bentuk 
geometri adalah segi empat, segi tiga, dan lingkaran. 
 
Nah pada tema kali ini, Guru menjelaskan kepada siswa kelas 1 apa itu bangun datar atau yang lebih sering disebut bentuk 
geometri, bagaimana macam-macam bentuknya, dan ternyata bentuk geometri tersebut dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-
hari lho. Seperti bentuk matahari yang menyerupai bentuk lingkaran, bentuk dinding rumah seperti bentuk segi empat dan lain 
sebagainya. 
 
Setelah menyimak penjelasan dari Guru, Guru memberi tugas kepada siswa untuk mewarnai pola bentuk geometri berbentuk 
rumah pada LK (Lembar Kerja) yang sudah disiapkan Guru. Dengan mewarnai bentuk rumah, pohon dan matahari.  Melalui 
kegiatan ini, siswa menjadi paham mengenai bentuk-bentuk geometri yang ada di sekitar kita. 
 
Kecerdasan : Logika/Matematika, Visual/Spasial, Natural, Kinestetik, Intrapersonal  



LIPUTAN KELAS 2 TEMA : BERMAIN BERSAMA TEMAN 

La lu mas ing-mas ing ke lompok 
menampilkan kreasi tariannya di depan 
kelas. 
 
G e r a k k a n n y a y a n g k o m p a k , 
bervar ias i , dan jangan lupa 
ekspresinya yaa teman-teman...J 
 
Kecerdasan : Musikal, Kreatiivitas, 
Kinestetik, Interpersonal 

Kuambil buluh sebatang  
Kupotong sama panjang 
Kuraut dan kutimbang dengan benang 
Kujadikan layang-layang 
 
Bermain berlari 
Bermain layang-layang 
Berlari kubawa ke tanah lapang 
Hatiku riang dan senang 
 

🎵 

🎶 

Teman-teman pernah mendengar lagu 
Layang-layang? 
Lagu yang riang gembira ini dapat 
dijadikan lagu pengiring gerakan tarian 
lho. 
 
Pada tema kali ini, Kelas 2 dipandu oleh 
Guru membuat kelompok beranggotakan 
4 orang untuk membuat kreasi gerakan 
tarian sesuai dengan irama. 



LIPUTAN KELAS 3 TEMA : MENYAYANGI TUMBUHAN DAN HEWAN  
Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus meyayangi 
tumbuhan dan hewan. kita sebagai manusia tentu menyukai hal yang indah-indah,  seperti 
bunga yang berwarna-warni yang dirangkai secara rapih dan indah tentu sedap dipandang 
mata. Begitu hal nya dengan manusia ada yang gemar mengenakan pakaian berwarna 
agar menarik perhatian. Bagaimana dengan hewan? Hewan juga mempunyai warna yang 
sangat indah untuk dilihat contohnya seperti ikan hias yang ada di laut, mempunyai warna 
yang bervariasi. 
 
Pada tema kali ini, siswa dikenalkan pencampuran warna sekunder yaitu hasil 
pencampuran warna primer misalnya jingga, hijau, dan ungu pada kreasi ikan air tawar 
yaitu ikan lele. Guru mengenalkan manfaat yang dapat kita ambil dari mengkonsumsi ikan 
lele, salah satunya adalah kandungan omega-3 yang dapat menjaga kesehatan jantung, 
mengandung protein tinggi, dan vitamin B yang bagus untuk metabolisme tubuh. Ikan lele 
yang kita ketahui berwarna abu-abu, nah, agar menarik... Guru meminta siswa 
menggambar kreasi ikan lele dan mewarnainya dengan pencampuran warna sekunder. 
 
Teman-teman kelas 3 senang melihat pencampuran warna merah dan biru menjadi warna 
ungu, warna kuning dan merah menjadi jingga,  asiiik lho teman-teman... 
 
Kecerdasan :  Logika, Natural, Visual/Spasial, Kinestetik, Kreativitas, Intrapersonal 



LIPUTAN KELAS 4 TEMA : PERUBAHAN WUJUD BENDA 

Air menjadi sumber daya alam yang penting bagi makhluk hidup di Bumi. 
Bahkan air disebut sebagai sumber kehidupan karena fungsi atau 
manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup. Air termasuk sumber daya alam 
yang dapat diperbaharui. Ini artinya, jumlah air di Bumi tiddak akan habis dan 
akan selalu ada. Apakah teman-teman tahu mengapa jumlah air di muka 
bumi tidak akan habis? Ternyata hal ini disebabkan karena adanya proses 
siklus air yang disebut juga sebagai daur air. Kita perlu memikirkan betapa 
penting adanya siklus air. 
    
Pada tema kali ini, Kelas 4 mempelajari Siklus Air. Setelah Guru menjelaskan 
mengenai proses siklus air kepada siswa,  dan membuat gambar siklus air 
pada kertas lembar dengan menggunakan pensil dan pensil berwarna 
kemudian memberikan informasi tambahan terkait siklus air. 
 
oh iya teman-teman,  siklus air ini dapat disebut juga sebagai daur air,  yaitu 
proses pendauran air secara alami dengan melalui bebetahapan,  salah 
satunya karena adanya sinar matahari di bumi. 
 
Terima kasih Bapak/Ibu Guru sudah menjelaskan kepada kami mengenai 
siklus air, agar kami mengerti bagaimana menjaga sumber air. 
 
 
Kecerdasan :  Natural, Logika, Visual/Spasial,  
                     Kinestetik, Kreativitas, Intrapersonal  



LIPUTAN KELAS 5 TEMA : MAKANAN SEHAT 
Setelah berkegiatan kita merasa lapar, karena energi tubuh kita terpakai, kita pun memilih untuk makan. Makanan 
merupakan sumber energi kimia. Di dalam tubuh, makanan dicerna dproses sehingga menghasilkan tenaga 
berupa kalori. Tenaga itu yang diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan, seperti belajar, bermain, berolahraga, 
bahkan tidur.     
 
Makanan berperan sebagai sumber energi. Makanan yang merupakan sumber energi adalah makanan yang 
mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Contoh zat-zat gizi yang terkandung di dalam 
makanan adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat seperti beras, jagung, gandum, dan                        
umbi-umbian (ubi jalar, singkong, dan kentang); makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan, telur, 
tahu, dan tempe. 

Pada MaPel IPA kali ini, Guru menjelaskan mengenai pentingnya manfaat dari makanan sehat. Untuk itu 
Guru meminta siswa membawa bekal yang berisi makanan sehat dan mengelompokkan bekal 
makanannya sesuai dengan zat makanan. Misalnya ada siswa yang membawa bekal nasi dengan telor 
ceplok. Guru  meminta siswa untuk menjelaskan bekal makanan sesuai dengan zat makanan kepada 
teman-temannya.  
 
Ingat yaa teman-teman, membawa makanan dari rumah atau bekal makanan jauh lebih sehat dari 
makanan yang kita beli di jajanan sekitar sekolah. 
 
Kecerdasan :  Natural, Logika, Visual/Spasial, Intrapersonal 



Teman-teman tahukah kalian siapa penemu listrik pertama kali? yaa betul, listrik pertama kali 
ditemukan oleh seorang cendekiawan asal Yunani bernama  Thales sekitar tahun 600 sebelum 
masehi. 
 
Listrik akan mengalir pada sebuah rangkaian. Rangkaian listrik adalah beberapa komponen 
yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. 
Rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen yaitu alat listrik, konduktor 
(pengantar listrik), dan sumber listrik. Listrik mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke 
tegangan yang lebih rendah. Pada batrei, listrik mengalir dari positif batrei ke negatif batrei. 
 

LIPUTAN KELAS 6 TEMA : TOKOH DAN PENEMUAN 

Rangkaian listrik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listruk paralel, dan rangkaian 
listrik campuran. Nah, salah satu rangkaian listrik yang dipelajari siswa kelas 6 adalah rangkaian listrik seri 
dan bagaimana cara membuatnya? Untuk itu kakak kelas 6 dengan panduan dari Guru membentuk 4 sampai 
5 kelompok dan menyiapkan alat dan bahan seperti kabel, batrei 9 volt, lampu senter, sakelar, fitting lampu, 
kardus, dan isolasi. Dengan bahan yang telah disiapkan siswa, siswa mulai membuat rangkaian listrik seri 
dan mengerjakan Lembar Kerja (LK) yang telah dibagikan bersama kelompok, lalu bersama kelompoknya 
maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil rangkaian listrik yang telah dibuat. 
 
Kecerdasan :  Logika, Visual/Spasial (Kreativitas), Kinestetik, Interpersonal 



KUNJUNGAN BELAJAR 

Horeee...! Teman-teman SD KAI secara bergantian mulai melakukan Outing 
Class / Kegiatan Kunjungan Belajar lagi... 
 
Pada hari Selasa, 13 September 2022 Siswa kelas 1 dan 2  melaksanakan 
kunjungan  belajar ke Godong Ijo di Depok, didampingi oleh para guru dan 
Perwakilan Orang Tua Kelas (WOTK) dengan menggunakan kendaraan Bis. 
 
Aktivitas yang dilakukan siswa disana yaitu, menonton film tentang 
pemanasan global dan bagaimana cara mencegahnya agar tidak terjadi 
pemanasan global? Siswa diajak untuk melihat cara memelihara dan 
mengamati berbagai macam fauna (ular, kura-kura, dan kadal), dan juga 
siswa diajak belajar bagaimana cara bercocok tanam. 
 
Kecerdasan : Logika, Natural, Visual/Spasial, Intrapersonal, Interpersonal,  
                      Keterampilan Hidup 



BULAN TEMA : PROFESI 

Yeeeaaay... hari yang ditunggu telah tiba, hariiii Bulan Tema... 
 
Pada hari Kamis, 29 September 2022 seluruh Guru dan Siswa 
mengenakan kostum bertema profesi atau pekerjaan. Ada yang 
mengenakan kostum Pilot yang siap menerbangkan pesawat 
terbangnya, kostum seorang Hakim, kostum Pelaut, kostum 
Tentara, kostum Spiderman siap menolong kaum yang lemah, dan  
kostum Dokter yang siap mengoperasi pasiennya hehe... 
 
Seru, menarik, dan menyenangkan sekali yaa teman-teman... 
 
Sampai jumpa di Bulan Tema selanjutnyaa... 



LIPUTAN PAS FOTO  

Setiap awal Tahun Pelajaran sekolah membuat Pas Foto 
siswa kelas 1 dan 6 dengan mengenakan seragam Batik 
Bohlam, untuk keperluan dokumen buku Raport serta Ijazah 
Sekolah.  
 
Pada hari Jum’at, 1 September 2022, kelas 1A, 1 B, dan 1C 
secara bergantian melakukan pas foto dibantu oleh Pak Tito. 
Bukannya berpose formal, adaaa aja siswa berpose dengan 
gayanya sendiri.. Namun, dengan sabarnya Pak Tito 
mengarahkan gaya kepada siswa agar hasil fotonya terlihat 
bagus.  
 
Untuk Kakak Kelas 6 “pemotretan” dilaksanakan hari Jum’at, 
30 September 2022. 



LIPUTAN RENANG 
Yeeeaaayy…!!! Kegiatan Renang sudah dapat dilaksanakan lagi, 
namun tetap dengan ijin Orang Tua Siswa... 
 
Sejak Pandemi Covid-19 melanda Bumi dan tentunya SD KAI 
juga ikut berimbas, kegiatan renang ditiadakan dulu untuk 
menjaga keamanan kesehatan bersama.  
 
Namun, memasuki masa Endemi dengan izin dari Orang Tua 
atau Wali Siswa, teman-teman SD KAI  bisa menggunakan salah 
satu fasilitas yang ada di sekolah yaitu Kolam Renang. Kegiatan 
renang dilakukan secara bergiliran oleh seluruh rombongan 
belajar, sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh para Guru 
Kelas. 
 
Kecerdasan : Kinestetik, Intrapersonal, Interpersonal, Life Skill 



Teman-Teman yang Berulang Tahun 
Nama Kelas Nama Kelas 

(1) Tesla      
(2) Eijaz 
(3) Faris 
(4) Saggia 
(6) Karim 
      Zia 
(7) Abby 
     Safa  
     Nimas 
(9) Audrea 
(10) Thyo 
(12) Joanna 
       Ayesha 

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

(13) Dharma 
(14) Djati 
(15) Khalisa  
        Kezia 
(20) Nami   
       Senna 
       Ata 
(21) Enzo 
       Nana     
(24) Nica 
(25) Lura 
(28) Aliya 
(29) Shakira  
(30) Kay 
        

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

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.  

…yang berUlang Tahun 
di bulan  

Oktober 
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INFO PENERIMAAN SISWA BARU 
(PSB) TP 2022-2023 

K 

Jadwal Kegiatan : 

Hari / Tanggal Keterangan 

Selasa, 4 Oktober 2022 Kelas 4 Kunjungan Belajar ke Godong Ijo, Depok 

7 - 21 Oktober 2022 Protam ANBK Kelas 5  

Kamis, 6 Oktober 2022 Laporan Mid Semester 1 Kelas 1 - 3 

Jum’at, 7 Oktober 2022 K e g i a t a n  B I A S  K e l a s 1 ,  2 ,  5  d a n 6                                    

(Tidak ada KBM di sekolah) 

Kamis, 13 Oktober 2022 Kelas 1 Kunjungan Belajar ke Pizza Hut, Cilandak 

Jum’at, 14 Oktober 2022 Laporan Mid Semester 1 Kelas 4 - 6 


