
B u l e t I n  T K  k a i 

Edisi	  Oktober	  2022	  

Jl.	  Kedondong	  No.	  18	  Jagakarsa,	  JakSel	  12620	  
	  Telp.	  021-‐78888	  913	  Fax	  021-‐78888	  917	  

www.tamankreativitas.sch.id	  	  
Email	  :	  sekolah.tkai@gmail.com	  	  



Salam TKAI .. 
 

Liputan buletin kali ini akan memuat beberapa kegiatan yang dilakukan, 
antara lain: 
1.  Liputan Kegiatan Kelompok Taman Bermain 
2.  Liputan Kegiatan Kelompok Kelas TK A 
3.  Liputan Kegiatan Kelompok Kelas TK B 
4.  Liputan Kunjungan Belajar  
5.  Liputan Kegiatan Berenang  
6.  Liputan Puncak Tema “Pekerjaan” TK A dan TK B 
7.  Liputan penggalangan dana PMI "Kolaborasi Kemanusiaan Untuk Sesama“ 

vTim Buletin TKAIv  
Penanggung Jawab & Editor : Ibu Romy dan Ibu Atih. Layout: Farah.  
Kontributor: OT Murid/Staf Pengajar.   
Kritik, Saran, Tulisan atau Foto dapat dikirim ke sekolah.tkai@gmail.com atau diserahkan langsung melalui Humas TKAI.  



Kalender	  Kegiatan	  	  

1 September – 9 September 2022    : Topik Di rumah & Di sekolah 
12 September – 22 September 2022   : Topik Ragam Pekerjaan 
21 September 2022       : Tamu Literasi 
26 September – 30 September 2022   : Topik Harmoni Budaya Betawi 

September 2022 



Liputan	  Kelompok	  Taman	  Bermain	  Kecil	  	  

MI : Logika, Visual/spasial, Kinestetik 
dan Kreativitas. 

Dibulan ini ananda Taman Bermain Kecil melakukan kegiatan seputar 
lingkungan rumah & sekolah. Diawal tema kegiatan, ananda berkenalan 
dengan lingkungan rumah, yaitu menempelkan bagian-bagian dari 
bangunan rumah dan ditempelkan menggunakan lem ke lembar kertas 
yang telah di sediakan. Di lingkungan sekolah, ananda belajar mengenali 
gurunya dengan cara menempelkan kertas berwarna ke foto guru di 
dinding. Hal ini mengajarkan ananda untuk mengenali lingkungan di 
sekitarnya, dan mengolah daya ingat ananda. 
Ananda juga melakukan kegiatan Pop up card dengan menempelkan 
stempel berwarna ke kertas kosong, serta melatih sensorik tangannya 
menggunakan finger paint. Untuk ketangkasan ananda di TBK melakukan 
kegiatan mendorong bola menggunakan stik kayu mengikuti jalur yang 
ada. Kegiatan ini selain untuk menstimulus motorik tentunya juga untuk 
melatih visual spatial ananda. 

Di rumah dan Di sekolah 



MI : Logika, Kecakapan Hidup, Motorik kasar, Intrapersonal dan Interpersonal  

Liputan	  Kelompok	  Taman	  Bermain	  Besar	  

Wah… ananda Taman Bermain Besar sedang bermain peran ketika melakukan kegiatan 

dirumah, khususnya kegiatan sebelum dan sesudah bangun tidur. Disini Bu Guru 

menceritakan dongeng dilanjutkan dengan berdoa sebelum tidur. Setelah bangun tidur, 

ananda mencuci muka dan gosok gigi, tidak lupa membereskan tempat tidur. 

Ananda juga bermain drama sederhana di ruang tamu, lho! Seperti saat menerima dan 

menjamu tamu yang datang. Seru sekali ya… 

Untuk melatih motorik kasar dan daya ingatnya, ananda TBB diajak untuk bermain 

ketangkasan memasangkan warna. Ananda memasangkan bola plastik berwarna sesuai 

dengan warna kertas. Selain itu ananda juga diajak bermain menyusun mainan binatang 

sesuai dengan arah di meja yang sudah di sediakan. 

Dramatisasi Kebiasaan di rumah 



MI : Kinestetik, Intrapersonal, Visual/Spasial (Kreativitas) 

Liputan	  Kelas	  TK	  A	  

Pada Topik Di rumah & di sekolah, kakak TK A melakukan 

kegiatan mewarnai gambar rumah yang sudah disediakan. Lalu 

belajar mengenali guru-gurunya di kelas dengan cara 

menempelkan foto guru sesuai dengan namanya. Tidak lupa, 

kakak TK A juga mengenal dan mengkonsumsi makanan/

minuman yang sehat dan bergizi, disini mereka membuat 

salad buah, memotong buah lalu mencampurkan mayones dan 

ditaburi keju.. Hmm yummyyy… 

 

Di kegiatan lain, kakak TK A diajak Bu Guru untuk belajar 

ketangkasan, disini mereka melakukan gerakan mengangkat 

satu kakinya untuk melatih keseimbangan gerak lalu lompat 

dengan dua kaki, setelah itu menaiki tangga di playground dan 

meluncur ke bawah dari perosotan. 

Belajar Mengenali Lingkungan Sekitar 



Kegiatan	  Kelas	  TK	  B	  

7	  

Senangnya bermain permainan tradisional Engklek yang dilakukan oleh 

kakak TK B. Engklek adalah salah satu permainan tradisional yang 

sampai saat ini masih sering di mainkan. Kakak TK B juga bermain 

sepeda, ada yang membawa sepeda roda dua dan sepeda roda empat. 

Wah ada yang sudah lancar menggunakan sepeda roda dua, hebat. Di 

kegiatan ketangkasan, kakak TK B bermain mulai dari permainan 

engklek lalu menghitung jumlah bola sambil di pindahkan ke keranjang 

yang lain, ditutup dengan lompat menggunakan dua kaki. 
 

Dalam Topik Ragam Pekerjaan, TK B bermain drama sederhana menjadi 

pemadam kebakaran. Mereka berpura-pura membantu masyarakat yang 

sedang terkena musibah. Hmm kejadian apa saja ya yang bisa dibantu 

oleh petugas pemadam kebakaran? Dalam kegiatan drama sederhana 

ini, kakak TK B belajar menjaga keselamatan diri dari potensi bahaya 

kebakaran di sekitarnya.  

MI : Kinestetik, Visual/Spasial, Intrapersonal dan Interpersonal 

Ragam Pekerjaan 



Kunjungan Belajar ke Pizza Hut 

Liputan	  Kunjungan	  Belajar	  TK	  A	  

Siapa disini yang suka makan Pizza? 

Ayo tunjuk tangannya✋ 
	  

Pada kesempatan kali ini TK A melakukan kunjungan belajar ke Pizza Hut Cilandak. Senangnya bisa 

belajar sambil bermain di luar kelas, kakak TK A diajak untuk membuat kreasi pizza sendiri 

menggunakan saus dan toping yang sudah di sediakan. Wah seru dan semua bersemangat menghiasi 

toping pizza dan pastinya lezat setelah pizzanya di panggang. Sambil menunggu pizza jadi dan bisa 

untuk di makan, kakak TK A mewarnai gambar dengan crayon yang sudah dibawa dari rumah.  

MI : Visual/Spasial (Kreativitas), Kecakapan Hidup, Intrapersonal dan Interpersonal. 



Liputan	  Kunjungan	  Belajar	  TK	  B	  

Kunjungan Belajar ke Pemadam Kebakaran 

Ayo Jadi Pemadam Kebakaran! 

Wah senang sekali, akhirnya setelah penantian kakak TK B dapat melakukan 

kunjungan belajar/outing keluar lingkungan sekolah. Di kesempatan ini, 

kakak TK B mengunjungi Pemadam Kebakaran Ciganjur. Mereka dikenalkan 

mengenai pekerjaan petugas pemadam kebakaran, alat-alat apa saja yang di 

gunakan dalam bertugas dan belajar cara menggunakannya juga. Lho…! 
 

Selain itu kakak TK B berkesempatan juga menaiki Fire Truck keliling area 

kantor damkar dan di sesi terakhir mereka bersenang-senang di guyur air 

dari selang yang biasa digunakan untuk memadamkan api oleh petugas 

kebakaran. Sangat menyenangkan! Wah… Serunya… 

MI : Intrapersonal, Kecakapan Hidup, Interpersonal, Logika. 



Liputan	  Kunjungan	  Belajar	  TBB	  

Kunjungan Belajar ke Transmart 

Siapa yang pernah ikut belanja dengan Ayah Bunda ke supermarket? 

Ananda Taman Bermain untuk pertama kalinya melakukan 

kunjungan belajar ke luar lingkungan sekolah, tujuannya adalah ke 

Transmart. 

Di kunjungan belajar ini, ananda masing-masing diberikan uang 

saku. Wah ananda Taman Bermain belanja apa saja ya? Ada yang 

belanja susu, roti, biskuit dan macam lainnya.  

Dalam kegiatan ini ananda diajarkan untuk mengelola uang yang 

diberikan dan belajar menahan diri dari belanja yang di 

inginkannya. 

MI : Logika, Kecakapan Hidup, Intrapersonal dan Interpersonal 



Liputan	  Kegiatan	  Berenang	  TB	  dan	  TK	  

Berenang yang Menyenangkan 
Byuurrr… 

Senangnyaa, setelah sekian lama kita tidak ada kegiatan berenang di sekolah, akhirnya adik-adik Taman 

Bermain dan Taman Kanak-kanak bisa kembali menikmati kegiatan renang. 

Kegiatan renang di awali dengan melakukan pemanasan di area kolam renang, setelah itu ananda duduk di 

pinggir kolam renang sambil menggoyangkan kakinya supaya tidak keram dan pengenalan awal terhadap 

air, lalu satu persatu ananda melakukan latihan dasar berenang dibantu oleh Guru Renang seperti latihan 

teknik gerakan meluncur, gerakan kaki dan tangan beserta dengan latihan mengambil nafas dalam air. 

Sangat menyenangkan, semuanya antusias dan gembira berenang bersama di sekolah. 

MI : Intrapersonal, Kinestetik, Interpersonal. 



Liputan	  Kegiatan	  Puncak	  Tema	  TK	  A	  

Ayo Mengenal Pilot 
Ayo Sobat Kreatif! Kita belajar mengenal Profesi Pilot. 
 

Pada Topik “Ragam Pekerjaan", TK A mengundang Bapak Captain I Gusti Putu Raka, 

yang berprofesi sebagai Pilot. Banyak pengetahuan yang di dapat dari kegiatan ini, 

antara lain seputar persiapan pilot sebelum menerbangkan pesawat, apa saja yang 

perlu di siapkan oleh calon penumpang untuk naik pesawat, lalu siapa saja yang 

membantu pilot saat bertugas. Saat sesi Quiz, Kakak TK A sangat antusias 

menjawab pertanyaan dari Captain Raka. Seru sekali ya! Tidak lupa, diakhir 

kegiatan seluruh Kakak TK A bersama dengan TK B, membuat pesawat dari kertas 

lho. Pesawatku terbang tinggi ✈𐆋𐆌𐆍𐆎𐆜𐆠  

Jika besar nanti siapa yang mau jadi Pilot? Terima kasih Captain Raka atas ilmunya. 

MI : Kinestetik, Logika, Interpersonal dan Intrapersonal 



Kicir kicir ini lagunya 
Lagu lama ya tuan dari Jakarta 
Saya menyanyi ya tuan memang sengaja 
Untuk menghibur, menghibur hati nan duka 

Liputan	  Kegiatan	  Puncak	  Tema	  TK	  B	  

Panggung Konser 
“Aku Cinta Indonesia” 

Pada Topik “Ragam Pekerjaan” di TK B kedatangan Seorang Penyanyi Profesional yaitu 

Tante Imel & Band dari Ten2Five. Waw Kereeen… 

Di kesempatan ini, Kakak TK B belajar langsung dari ahlinya mengenai bagaimanakah 

seorang penyanyi yang baik, alat-alat yang digunakan saat menyanyi dan siapa saja yang 

membantu seorang penyanyi.   

Setelah itu, Kakak TK B saling bermain peran menjadi seorang penyanyi dan orang-

orang yang membantu penyanyi seperti pemain piano, gitaris, manager, asisten make-up 

dan kameramen. Seru sekali ya! Mereka sangat mendalami perannya dengan baik.  

MI : Intrapersonal, Musikal 



Liputan	  Penggalangan	  Dana	  PMI	  



Tara	  
24	  Oktober	  2017	  

Aynun	  
11	  Oktober	  2019	  

Rasya	  
5	  Oktober	  2017	  

Omar	  
31	  Oktober	  2017	  

Selamat ulang tahun anak–anak hebat… 
Semoga selalu diberi kesehatan, bertambah kecerdasannya, menjadi anak 

yang penyayang dan berguna untuk semua… 



Kunjungi  
INSTAGRAM 

Kami : 

@Sekolah.tkai 


