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LIPUTAN KELAS 1 TEMA : MENGENAL BANGUN RUANG

Pernahkah teman-teman memperhatikan benda-benda di sekitar? Ada benda yang bentuknya segitiga, persegi, maupun

persegi panjang. Berbagai benda ini disebut sebagai benda berbentuk bangun datar. Selain bangun datar, ada juga benda

berbentuk bangun ruang.

Ada bangun ruang kerucut yang terbentuk dari segitiga, balok, kubus, tabung, prisma, hingga bola. Kalau diperhatikan, ada

berbagai benda di sekitar kita yang bentuknya menyerupai bangun ruang. Seperti kotak susu, ada juga bola sepak, bola basket,

bola voli, maupun bola tenis.

Pada tema kali ini, kegiatan adik kelas 1 adalah menentukan bentuk benda sesuai dengan jenis bangun ruang. Setelah

mendengar penjelasan, Guru membagi kelompok yang terdiri dari 4 – 5 siswa, siswa berlari menuju target tempat mencari

gambar yang telah disediakan. Kemudian gambar tersebut ditempelkan mengikuti pola pada Lembar Kerja (LK). Berkat kerja

sama dan kekompakkan kelompok, gambar dapat menempel dengan tepat pada pola.

Kecerdasan : Logika, Visual/Spasial, Kinstetik, Interpersonal



LIPUTAN KELAS 2 TEMA : TUGASKU SEHARI-HARI

Tidak hanya gerakkannya saja yang bervariasi, bola yang digunakan pun juga bervariasi jenisnya. Ada bola basket untuk

dipantulkan dan ada bola tenis atau bola kasti untuk melakukan lemparan atas, lemparan bawah melambung dan lemparan

mendatar.

Seru sekali, teman-teman…

Kecerdasan : Kinestetik, Intrapersonal, Interpersonal, Visual/Spasial

Teman-teman, didalam kegiatan kita sehari-hari pasti memerlukan tubuh

yang sehat dan kuat. Untuk itu, setidaknya setelah bangun tidur kita

perlu melakukan menarik badan kita atau yang dikenal dengan

stretching, agar tubuh tidak kaku dan badan menjadi bugar. Karena

dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat (Men Sana in Corpore

Sano).

Dalam mata pelajaran PJOK, setelah para siswa kelas 2 melakukan

pemanasan, siswa secara bergiliran mempraktikkan variasi gerak dasar

manipulatif diantaranya melempar dan menembak bola, menangkap

bola, dan memantul-mantulkan atau menggiring bola yang telah

dijelaskan Guru PJOK kelas bawah, Pak Fuad..



LIPUTAN KELAS 3 TEMA : BENDA DI SEKITARKU

Apakah benda itu? Benda adalah sesuatu yang dapat dilihat, dipegang manusia, hewan dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan

tumbuhan merupakan benda hidup. Batu, gelas, kertas dan buku merupakan benda mati. Benda-benda di sekitar kita dapat diolah

dan dibentuk menjadi sebuah karya seni tertentu. Teknik dalam membuat karya seni diantaranya adalah teknik potong, lipat, dan

sambung.

Menjelang kegiatan Hari Ayah, siswa kelas 3 membuat kartu undangannya dengan alat dan bahan yang disediakan. Membuat

kartu undangan adalah salah satu aplikasi karya seni yang menggunaan teknik ini. Dengan langkah-langkah yang diberikan oleh

guru, anak-anak dapat melakukannya dengan baik. Alat dan bahan yang disiapkan adalah kertas yang sudah ada pola gambarnya,

kertas buffalo, gunting, lem, dan Velcro tape.

Sebelum kegiatan dimulai, siswa diberikan alat dan bahan yang sudah disediakan oleh guru dan diminta untuk menyimak setiap

langkah-langkah dalam membuat kartu undangan. Langkah pertama, anak-anak menggunting pola gambar, menyalin hasil

potongan kartu undangan pada kertas buffalo, dan bagian dalam kartu ditulis isi undangan tentang kegiatan Hari Ayah. Mereka

menulis tangan sendiri isinya. Lalu anak-anak mendekorasikan bagian dalam kartu undangan tersebut dengan kreasi masing-

masing, lalu setelahnya melipat-lipat bagian kartu undangannya. Tidak lupa juga mereka juga menghias bagian luar undangannya

agar terlihat menarik saat Ayah ingin membacanya. Langkah terakhir yaitu memberikan velcro tape pada kertas penutup

undangan. Selesai, jadilah kartu undangan untuk kegiatan Hari Ayah.

Sudahkah Ayahanda menerima Undangan Hari Ayah dari Ananda tercinta? Sampai jumpa di Hari Ayah yang diadakan di Kebun

Binatang Ragunan.

Kecerdasan : Kinestetik, Kreativitas, Intrapersonal



LIPUTAN KELAS 4 TEMA : BERBAGAI PEKERJAAN

Dalam pelajaran tematik kelas 4 kali ini, setelah mendengar penjelasan dari

guru mengenai hutan dan apa yang terjadi bila terjadi kerusakkan di hutan,

secara berkelompok siswa menyebutkan apa yang harus manusia lakukan

terhadap hutan. Misalnya kita dilarang membuang sampah atau limbah

sembarangan karena bisa menyebabkan pencemaran tanah, penebangan

pohon di hutan boleh dilakukan dengan cara tebang pilih yaitu pohon yang

berusia tua boleh ditebang dan Reboisasi yaitu penanaman kembali hutan yang

gundul sehingga dapat meningkatkan oksigen di bumi, membangun habitat dan

ekosistem alam, hingga mencegah pemanasan global.

Mari kita jaga kelestarian hutan, agar makhluk hidup terutama yang tinggal atau

tumbuh di hutan tidak punah.

Kecerdasan : Natural, Bahasa, Interpersonal, Logika

Hutan adalah tanah yang luas dan ditumbuhi pepohonan. Ada banyak manfaat hutan untuk makhluk hidup, seperti penyeimbang

ekosistem, sumber kebutuhan, dan tempat tinggal bagi hewan dan tumbuhan. Manusia juga mendapatkan banyak manfaat dari hutan,

yaitu mendapatkan oksigen dari banyaknya pepohonan.

Apabila hutan ditebangi secara liar, maka akan banyak dampak negatif yang terjadi seperti kekurangan oksigen, hewan yang

kelaparan, hingga bencana banjir, dan tanah longsor. Untuk menjaga kelestarian hutan ada petugasnya yang disebut Jagawana yaitu

petugas penjaga hutan. Jagawana inilah yang mengetahui hukum yang berlaku di Hutan ketika ada orang yang tidak menjaga

kelestarian hutan.



LIPUTAN KELAS 5 TEMA : MAKANAN SEHAT

Tubuh kita memerlukan makanan yang sehat agar kesehatan tubuh juga tetap terjaga dan pertumbuhan serta perkembangan dapat
berjalan dengan optimal. Untuk menentukan makanan yang sehat, kita harus tahu apa saja kriteria makanan yang sehat.

Yuk kita lihat, kali ini kakak kelas 5 melakukan kegiatan apa berhubungan dengan makanan sehat ya? ternyata kakak kelas 5

ditugaskan guru untuk membuat kliping mengenai keberagaman makanan di Indonesia yang bergizi dan sehat secara berkelompok,

lalu mempresentasikan kandungan gizi yang terdapat pada makanan tersebut.

Oh ya teman-teman tahu tidak apa arti kliping itu? Kliping adalah kegiatan menggunting gambar-gambar dalam sebuah buku,

majalah, koran, atau media cetak lainnya yang penting untuk ditempel di sebuah buku atau kertas menjadi laporan atau karya tulis.

Wah kerja sama yang bagus, Kak.

Kecerdasan :  Logika, Kinestetik, Kreativitas, Interpersonal, Visual/Spasial (Kreativitas),

Kecakapan hidup



LIPUTAN KELAS 6 TEMA : KEWIRAUSAHAAN

Siapa di antara teman-teman yang orang tua nya membuka usaha

sendiri? wah... lumayan banyak juga yang orang tuanya membuka

usaha sendiri ya? Teman-teman pasti pernah mengamati kegiatan

usaha di suatu tempat yang juga berpengaruh pada ekonomi. Ada

berbagai macam usaha yang dijalankan mulai dari menwawarkan

barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, para pelaku usaha tersebut

disebut sebagai wirausaha. Wirausaha dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) adalah orang yang pandai dalam memahami suatu

produk baru, menentukan produksi, menyusun untuk mengadakan

produk hingga mengatur permodalan pemasarannya. Jadi, untuk

menjadi seorang wirausaha harus memiliki keahlian khusus untuk

mengatur dan mengelola usahanya agar terus berkembang.

Kali ini, Kakak-kakak kelas 6 melakukan kegiatan Market Day

dengan menyiapkan makanan seperti pizza mini atau minuman

seperti susu Korea atau aksesori seperti gelang manik-manik atau

alat belajar seperti spidol unik dari rumah untuk dipasarkan atau di

jual ke adik-adik kelas, Guru kelas, ataupun orang tua yang hadir

(pssst... sebelumnya kakak-kakak kelas 6 sudah mempromosikan

kegiatan ini melalui poster yang ditempel di mading dan flyer yang

disebar agar adik-adik dibawakan uang Rp. 5.000,- sampai

Rp.15.000,- agar adik-adik kelas di hari Senin, 24 Oktober 2022 bisa

membeli atau jajan dagangannya Kakak-kakak). Senangnya barang

dagangan yang dijual Kakak-kakak laris manis.

Terima kasih semuanya sudah belanja di pasarnya kakak kelas 6.

Kecerdasan : Kreativitas, Ketrampilan Hidup, Kinestetik,

Intrapersonal, Interpersonal



KUNJUNGAN BELAJAR 

Museum Tekstil

Yiipppiiee...! Setelah sekian lama tidak ada… akhirnya

bisa kembali belajar di luar sekolah.

Kali ini, Kakak kelas 6 mengunjungi Museum Tekstil di

Jakarta, pada hari Selasa, 27 September 2022.

Kegiatan disana melihat beragam koleksi kain

Nusantara dan yang paling seru adalah belajar

membuat batik dengan teknik canting tulis, kakak

pemandu disana selalu mengingatkan untuk berhati-hati

dengan lilin atau malam yang panas di atas kompor ya

kakak-kakak.

Terakhir kakak-kakak diperbolehkan makan siang di

area luar, di bawah pohon beringin yang besar waah

rasanya seperti piknik, Karena kegiatan berlangsung

seru dan asik.

Kecerdasan : Visual/Spasial (Kreativitas), Logika,

Kinestetik, Intrapersonal, Natural,

Interpersonal



KUNJUNGAN BELAJAR 

Perpusnas RI

Yeaaay...! Giliran teman-teman kelas 3 kunjungan belajar ke Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) di hari Rabu, 28 September

2022.

Disana, teman-teman diberikan penjelasan mengenai asal-mula didirikannya

perpustakaan dengan diajak berkeliling ke ruang media dan ruang aksara,

setelah berkeliling ternyata ada games tanya jawab dan ada hadiahnya lho

teman-teman. Setelah itu kegiatan lanjut ke Lantai 7 Pusat Layanan Anak

dimana teman-teman melakukan kegiatan Read aloud oleh kakak-kakak

Pustakawan dan Pustakawati kemudian saat yang ditunggu-tunggu...

teman-teman diperbolehkan untuk membaca buku-buku yang disukai.

Teman-teman tahu tidak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

merupakan Perpustakaan tertinggi di Dunia lho... Wow seru kan?

Ayo budayakan membaca, karena buku adalah jendela dunia.

Kecerdasan : Bahasa, Logika, Intrapersonal, Interpersonal



KUNJUNGAN BELAJAR 

Museum  BI

Horeee...! Kakak kelas 5 melaksanakan

Kegiatan Kunjungan Belajar ke Museum

Bank Indonesia (MuBI), pada hari Jum’at,

30 September 2022.

Disana kakak kelas 5 belajar banyak hal

mulai dari cara merawat uang agar tidak

rusak, mengenal logo Bank Indonesia,

perubahan uang dari masa ke masa, dan

melihat diorama. Dan tidak kalah serunya,

Bank Indonesia punya spot area foto yang

keren banget lho...

Waah... Asik yaa...

Kecerdasan : Logika, Intrapersonal,

Interpersonal



KUNJUNGAN BELAJAR 

Godong Ijo

Pada hari Selasa, 4 Oktober 2022 Siswa kelas 4 melaksanakan

kunjungan belajar ke Godong Ijo, Depok. Sebelum memulai kegiatan

siswa diajak untuk senam ringan terlebih dahulu mengikuti iringan lagu

dan gerakan yang ditampilkan di media televisi, kemudian dilanjutkan

mengenal kehidupan hewan dan tumbuhan dengan melalui kegiatan

pengenalan apa itu arti global warming dan bagaimana cara

penangannya, mengamati beberapa jenis hewan baik unggas, reptil,

maupun hewan mamalia yang aktif pada malam hari yaitu Kalong atau

Kelelawar dan mengenal tumbuhan baik tumbuhan untuk obat-obatan

seperti kunyit, jahe, daun lidah buaya, tumbuhan buah-buahan, tumbuhan

vertikal, hingga praktik membuat tanaman hias. teman-teman juga

diperbolehkan memainkan beberapa permainan seperti jembatan goyang,

trampolin, dan lain-lain.

Kecerdasan : Natural, Kinestetik, Intrapersonal,

Logika, Keterampilan hidup, Interpersonal



LIPUTAN BIAS

SD KAI bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Jagakarsa

mengadakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada hari Senin,

7 Oktober 2022 di sekolah. BIAS merupakan imunisasi lanjutan

yang diberikan pada anak usia sekolah dasar, imunisasi adalah

suatu cara untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan

seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak

Ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan menderita penyakit

tersebut.

Pelaksanaan BIAS ini hanya untuk siswa kelas 1 imunisasi MR dan

DT, kelas 2 imunisasi TD, kelas 5 imunisasi TD dan imunisasi HPV

khusus anak perempuan di kelas 5 dan 6.

Kegiatan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali ini berjalan dengan

baik dan lancar. Semua yang terlibat merepakan protokol kesehatan

(Memakai masker, Menjaga Jarak dan mencuci tangan atau

menggunakan hand sanitizer).



KUNJUNGAN BELAJAR

Pizza Hut

Kunjungan belajar yang kedua di semester 1, untuk kelas 1 ke Pizza Hut,

Cilandak pada hari Kamis, 13 Oktober 2022. Disana siswa belajar mengenai

sejarah pembuatan pizza yang berasal dari Negara Italia, mengetahui cara

pembuatan adonan pizza nya yang dikenal dengan sebutan dough pizza,

membuat pizza dengan memberi topping di atas adonan pizza dan sambil

menunggu pizza matang siswa melakukan kegiatan mewarnai. Setelah pizza

matang, siswa makan bersama teman-teman menikmati pizza buatannya dan

dapat sertikat juga lho teman-teman... sebagai Pizza Maker Junior.

Asik dan seru yaa teman-teman...☺

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

Logika, Interpersonal



LIPUTAN MID SEMESTER 1

Tidak terasa teman-teman sudah memasuki Tengah Semester... Setelah di

tanggal 16 September 2022 (kelas atas 4 -6) dan tanggal 19 September 2022

(Kelas bawah 1 - 3) siswa SD KAI menyelesaikan Penilaian Tengah Semester

(PTS), maka pada tanggal 6 Oktober 2022 kelas 1 - 3 dan tanggal 14 Oktober

2022 kelas 4 - 6 para Orang Tua / Wali SD KAI telah menerima laporan MID

Semeter 1 untuk mengetahui kemajuan dan perbaikan belajar anak selama

kurang lebih 3 bulan sudah mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.

Terima kasih atas kehadiran Ayah/Bunda/Wali siswa pada hari pengambilan

Rapor Mid Semester 1. Semoga Ananda selalu senang dalam mengikuti

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SD KAI.



LIPUTAN PERSIAPAN ANBK 

ANBK (Asesemen Nasional Berbasis Komputer) adalah

pengganti UNBK (Ujian Nasional Berstandar Komputer),

namun tidak dijadikan standar kelulusan siswa. ANBK

hanya sebagai program pemerintah untuk penilaian

pembelajaran siswa pada suatu sekolah.

Soal dan jawaban ANBK kelas 5 ini tidak bersifat mutlak

atau hanya simulasi. Namun, sangat penting bagi siswa

mempelajari soal-soal sebelum melaksanakan Asesmen

Nasional, program evaluasi yang diselenggarakan oleh

Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan

dengan memotret input, proses dan output pembelajaran

di seluruh satuan pendidikan.

SD KAI telah melaksanakan beberapa tahapan ANBK

mulai dari tanggal September 2022 pertemuan dengan

Orang Tua/Wali mengenai sosialisasi ANBK melalui zoom

meeting, seleksi peserta ANBK melalui zoom meeting

pada tanggal 7 Oktober 2022, Uji coba ANBK di sekolah

pada tanggal 17 Oktober 2022 dan pelkasanaan ANBK

pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2022.

Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan pastinya tetap

menjaga protokol kesehatan.



Teman-Teman yang Berulang Tahun

Nama Kelas Nama Kelas

(3) Razky 

Gaza 

Galang    

(6) Alexa

(8) Liam

(10) Fares

(11) Katka

Gegy

Noe

(15) Radian

(16) Ayesha

1C

3C

4C

1A

4A

3A

4C

5B

6B

4B

1C

(17) Yahza

Mason

(18) Hafizh

(21) Russel

Malvin

Haniyfaa

(22) Salma

(23) Azka

(25) Kireina

(27) Malika

(29) Shaula

(30) Vero

4B

4C

6B

2B

4B

6C

1C

3C

4C

2A

2C

1B

Semoga menjadi anak
tangguh, cerdas, selalu
ceria, dan penuh kasih
pada sesama. Aamiin…

❖Tim Buletin TKAI❖

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

November



PENGUMUMAN

Jl. Kedondong No. 18 Jagakarsa, JakSel 12620

Telp. 021-78888 913 Fax 021-78888 917

www.tamankreativitas.sch.id
sekolah.sdkai@gmail.com

INFO PENERIMAAN SISWA BARU
(PSB) TP 2022-2023



Jadwal Kegiatan :

Hari / Tanggal Keterangan

Selasa, 15 November 2022 Kunjungan Belajar Kelas 2 ke Bakmi GM, Gd. Arcadia

Selasa, 15 November 2022 Kunjungan Belajar Kelas 6 ke PP IPTEK ,TMII

Rabu, 16 November 2022 Kunjungan Belajar Kelas 3 ke Museum POLRI, Blok. M

Rabu, 16 November 2022 Kunjungan Belajar Kelas 4 ke Museum Seni Rupa dan

Keramik, Pinangsia, Jakarta Barat

Rabu, 23 November 2022 Kunjungan Belajar Kelas 5 ke Museum Anatomi FKIK UAJ,

Penjaringan, Jakarta Utara


