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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 Puncak Tema TK A dan TK B

5. Liputan Mid Semester I

6. Liputan Tamu Literasi



Kalender Kegiatan

Oktober 2022

3 Oktober 2022 : Pencatatan BB, TB dan LK

3 Oktober – 28 Oktober 2022 : Topik Aku Sayang Bumi & Hijau Bumiku

10 Oktober 2022 : Laporan Mid Semester I

12 Oktober 2022 : Tamu Literasi

24 Oktober – 27 Oktober 2022 : Kegiatan Berenang TB dan TK

29 Oktober 2022 : Hari Ayah



Liputan Kelompok Taman Bermain Kecil 

Satu, satu, aku sayang Ibu

Dua, dua, juga sayang Ayah

Tiga, tiga, sayang Adik Kakak

Satu, dua, tiga, sayang semuanya…🎼🎤

Teman-teman ada yang tau lagu di atas tidak?

Ya benar, lagu tersebut adalah lagu aku sayang Ibu. Di bulan ini ananda Taman Bermain Kecil melakukan kegiatan

dengan topik Keluargaku, ananda melakukan kegiatan meronce merangkai berbagai bentuk benda dengan

menggunakan seutas benang dan dijadikan sebuah gelang.

Gelang tersebut akan diberikan ananda untuk Ibu dirumah. Meronce melatih koordinasi mata dan tangan ananda dan

memerlukan kreatifitas juga konsentrasi. Yuk teman-teman fokus ya saat memasukan benang ke lubang manik-

manik!

Selain itu, di topik profesi pekerjaan, ananda dikenalkan dengan profesi pilot dan melakukan kegiatan membuat

pesawat terbang dari kertas gambar. Lalu dikegiatan terakhir ananda membuat jus jeruk yang diperas sendiri lho,

waw segar… seru sekali ya...

Keluargaku

MI : Logika, Kecakapan Hidup, Kinestetik, Kreativitas



MI : Logika, Kinestetik, Visual/spasial (kreativitas), Kecakapan Hidup

Liputan Kelompok Taman Bermain Besar

Teman-teman siapa yang ingin menjadi Polisi? atau seorang Pemadam Kebakaran atau seorang Chef?

Di Taman Bermain Besar, bulan Oktober ini ananda belajar seputar profesi pekerjaan. Kegiatan di mulai dari pengenalan

terhadap profesi polisi, disini ananda belajar memahami warna pada lampu traffic dan dilanjutkan dengan menyusun dan

menempel warna merah, kuning, hijau... Teman-teman jadi tahu sekarang lampu menyala warna apa kendaraan harus

berhenti atau berjalan kembali.

Selanjutnya ananda melakukan kegiatan dramatisasi menjadi seorang pemadam kebakaran, dengan melalui

rintangan ketangkasan mulai dari berjalan di titian papan, lalu memadamkan api yang dibuat dari gelas kertas dan

melakukan finger paint api di kertas yang sudah di sediakan. Seru sekali ya..

Di kegiatan lain, ananda belajar mengenali profesi chef dengan melihat tayangan. Ananda diajarkan cara

menggunakan pisau plastik untuk memotong buah dan membuat sate buah. Dalam mengenali profesi seorang dokter,

ananda melakukan kegiatan stempel ke plastik yang sudah disediakan untuk menjadi rompi alat pelindung diri yang biasa

digunakan seorang dokter.

Profesi Pekerjaan



Liputan Kelas TK A

Pada Tema Aku Sayang Bumi, kakak TK A melakukan kegiatan projek

menanam sayuran bayam merah dan bayam hijau. Kakak TK A secara

berkelompok memulai kegiatan dengan menaruh streofom di pot lalu dituang

tanah dan benih/biji bayam yang telah berumur. Setelah itu kakak TK A

menyiram tanaman bayam tersebut lalu di tutup dengan plastik.

Setiap hari tanaman sayur diamati untuk memantau pertumbuhannya

dan tidak lupa di beri pupuk dan vitamin. Dalam kegiatan projek menanam ini,

kakak TK A juga membawa tanaman masing-masing dari rumah untuk

penghijauan di sekolah sebagai usaha menyayangi bumi.

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

buah-buahan. Disini mereka mendapat instruksi dari Bu Guru untuk mengambil

5 buah yang ada di keranjang lalu menyebutkan buah apa yang di ambil

tersebut. Selain itu kakak TK A juga membuat es jeruk yang di peras dan di olah

sendiri, wah hebat! Dalam kegiatan ketangkasan, kakak TK A berjalan di titian

tangga yang melengkung, kegiatan ini melatih keseimbangan dan keberanian

ananda.

Menanam Bayam

MI : Natural, Intrapersonal, Kinestetik, Visual/spasial (kreativitas), Kecakapan Hidup



Kegiatan Kelas TK B

7

MI : Natural, Logika, Kinestetik, Intrapersonal,

Menanam Kangkung

Pada Tema Aku Sayang Bumi, jika kelompok TK A melakukan kegiatan

projek menanam sayuran bayam merah dan bayam hijau, Kakak TK B

melakukan projek menanam sayuran kangkung secara berkelompok. Kegiatan

dimulai dengan menaruh streofom di pot lalu dituang tanah dan masukan bibit

tanaman kangkung.

Setelah itu kakak TK B menyiram tanaman kangkung tersebut lalu di

tutup dengan plastik. Dalam kegiatan projek menanam ini, sama seperti

kelompok TK A, TK B pun membawa tanaman masing-masing dari rumah dan

selalu menyiram tanamannya setiap hari di sekolah.

Kakak TK B juga melakukan kegiatan menggambar dan mewarnai

rumah yang di kelilingi dengan tanaman dan pepohonan. Lalu kakak TK B

diajak Bu Guru untuk belajar mengenali sayur-sayuran, disini Bu Guru

menyediakan berbagai macam sayur-sayuran di tampah dan meminta anak-

anak mengamati berbagai sayur dan menceritakan apa yang mereka tahu

tentang sayuran tersebut.

Waw ternyata diantara mereka banyak yang sudah mengenal sayuran dan

suka makan sayur..!



Harmoni Budaya Betawi

Liputan Puncak Topik TK

MI : Intrapersonal, Musikal, Interpersonal, Kreativitas, Kinestetik

Kakak TK belajar dan bermain mengenal kebudayaan betawi yang berasal dari tempat

dimana kita tinggal saat ini. Kakak TK yang juga tampil menyanyi dan menari pada puncak topik

kegiatan Harmoni Budaya Betawi, ada bazarnya loh… tentunya pernak-pernik, makanan,

minuman khas betawi ya… hmm ada makanan saja ya?

Teman-teman dapat menukarkan kupon yang di siapkan Bu Guru untuk ditukarkan dengan

jajanan khas betawi di stand/meja yang di siapkan oleh perwakilan orang tua dari masing-masing

kelas. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah membantu menyiapkan kegiatan pentas seni

sehingga puncak kegiatan berlangsung meriah dan semua senang.

Bersama Ibu Guru di kelas, teman-teman TK mencicipi makanan khas betawi yang dibawa

dari rumah.. ‘’aku suka kue cucur…”’ ‘’aku suka dodol….’’ ‘’bir pletoknya pedas…’’ hihihi seru sekali

komentar kakak kakak TK saat mencicipi makanan khas betawi.



Liputan Laporan Mid Semester I

Tahun Ajaran 2022-2023 telah berlangsung selama pertengahan semester I. Pemberian laporan

perkembangan (mid semester) ananda di berikan kepada orang tua. Kali ini dikarenakan sudah

memungkinkan lebih baik untuk hadir ke sekolah, maka laporan mid semester dilakukan secara tatap

muka.



Liputan Tamu Literasi

Tamu Literasi adalah salah satu bagian program kegiatan belajar disekolah untuk tahun pelajaran ini yang

bermitra dengan orang tua, Bu Guru mengajak para orang tua untuk menjadi tamu literasi dan rutin dilakukan setiap

bulannya. Dalam kegiatan ini, para orang tua akan hadir di kelas untuk membacakan buku cerita. Tujuan dari

program ini adalah untuk mengenal bacaan dan cinta buku dari semenjak dini, serta menstimulasi minat anak pada

bacaan dan menambah wawasan. Anak-anak semua antusias menyimak cerita dan semangat untuk diskusi tentang

cerita yang disampaikan.

Terima Kasih kami ucapkan kepada Ibu Shanti (bunda dari Elfatih A1), Ibu Fitria (bunda dari Baim A3), Ibu

Indah (bunda dari Alex B1) dan Ibu Asih (bunda dari Aran B2) yang sudah bersedia untuk menjadi tamu literasi bulan

ini. Semoga apa yang diberikan bunda–bunda semua dapat menjadi inspirasi bagi ananda untuk lebih semangat

dalam mengikuti kegiatan disekolah dan lebih menyenangi kegiatan membaca buku.



Selamat ulang tahun anak-anak hebat
Semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, 

bertambah kecerdasannya dan menjadi anak yang 
berbakti dan sayang pada semua.

Nasya
2 November 2017

Kiko
12 November 2016

Aran
19 November 2016

Gio
24 November 2016

Audrey
25 November 2019

Danesh
30 November 2017



Kunjungi 

INSTAGRAM

Kami :

@Sekolah.tkai


