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LIPUTAN KELAS 1 TEMA : KELUARGAKU

Tahukah teman-teman apa arti keluarga? Keluarga dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah Ibu dan Bapak beserta

anak-anaknya atau seisi rumah. Fungsi keluarga pada umumnya adalah membentuk kepribadian anak. Jadi, Keluarga adalah tempat

pertama anak tumbuh dan berkembang.

Kegiatan kelas 1 pada tema kali ini adalah keluargaku. Setelah guru menjelaskan apa arti keluarga, siapa saja yang termasuk

keluarga, apa saja kesukaan dari anggota keluarga di rumah, dan di rumah ketika beraktivitas biasanya suka menggunakan barang

apa saja... lalu siswa diminta untuk dapat menyebutkan dan menulis di papan tulis apa saja kata yang berawalan huruf G.

Ada siswi yang menyebutkan dirinya suka memakai gelang, lalu siswi tersebut maju ke depan dan menuliskan kata gelang dan

sebagainya.

Para siswa menunggu giliran satu per satu untuk dapat menulis di papan tulis dengan penuh semangat.

Kecerdasan : Logika, Bahasa, Intrapersonal, Interpersonal, Visual/Spasial



LIPUTAN KELAS 2 TEMA : BANGUN RUANG

Ketika duduk di kelas 1, siswa sudah dikenalkan dengan berbagai macam bangun ruang ada

kubus, bola, dan sebagainya. Sekarang di kelas 2 siswa dikenalkan dengan bangun ruang

berbentuk tabung.

Banyak terdapat bentuk tabung di sekeliling kita misalnya kaleng atau botol minuman, gelas

minum dan ada tempat pinsil juga lho teman-teman.

Kegiatan kelas 2 kali ini adalah membuat tempat pinsil dari bahan alam yang berbentuk

tabung agar alat tulis menulis tersimpan rapih dan tidak hilang. Bahan yang disiapkan adalah

biji-bijian, kertas, lem, gunting, pensil, kardus penggulung tisu (selongsong).

Tahap pengerjaannya dimulai dari Guru menjelaskan macam-macam bentuk bangun ruang

salah satunya adalah tabung, lalu mengenalkan kepada siswa mengenai bahan alam yang

dapat digunakan untuk membuat prakarya, alat dan bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah

membuat tempat pensil, serta memberikan contoh hasil tempat pensil yang telah dibuatnya.

Setelah semua alat dan bahan sudah siap, siswa mulai membuat tempat pensil dari biji-bijian

dan berikut langkah pembuatannya :

Pertama siswa menggunting pola lingkaran pada kertas sebagai alas tempat pensil, siswa

menempelkan pola tersebut ke bagian bawah selongsong tisu membuat pola gambar yang

diinginkan pada selongsong dengan menggunakan pensil mengoleskan lem pada pola

gambar tersebut, dan terakhir menempelkan biji-bijian sesuai bentuk pola.

Jadilah tempat pensil dari bahan alam biji-bijian dan bahan daur ulang...

Bagus kan teman-teman...?

Kecerdasan : Logika, Visual/spasial (Kreativitas), Kinestetik, Intrapersonal



LIPUTAN KELAS 3 TEMA : KEWAJIBAN DAN HAKKU

Anak akan tumbuh dengan baik jika mendapatkan haknya. Hak anak antara lain perhatian dan kasih sayang orang tua, mendapatkan

makanan bergizi, memperoleh pakaian yang layak, serta bermain bersama teman. Selain hak, anak juga memiliki kewajiban. Kewajiban

seorang anak antara lain menyayangi orang tua, merawat barang yang dimiliki, dan belajar dengan tekun.

Di sekolah, anak memperoleh hak saat menerima pelajaran dari guru dan menikmati suasana kelas yang bersih dan tenang. Anak-anak

juga melaksanakan kewajiban di sekolah dengan mendengarkan penjelasan guru secara tertib dan tekun. Anak-anak juga berkewajiban

menjaga kebersihan ruang kelas. Saat menerima pelajaran dari guru di sekolah, anak-anak mempunyai hak bertanya jika belum

memahami pelajaran.

Pada tema kali ini kelas 3 melakukan kegiatan bermain peran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Ada yang berperan sebagai

guru dan ada yang berperan sebagai siswa yang sedang bertanya kepada gurunya. Kegiatan ini melatih kepercayaan diri siswa untuk

berani maju sebagai guru, berani bertanya sebagai siswa di kelas, dan tertib ketika di dalam kelas.

Teman-teman bisa melihat suasana kelas yang bersih, nyaman, dan tertib. Selamat belajar teman-teman...

Kecerdasan : Moral, Logika, Bahasa, Intrapersonal, Interpersonal, Visual/Spasial (Kreativitas)



LIPUTAN KELAS 4 TEMA : BERBAGAI PEKERJAAN

Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau

seseorang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada berbagai jenis

pekerjaan di sekitar kita. Misalnya dokter, tentara, polisi, psikolog, guru, arsitek,

pengrajin conblok, dan lain-lain.

Pada mata pelajaran PJOK kelas 4 kali ini adalah mengenai latihan keseimbangan.

Dimana setelah guru menjelaskan manfaat lain dari conblok selain untuk membangun

dinding rumah atau bangunan conblok juga dapat digunakan untuk melatih

keseimbangan dengan cara siswa meletakkan potongan conblok lalu berdiri diatas

conblok tersebut bergantian bersama teman-teman yang lainnya.

Seru kan teman-teman...?

Kecerdasan : Kinestetik, Intrapersonal, Interpersonal



LIPUTAN KELAS 5 TEMA : SEHAT ITU PENTING

“Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”. Semboyan tersebut sangatlah benar adanya. Apabila tubuh seseorang itu
sehat, orang itu pun akan kuat dalam hal fisik dan juga berfikir. Tubuh kita memerlukan makanan yang sehat agar kesehatan
tubuh juga tetap terjaga dan pertumbuhan serta perkembangan dapat berjalan dengan optimal. Begitu juga dengan lingkungan
sekitar kita, lingkungan sehat merupakan segala sesuatu disekitar yang dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia,
baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pembelajaran pada tema ini dilakukan dalam materi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan rumah,

sekolah, dan masyarakat. Kemudian dilanjutkan waktunya siswa menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban apa saja yang

harus dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat sambil bermain games do mi ka do. Kalau kewajiban di

rumah misalnya, membantu Ibu membersihkan rumah, membantu adik mengerjakan PR, merapikan tempat tidur setiap pagi,

Kalau hak yang didapatkan di rumah misalnya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, serta mendapatkan makanan dan

minuman yang bergizi, karena penting untuk memperhatikan asupan gizi yang masuk ke tubuh kita, agar tubuh kita sehat dan

kuat. Materi tersebut dijelaskan menggunakan metode tanya jawab dalam permainan do mi ka do.

Wah seru kan teman-teman? Ingat selalu yaaa... sehat itu penting!.

Kecerdasan :  Moral, Kecakapan hidup, Bahasa, Kreativitas, Intrapersonal, Interpersonal



LIPUTAN KELAS 6 TEMA : HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Hidup bersih dan sehat memberi mafaat bagi kita. Hidup bersih dimulai dari menjaga kebersihan

tubuh, pakaian, lingkungan di rumah maupun di sekolah. Hidup bersih membuat kita sehat dan

terhindar dari penyakit. Seperti semboyan dalam bahasa latin mens sana in corpore sano yang

artinya “Jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat”. Maksudnya jika jiwa seseorang sehat, maka

tubuhnya akan sehat juga. Untuk menjaga kesehatan selain asupan yang bergizi juga berolahraga.

Dapat dilihat kegiatan kakak kelas 6 pada mata pelajaran PJOK kali ini adalah latihan tekhnik start

jongkok. Pastinya kegiatan ini membuat tubuh sehat, bugar, dan jiwa pun sehat. Kegiatan ini diawali

oleh penjelasan dari Pak Wawan guru olah raga kelas atas (kelas 4 -6) tentang bagaimana

melakukan tekhnik start jongkok dan manfaat dari olah raga ini. Sebelum memulai praktik tekhnik

start jongkok ini, kakak-kakak melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak cedera otot. Lalu

mengambil posisi, duduk jongkok dengan satu lutut menyentuh tanah, mengikuti aba-aba dari guru

untuk bersiap mengambil ancang-ancang dan wessss... kakak-kakak lari sekencang-kencangnya.

Sehat-sehat selaluuuu yaaa teman-teman....

Kecerdasan : Kinestetik, Intrapersonal



KEGIATAN KHUSUS

Hari Ayah

Horeee!!!... Kegiatan Hari Ayah (hanya ada Ayah dan Aku) sukses terlaksana

di hari Sabtu, 29 September 2022 di Kebun Binatang Ragunan, Pintu Barat,

Jakarta Selatan.

Kegiatan khusus ini diselenggarakan oleh Yayasan Taman Kreativitas Anak

Indonesia. Bermacam-macam aktivitas yang seru dan mengasikkan hanya ada

disini... ada hadiahnya juga ada doorprize-nya lho teman-teman...

Teman-teman mau tahu lomba nya apa saja? lomba membuat yel-yel per jenjang kelas, lomba

ketangkasan puzzle, Ranjau, Aladin, Pisong, Enggrang, dan Pancur. Pada penasaran kaan??

Silahkan melihat liputannya pada foto-foto disini...Tidak ketinggalan pula Ayah dan Ananda

berfoto bersama dan mengisi kesan-pesan pada papan target berbentuk lingkaran.

Untuk menjaga kesehatan dan keamanan selama kegiatan Hari Ayah, SD KAI bekerja sama

dengan Puskemas Kecamatan Jagakarsa, menyediakan mobil ambulans dan tenaga kesehatan

(nakes) di lokasi.

Sampai jumpa di Hari Ayah tahun depan...

Kecerdasan : Semua aspek kecerdasan majemuk, Kreativitas, Kecakapan hidup



KUNJUNGAN BELAJAR 

Bakmi GM

Kunjungan belajar kedua pada kelas 2 semester 1 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 15 November 2022 adalah ke

Bakmi GM di gedung Arcadia, di Jalan TB. Simatupang. Kegiatan ini mengenalkan siswa profesi sebagai koki atau juru

masak, kasir untuk pembayaran pembelian bakmi GM, pramusaji yang mencatat menu pesanan dan mengantar menu

makanan, serta mengajak siswa untuk mengetahui cara membuat pangsit. Adapun kegiatan disana adalah ice breaking

dari Bakmi GM, melihat pembuatan Bakmi GM melalui pemutaran video, melihat dapur Bakmi GM, dan melakukan

praktik membuat pangsit rebus.

Mmmm... sedapnyaa...

Kecerdasan : Intrapersonal, Interpersonal, Kinestetik, Visual/Spasial, Ketrampilan Hidup



📣 Pengumuman... pengumuman... !!!

Taman Kreativitas Anak Indonesia (TKAI) sudah mulai membuka Pendaftaran Siswa Baru

(PSB) Tahun Pelajaran 2023-2024 untuk jenjang TB, TK, dan SD.

TKAI sebagai taman pendidikan yang berupaya membantu memenuhi keinginan orang tua

untuk meningkatkan motivasi belajar pada anak sambil bermain, sehingga seluruh aspek

dalam diri anak dapat berkembang optimal. Kami berupaya membentuk anak Indonesia

yang bahagia, kreatif, mandiri, dan dapat mengembangkan Multiple Intelligence-nya,

tanggguh, percaya diri, serta mudah beradapatasi dengan lingkungan dimanapun Ia

berada.

Ayah/Bunda dapat melihat kegiatan yang dilakukan pada saat PSB untuk jenjang SD KAI

pada foto kegiatan disini... ada kegiatan Trial Class yaitu anak mengikuti kegiatan

pembelajaran dan mengerjakan tugas dari guru di kelas. Bersamaan dengan waktu trial,

dilaksanakan pula kegiatan Intip Kelas yaitu pertemuan calon orang tua bersama Kepala

Sekolah SD KAI untuk membicarakan tentang program sekolah, dan terakhir kegiatan

proses Psikotest bersama tim Essa Consulting Group. Hasil Trial dan Psikotest yang akan

menjadi pertimbangan hasil PSB.

Terima kasih sudah mendaftar dan mencoba di SD KAI...
Semoga dapat berjumpa lagi...🙂

LIPUTAN PSB SD KAI



Teman-Teman yang Berulang Tahun

Nama Kelas Nama Kelas

(3) Senna 

Kenzie 

(4) Raka    

(6) Keian

(9) Kale

(10) Alya

(11) Alif

(12) Nichole

(13) Anna

(16) Aldrich

Luna

(17) Kimi

Diandra

(18) Langit W

Atma

(19) Zola

(20) Ale

3C

6C

6B

1A

5C

3A

3B

5B

1B

1B

2B

2A

6A

1B

2C

4A

2B

(21) Sasha

(22) Naya

Deyra

(23) Zidane

(24) Galang

(25) Malik

Ilma

(26) Abyan

Maryam

(27) Kana

Almira

(30) Adiel

(31) Arka

6A

3B

5C

6B

6C

2C

3C

3A

4C

5A

5C

2B

5C

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

Desember



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 2023-2024



Jadwal Kegiatan :

Hari / Tanggal Keterangan

1 s/d 8 Desember 2022 Penilaian Akhir Semester (PAS) l Kelas 5 dan 6

2 s/d 8 Desember 2022 Penilaian Akhir Semester (PAS) l Kelas 4

5 s/d 8 Desember 2022 Penilaian Akhir Semester (PAS) l Kelas 2 dan 3

5 s/d 9 Desember 2022 Penilaian Akhir Semester (PAS) l Kelas 1

14 Desember 2022 Pasar Seni di Setu Babakan

Jadwal Libur :

Hari / Tanggal Keterangan

19 Desember 2022

s/d 6 Januari 2023

Libur Akhir Semester I

PSB SD KAI


