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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 Hari Ayah

5. Liputan Trial dan Intip Kelas PPDB TK 2023/2024



1 – 11 November 2022 : Topik Binatang

14 – 30 November 2022 : Pengayaan

14 – 18 November 2022 : Pekan Literasi

23 November 2022 : Tamu Literasi

November 2022

Kalender Kegiatan



Liputan Kelompok Taman Bermain Kecil 
BUAH FAVORITKU

Teman-teman, siapa disini yang suka makan buah?

Buah-buahan adalah salah satu sumber serat makanan yang sangat

baik bagi tubuh.

Nah, di bulan ini ananda TBK melakukan kegiatan dengan Topik

Tanaman, mereka membuat kreasi pohon jeruk dari kertas gambar

yang diwarnai oleh crayon warna hijau lalu di tempel gambar buah

jeruk menggunakan lem.

Selain itu, ananda TBK juga membuat kreasi wortel dari kertas

berwarna jingga yang dilipat dan direkatkan dengan lem dibuat

menyerupai sayuran wortel.

Di kegiatan lain, ananda TBK melakukan dramatisasi menjadi seorang

pembeli. Mereka belajar cara bertanya harga suatu barang, lalu

membayar barang yang mereka beli. Wah.. Ananda TBK hebat!

Di kegiatan ketangkasan, ananda TBK melakukan kegiatan lompat

dengan 2 kaki menggunakan hulahoop, lalu melempar ring ke menara

dan menyusun piring serta gelas plastik secara berurutan. Kegiatan

ini melatih motorik kasar dan juga konsentrasi ananda.

MI : Visual/spasial (kreativitas), Motorik halus, Kecakapan hidup, Kinestetik



Liputan Kelompok Taman Bermain Besar

“Sayur sayuuur…”
“Baju nya dibeli yuk Ibu, Bapak, mari…”

Teman-teman, siapa yang pernah mendengar suara dan kalimat
tersebut? Ya, benar. Biasanya ketika pergi ke pasar atau tempat
pembelanjaan kita sering mendengar penjual memasarkan dagangannya.

Seperti halnya yang sedang dilakukan ananda TBB yang sedang
bermain peran menjadi seorang pembeli dan penjual. Mereka belajar
menanyakan harga suatu barang, lalu memilih dan yang terakhir
melakukan transaksi jual-beli. Wah hebat semuanya sudah bisa
menjadi pembeli dan penjual yang baik!

Di kegiatan lain, ananda TBB melakukan kegiatan bersama-

sama di aula Taman Bermain menggunakan meja lipat. Di kegiatan

ini mereka membuat kreasi buah pisang dengan cara menempelkan

kertas berwarna kuning pada pola gambar.

Selain kegiatan belajar di sekolah, ananda TBB juga berkunjung ke

Taman Bibit Dinas Pertamanan DKI Jakarta. Dalam kegiatan ini,

ananda TBB belajar menanam bibit tanaman, menyirami dan

mengenal berbagai macam jenis tanaman yang ada di Taman Bibit

dengan di pandu oleh petugas dari Dinas Pertamanan. Wah seru

sekali ya!

MI : Intrapersonal, Kecakapan hidup, Visual/spasial, Natural

Tanamanku



Liputan Kelas TK A

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

Makhluk Ciptaan Tuhan
Teman-teman, siapa yang suka makan ikan? Atau ada yang
memelihara ikan dirumah?

Di bulan ini, kakak TK A melakukan kegiatan dengan Topik
Binatang (Ikan dan Kuda). Ikan merupakan hewan bertulang
belakang (vertebrata) yang hidup dalam air dan memiliki insang
yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang terlarut dari air
dan sirip digunakan untuk berenang. Sedangkan kuda adalah
binatang mamalia berkaki 4 yang sangat kuat.

Pada pengenalan binatang ikan, kakak TK A melakukan kegiatan
membuat gambar ikan yang diwarnai dengan crayon, lalu
membuat bentuk ikan dari kertas origami serta menempelkan
nama bagian-bagian tubuh ikan.

Kakak TK A juga di perlihatkan secara langsung dengan ikan
mas, tidak lupa mereka juga berlatih memegang dan
memindahkan ikan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Pada pengenalan binatang kuda, kakak TK A dikenalkan langsung
naik Delman yaitu alat transportasi tradisional yang beroda dua
yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda
sebagai penggantinya.

Pada kesempatan kali ini kakak TK A naik Delman berkeliling
lingkungan sekolah, mereka juga mengamati kuda yang menarik
delman. Yeay… semuanya sangat mengamati dan bertanya
kepada Pak Kusir. Setelah selesai mereka juga melakukan
transaksi pembayaran pada Pak Kusir! Wah hebat kakak-kakak
TK A.



Kegiatan Kelas TK B
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MI : Natural, Logika, Intrapersonal, Kecakapan hidup, Kinestetik,

Ikan & Kuda Makhluk Ciptaan Tuhan

Pada hari Minggu, ku turut Ayah ke kota
Naik delman istimewa, ku duduk di muka
Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja
Mengendali kuda supaya baik jalannya, hai!

Tuk-tik-tak-tik, tuk-tik-tak-tik, tuk-tik-tak-tik, tuk
Tuk-tik-tak-tik, tuk-tik-tak, suara s'patu kuda

Sama seperti kakak TK A, kakak TK B pun berkesempatan
menaiki Delman keliling lingkungan sekolah. Mereka sangat
antusias “aku baru pertama kali naik Delman!” “aku pernah
naik Delman satu kali” “wah kudanya jalannya cepat tuk
tuk tuk” seperti itulah berbagai macam komentar dari
kakak TK B saat naik Delman.

Di kegiatan lain, kakak TK B juga dikenalkan dengan ikan.
Disini Bu Guru secara langsung memperlihatkan cara
mengolah ikan dan apa saja nama bagian-bagian dari tubuh
ikan.

Kakak TK B juga praktek secara langsung memegang ikan
serta memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang
lain,

Di puncak topik binatang, kakak TK A dan B berkunjung ke
Kebun Binatang Ragunan untuk melihat secara langsung
binatang-binatang yang ada disana. Ada gajah, jerapah,
singa, burung, ikan, dan masih banyak yang lainnya. Wah
seru sekali ya!



Liputan Hari Ayah

Siapa disini yang sayang sama Ayah?

Yuk teman-teman kita peluk dan cium Ayah, katakan “Aku

sayang Ayah…”

Di tahun ini, setelah beberapa tahun dilanda pandemi yang

luar biasa, Taman Bermain dan TK KAI mengadakan kembali

kegiatan Hari Ayah secara offline. Hari Ayah 2022 di

adakan di Kebun Binatang Ragunan. Di kegiatan ini, para

Ayah ditantang menunjukan kreativitasnya dalam membuat

yel-yel yang bertujuan menambah semangat dalam

mengikuti kegiatan. Setelah itu Ayah dan Ananda juga

mengikuti berbagai macam games yang telah di sediakan.

Di akhir kegiatan, tidak lupa pihak panitia telah

menyiapkan berbagai macam hadiah dan juga

doorprize. Wah selamat untuk para pemenang!

MI : Kecerdasan Moral, Intrapersonal, Interpersonal, Musikal, Kreativitas, Kinestetik



Liputan Trial dan Intip Kelas PPDB TK 2023/2024

Penerimaan Peserta Didik Baru TK KAI tahun

ajaran 2023/2024 sudah dibuka.

Gelombang 1 (27 Oktober – 4 November

2022) di khususkan untuk calon siswa yang

berasal dari Taman Bermain Besar.

Gelombang 2 dan 3 (7 November 2022 s/d

kuota kelas terpenuhi) sudah dibuka untuk

calon siswa yang berasal dari luar TKAI.

Proses penerimaan siswa baru TK KAI, ananda

mengikuti trial di kelas TK selama 1 hari,

mengikuti kegiatan yang sedang berlangsung. Lalu

untuk para Orangtua, ada Intip Kelas bersama

dengan Kepala Sekolah TK.

Wah, sudah tidak sabar bergabung menjadi siswa

TK KAI.



Winola
1 Desember 2017

Arshaka
6 Desember 2017

Shaka
9 Desember 2017

Alisha
12 Desember 2016

Ardyanti
14 Desember 2016

Nayya
15 Desember 2016

Binar
15 Desember 2016

Echa
15 Desember 2016

Kiandra
19 Desember 2016

Ilham
21 Desember 2016

Atha
26 Desember 2016

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

kecerdasannya dan menjadi anak yang berbakti dan sayang pada semua.



Kunjungi 

INSTAGRAM

Kami :

@Sekolah.tkai


