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Salam TKAI,

Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI

Buletin pada edisi bulan Februari kali ini, akan menyajikan liputan-liputan menarik

seputar kegiatan siswa/siswi di Sekolah, antara lain:

1. Liputan Kegiatan Taman Bermain

2. Liputan Kegiatan TK A dan TK B

3. Liputan Outing TK

4. Liputan Operet TK “Mari Jaga Alam Kita”

5. Liputan Tamu Literasi

6. Liputan Raker TKAI Semester II Tahun Ajaran 2023/2024
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Kalender Kegiatan

Januari 2023

Tanggal Keterangan

9 Januari 2023 Awal Semester II
9 – 27 Januari 2023 TK Tema: Imajinasi dan Kreativitasku
9 – 27 Januari 2023 TB Tema: Rekreasi
10 Januari 2023 TK Kunjungan Belajar ke Kidzania
24 Januari 2023 Tamu Literasi
25 Januari 2023 TK Operet “Mari Jaga Alam Kita”
30 – 31 Januari 2023 TK Topik: Jakarta Ibukota tercinta
31 Januari – 1 Februari 2023 TB Berenang
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Liputan Kegiatan
Taman Bermain Kecil

MI: Natural, Visual/spasial (kreativitas), Motorik halus

Pantai Tempat yang Indah

Teman-teman ada yang tahu tidak Pantai itu apa sih?

Pantai termasuk salah satu tempat Rekreasi, loh. Pantai adalah daerah di
pesisir laut. Daerah ini dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan surut
terendah. Pantai merupakan batas antara wilayah yang bersifat daratan
dengan wilayah yang bersifat lautan.

Mengawali kegiatan di Semester II ini, ananda TBK membuat kreasi dari
kertas yang sudah terdapat gambar pantai lalu ditempeli dengan
berbagai macam gambar benda yang umumnya terdapat di pantai.
Ananda belajar mengenali berbagai benda dan makhluk yang biasa
terdapat di pantai.

Yuk kita sebutkan benda-benda apa saja yang biasanya
ada di pantai?
Ada pasir pantai, batu pantai, pohon kelapa, kapal, air laut
yang menggelombang, payung, bola pantai, dan terdapat
binatang seperti kerang, kepiting dan yang lainnya.

Wah seru sekali, ya. Jadi ingin pergi ke pantai.
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Liputan Kegiatan
Taman Bermain Besar

MI: Natural, Interpersonal, Musikal, Kreativitas, Motorik halus

Yuk Berkemah!
Berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Kegiatan ini
umumnya dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan, atau dari
keramaian secara umum, untuk menikmati keindahan alam.

Seperti halnya ananda Taman Bermain Besar, yang melakukan kegiatan
dramatisasi berkemah. Di kegiatan ini, mereka melakukan banyak aktifitas yang
biasanya dilakukan ketika berkemah. Diantaranya, berkumpul mengelilingi api
unggun dan bernyanyi bersama, melakukan permainan lompat tali, makan dan
foto bersama teman-teman.

Waahhh mereka sangat senang dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan
berkemah di Sekolah!

Di kegiatan lain, ananda TBB membuat kreasi kandang hewan yang dibuat dari
dus kotak makan, lalu di isi dengan berbagai macam hewan seperti gajah,
jerapah, singa, harimau dan hewan lainnya lalu dibuat pagar kandang hewan
yang di tempel menggunakan lem. Pada kegiatan ini ananda juga mengenal
berbagai binatang yang ada di hutan melalui berbagai gambar yang di sediakan
oleh Ibu Guru.

Hmm kegiatan ini mengingatkan kita salah satu tempat rekreasi kebun
binatang ya, teman-teman!
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Liputan Kegiatan
TK A

MI: Interpersonal, Intrapersonal, Kinestetik, Kreativitas, Motorik halus

Imajinasiku
Hai hai hai teman-teman..
Kita jumpa lagi…

Mengawali kegiatan belajar di Semester II, kakak TK A melakukan kegiatan dengan Tema Projek “Imajinasi
dan Kreativitasku”. Dimulai dengan kunjungan ke Kidzania, melakukan keseruan berbagai aktivitas bermain
yang ada di Kidzania dan ananda sangat antusias.

Selanjutnya di Sekolah ananda melakukan berbagai permainan seperti menyusun puzzle dan bermain
permainan bakiak, kegiatan ini dilakukan secara berkelompok. Selain menyenangkan, bermain menyusun
puzzle dan bakiak mampu melatih ingatan anak, mengasah kemampuan motorik, melatih koordinasi tangan
dan mata, melatih kerjasama dan menanamkan kekompakan dengan teman yang lainnya.

Di kegiatan lainnya, kakak TK A melakukan kegiatan persiapan puncak tema operet dengan membuat
kostum pentasnya masing-masing. Ada yang membuat kostum hujan, awan, matahari, hewan kelinci, pohon,
buah-buahan dan yang lainnya. Kakak TK A sangat senang dan bersemangat menyiapkan kostumnya sendiri.
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Liputan Kegiatan
TK B

MI: Kreativitas, Motorik halus, Kinestetik, Intrapersonal, Interpersonal

Kreativitasku

Pada tema kegiatan di awal Semester II “Imajinasi dan Kreativitasku”, kakak TK B membuat berbagai macam
kreasi kostum yang akan di tampilkan pada puncak tema “Mari Jaga Alam Kita”. Ada yang membuat kostum
berbagai macam hewan seperti singa, gajah dan monyet. Lalu ada yang membuat pohon, bunga, dan kreasi
yang lainnya.

Wah seru sekali ya, jadi tidak sabar mau menampilkan Operet bersama teman-teman.

Di kegiatan lain, kakak TK B melakukan permainan lempar gelang ring ke meja yang sudah disiapkan,
permainan ini melatih koordinasi tangan dan mata, motorik, konsentrasi dan keseimbangan ananda. Selain
itu kakak TK B juga bermain balap sarung secara berkelompok, 1 kelompok terdiri dari 2 orang
menggunakan sarung yang sama dan berlari bersama, permainan ini melatih kerjasama ananda dengan
teman-temannya.
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Liputan Kegiatan
Outing TK

MI: Visual/spasial (kreativitas), Kinestetik, Interpersonal, Intrapersonal

Wisata Edukasi ke Kidzania

Kunjungan belajar TK ke Kidzania menjadi awal kegiatan kakak-kakak TK di Semester II dengan tema
Imajinasi dan Kreativitasku. Kidzania adalah salah satu taman hiburan edukatif yang ada di Indonesia.

Banyak aktivitas seru yang dilakukan kakak-kakak TK disana, diantaranya bermain peran menjadi seorang
pemadam kebakaran, menjadi seorang perawat, dokter gigi, bermain teater di acting academy,
mengunjungi booth beauty salon, radio station, belajar membuat mie instan di noodle factory dan banyak
aktivitas seru lainnya.

Dengan penuh semangat dan rasa bahagia, kakak-kakak TK mengikuti kegiatan kunjungan belajar di
Kidzania, dengan tujuan dapat menstimulus imajinasi dan kreativitas ananda.
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Liputan Kegiatan
Puncak Tema TK

MI: Natural, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, Visual/spasial (kreativitas), Kinestetik

Mari Jaga Alam Kita
Menjaga kebersihan lingkungan dan alam merupakan suatu hal penting. Alam
yang begitu kaya memberikan banyak hal bagi kehidupan semua makhluk.
Untuk mewujudkan alam yang lestari membutuhkan kerja sama yang baik dari
setiap orang. Perlu saling mengingatkan agar orang-orang di sekitar kita bisa
menjaga kelestarian alam.

Operet Mari Jaga Alam Kita dipilih menjadi puncak tema project Imajinasi dan
Kreativitasku. Setelah di minggu sebelumnya kakak TK menyiapkan kostum,
berbagai macam hiasan untuk Operet dan juga berlatih menari, inilah saatnya
kakak TK menampilkannya di hadapan Ayah dan Bunda.

Kakak TK terlihat sangat bersemangat dan percaya diri tampil memerankan
tokoh yang diperankannya di hadapan Ayah dan Bunda. Oh Iya, jangan lupa
untuk selalu menjaga alam kita ya, teman-teman. Menjaga alam dimulai dari
satu langkah kecil dari dalam diri kita masing-masing.
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Liputan Kegiatan
Tamu Literasi

Tamu Literasi merupakan program kegiatan belajar di TK KAI, 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 Anjani (bunda dari Dharma A1), Ibu Retno (bunda dari Cle A3), Ibu Dini

(bunda dari Dhiwa B1) dan Ibu Ein (bunda dari Ranu 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.
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Liputan Kegiatan
RAKER TKAI

Setelah libur semester I, Guru dan staff TKAI (TB, TK, dan SD) masuk lebih awal dari siswa untuk
mempersiapkan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa di semester II nanti. Kegiatan
tersebut diawali dengan kegiatan rutin setiap tahunnya yaitu Raker (Rapat Kerja) dimulai dari hari Selasa s/d
Jum’at, 3-6 Januari 2023. Hari pertama Raker dengan Yayasan Taman Kreativitas Anak Indonesia (YTKAI)
yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Bapak Gandhi dan pemaparan materi presentasi oleh Bunda Romy
dengan tema “Meningkatkan Efektifitas Guru”, dan hari berikutnya Raker di masing-masing jenjang
pendidikan.

Kegiatan diisi dengan tanya-jawab dari guru, perkenalan guru TK dan SD yang baru, dan tidak kalah serunya
siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Bunda Romy dapat hadiah lho...

Semangat terus Bapak/Ibu guru dan seluruh staff TKAI dalam mendidik anak bangsa.
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Kalender Kegiatan Februari
2023

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat

Topik: Jakarta kota tercinta

Topik: Jakarta kota tercinta

TK Berenang

Topik: Teknologi Transportasi

Topik: Teknologi Transportasi

Topik: Teknologi Komunikasi

TK Outing

Tamu Literasi

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

kecerdasannya dan menjadi anak yang berbakti dan sayang pada semua.
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