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LIPUTAN KELAS 1 TEMA : LINGKUNGAN BERSIH, SEHAT, DAN ASRI
Lingkungan bersih, sehat, dan bersih adalah dambaan semua orang, dimana banyak ditumbuhi pepohonan, dan jauh dari
pencemaran. Menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan merupakan hal yang seharusnya wajib dilakukan oleh semua orang.
Karena, lingkungan yang tidak dijaga dengan baik akan menyebabkan kerusakan dan kepunahan dimana-mana.

Menjaga lingkungan tetap bersih dan asri akan membuat makhluk hidup yang tinggal di sekelilingnya dapat berkembang dengan
baik. Karena sebagian besar makhluk di bumi ini bergantung pada lingkungan sekitar, contohnya adalah oksigen yang
dikeluarkan dari pepohonan.

Pada tema ini, setelah guru menjelaskan mengenai bagian tumbuh-tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, dan biji serta
mengenal fungsinya masing-masing, siswa ditugaskan untuk menggambar sebuah pohon yang lengkap dengan dan diberi warna
dari cat air menggunakan jari telunjuk untuk mewarnainya, setelah itu adik kelas 1 secara bergiliran mencuci tangannya sampai
bersih.

Nah… jadi kita semua harus dapat menjaga lingkungan, supaya hidup bersih, sehat, dan asri.

Kecerdasan :, Logika, Visual/Spasial, Kinestetik, Intrapersonal, Kreativitas, Kecakapan Hidup



LIPUTAN KELAS 2 TEMA : KOMBINASI GERAK BERTUMPU DAN 
KESEIMBANGAN

Mensana in corpore sano adalah sebuah kalimat dalam bahasa
latin yang artinya adalah “ Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa
yang kuat”. Dalam menjaga imunitas di masa pandemik Covid-
19 maka siswa kelas 2 melaksanakan olah raga melakukan
kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan,

Sebelum kegiatan tersebut dilakukan siswa dibimbing oleh Pak
Fuad melakukan pemanasan agar tidak terjadi cedera pada otot
tubuh, kemudian sesuai arahan dari guru, secara bergiliran
siswa ditutup matanya menggunakan masker masing-masing,
lalu berjalan zig-zag sesuai arahan dari teman-temannya agar
tidak menginjak piring plastik yang sudah disusun berjejer di
lapangan. Pada kegiatan ini siswa bertumpu pada kedua
kakinya dan karena berjalan secara zig-zag maka siswa harus
menjaga keseimbangannya. Setelah skegiatan selesai, saatnya
siswa melakukan pendinginan agar tubuh sehat dan bugar.

Kecerdasan : Spasial, Kinestetik, Intrapersonal,
Kecakapan Hidup



LIPUTAN KELAS 3 TEMA : ENERGI DAN PERUBAHANNYA

Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha (kerja) dan mengalami perubahan. Perubahan ini bisa berupa perubahan posisi,
perubahan suhu, dan lainnya. Energi juga disebut tenaga. Semakin banyak kerja yang dilakukan, maka banyak tenaga yang akan
dikeluarkan. Contoh salah satu perubahan energi adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan
senyawa kimia. Energi kimia juga merupakan sumber energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Contohnya pengolahan
karbohidrat oleh enzim-enzim yang ada di tubuh kita. Salah satu organ tubuh kita yaitu otak merupakan salah satu organ vital yang
sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena itulah, kesehatan otak harus dijaga agar tetap bekerja secara optimal dengan cara
istirahat yang cukup dan asupan nutrisi yang cukup dari makanan yang di konsumsi sehari-hari.

Pada tema kali ini, setelah siswa mendengar penjelasan Guru mengenai pentingnya asupan nutrisi yang cukup dari makanan
sebagai sumber energi, siswa ditugaskan membuat cerita sederhana tentang pentingnya makanan sebagai sumber energi pada
selembar kertas.

Nah teman-teman, sebaiknya sarapan dulu dirumah sebelum berangkat ke sekolah, agar mempunyai energi yang cukup untuk
beraktivitas sepanjang hari.

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



LIPUTAN KELAS 4 TEMA : TATA CARA BERPERILAKU DI  LINGKUNGAN 
KECAMATAN, KELURAHAN, DAN DESA

Indonesia memiliki keragaman yang sangat banyak, keragaman tersebut antara
lain keragaman budaya, ras, bahasa daerah, agama, suku, sikap atau perilaku,
dan lain-lain. Dengan keragaman tersebut diperlukan tata cara atau aturan yang
berlaku di daerah atau tempat tinggal dimana kita berada agar tercipta suasana
dan lingkungan yang aman, damai, dan sehat. Lingkungan yang bersih tentunya
dambaan semua warga karena dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman
dan nyaman. Bagaimana cara mengajak warga untuk menjaga lingkungan di
kecamatan, kelurahan atau di desa tetap bersih dan nyaman? Caranya bisa
menggunakan himbauan melalui poster. Poster adalah karya seni atau design
grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar.
Pengaplikasiannya dengan di temple di dinding dan dibuat dengan warna-warna
kontras agar dapat menarik perhatian mata warga setempat.

Nah, seperti kegiatan kakak kelas 4 kali ini yaitu membuat poster kerja sama untuk
menjaga fasilitas yang ada di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa.
Setelah mendengar penjelasan guru tentang tata cara berperilaku di lingkungan
kecamatan, kelurahan, dan desa, siswa secara berkelompok membuat poster.

Lihat teman-teman, kakak-kakak kelas 4 terlihat kompak saat membuat posternya.
Seru sekali.

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



LIPUTAN KELAS 5 TEMA : PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN

Pernahkah teman-teman mengalami peristiwa dalam kehidupan? Pasti pernah, karena sesungguhnya dalam kehidupan banyak
peristiwa yang dialami, ada peristiwa yang menyenangkan yaitu peristiwa yang membuat kita senang dan ada peristiwa yang tidak
menyenangkan yaitu peristiwa yang membuat kita sedih. Contoh peristiwa yang menyedihkan seperti yang terjadi di zaman penjajahan,
dmana para penjajah ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia, kita tidak bisa bebas bermain bersama teman-teman
karena sibuk melindungi diri dari para penjajah. Contoh peristiwa yang terjadi di masa sekarang ketika jatuh dan berdarah, ketika
merasakan sakit itu adalah peristiwa yang membuat kita sedih. Namun, banyak juga peristiwa yang menyenangkan pada masa
sekarang yaitu dapat bermain bebas bersama teman-teman dan guru di sekolah.

Nah.. Berkaitan dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kamu membuat clay dari tepung? Pada tema kali ini, melalui
kegiatan siswa diikenalkan aneka bahan untuk membuat patung dengan bahan lunak yaitu clay. Bahan-bahan yang digunakan tepung
terigu, tepung beras, garam, minyak sayur, air hangat, dan bahan pewarna makanan. Ayo setelah mendengar penjelasan dari guru
urutan memasukkan bahan sesuai takaran yang tepat agar adonan claynya tidak terlalu lembek atau tidak keras, kakak-kakak coba
membuat adonan dengan semangat atau melawan rasa tidak nyaman ketika mengaduk bahan-bahannya. Nah, setelah itu bebas
berkreasi seperti membuat bentuk buah-buahan, makanan, hewan, tumbuhan, dan ada juga yang membuat tatakan gelas.

Peristiwa yang menyenangkan sekali karena kegiatan ini dilakukan bersama guru dan teman-teman di sekolah.

Kecerdasan : Kinestetik, Visual/Spasial, Kreativitas, Intrapersonal, Kecakapan hidup



LIPUTAN KELAS 6 TEMA : MENJELAJAH ANGKASA LUAR

Menjelajah angkasa luar…
Apa yang terbayang oleh teman-teman ketika mendengar kalimat di atas? Ya, ada langit, matahari, planet, komet, bintang, dan
lain sebagainya.

Pada tema kali ini, guru menjelaskan tata surya dan angkasa luar, lalu guru mengajak siswa kelas 6 untuk membuat karangan
cerita di papan tulis dengan imajinasi dan kreasi masing-masing membayangkan andai aku menjelajah angkasa luar. Ada yang
membuat cerita sambil membayangkan dirinya adalah seorang astronot yang berjalan di bulan dan ada yang membuat cerita
dirinya sedang berkemah bersama keluarga dan ketika saat makan malam di depan tenda menikmati taburan bintang di langit.

Sungguh menarik karangan cerita yang dibuat kakak-kakak kelas 6. Teruskan bakat menulisnya yaa Kak, semoga kelak bisa
menjadi penulis terkenal.

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



LIPUTAN SOSIALISASI 
PROGRAM

SOSIALISASI 
KEGIATAN AKHIR KELAS 6

Pada hari Jum’at, 27 Januari 2023 Kepala Sekolah SD Kreativitas Anak Indonesia
melaksanakan Pertemuan Orang tua dalam rangka Sosialisasi Kegiatan Akhir Kelas 6
Tahun Pelajaran 2022-2023.

Penjelasan yang disampaikan antara lain mengenai Sidanira, persiapan Ujian Sekolah
(US), Jadwal US, dan kegiatan Kelulusan. Tujuannya agar orang tua dapat bantu
menginformasikan kepada anak serta memberikan motivasi untuk semangat
mempersiapkan diri mengikuti Ujian Sekolah

Terima kasih untuk para Orang tua yang sudah bergabung dalam kegiatan ini.



Pada Semester II, Kelas 6 hanya 1x melaksanakan kegiatan kunjungan belajar karena selanjutnya sudah mulai banyak
waktu untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti Ujian Sekolah.

Kelas 6 diajak para Guru berkunjung ke Kidzania pada hari Senin, 6 Februari 2023. Disana kakak mendapat banyak
pengalaman seperti beraktivitas dalam suasana di pengadilan di mana siswa dapat berperan sebagai hakim, pengacara
ataupun saksi mata, lalu ada wahana dimana siswa juga dapat beraktivitas dengan suasana di stasiun radio dengan
menjadi penyiar dan operator musik, kemudian wahana surat kabar dimana siswa dapat berperan sebagai wartawan
pencari berita dan bermacam wahana lainnya.

KUNJUNGAN BELAJAR 
Kidzania

Semoga kunjungan belajar yang terakhir untuk siswa kelas 6 ini memberikan
pengalaman belajar yang seru dan menyenangkan, serta mendukung
tercapainya cita-cita.

Kecerdasan : Visual/Spasial, Bahasa, Logika/Matematika, Kinestetik,
Musikal, Intrapersonal, Interpersonal, Keterampilan Hidup



Kunjungan ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau disingkat dengan Munasprok di Menteng,
Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 7 Februari 2023 bertujuan mengenalkan siswa mengenai peristiwa
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

KUNJUNGAN BELAJAR
Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Aktivitas disana adalah menyimak kata sambutan dari pemandu di ruang pengesahan naskah proklamasi; lalu berkeliling museum
melihat diorama patung lilin tiruan sosok Soekarno, Hatta, Soebardjo yang tengah mendiskusikan perumusan naskah proklamasi
di ruang pertemuan, ruang perumusan, ruang pengetikan; menonton film dan berfoto bersama.

Ketika berkunjung ke Munasprok, siswa dapat merasakan detik-detik naskah proklamasi dibuat, karena museum yang ada di
bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) itu masih memiliki bentuk bangunan asli dan beberapa koleksi
menarik lainnya.

Kecerdasan : Bahasa, Visual/Spasial, Intrapersonal, Interpersonal



KUNJUNGAN BELAJAR 
Museum Fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptilia

Hari Rabu, 8 Februari 2023 siswa kelas 2 melakukan kunjungan belajar ke
Museum Fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptilia di TMII.

Aktivitas yang dilakukan para siswa, yaitu berkeliling area museum untuk
melihat beberapa binatang yang diawetkan, melihat jenis koleksi satwa
hidup dan kemudian ke Taman Sentuh dimana para siswa diizinkan untuk
menyentuh hewan seperti Iguana, Ular, dan lainnya dengan mengikuti
arahan dari pemandunya, seperti tidak boleh berisik, tidak ditekan
badannya, dan harus berhati-hati.

Dari kunjungan ini siswa banyak sekali mendapat pengetahuan baru
bagaimana cara berinteraksi dnegan dunia Fauna khususnya binatang
komodo dan reptil.

Kecerdasan : Natural, Logika/Matematika, Visual/Spasial Intrapersonal,
Interpersonal



Kunjungan belajar dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2023 ke Rumah Kebon Astuty di
Cinangka, Depok. Kegiatan dimulai dengan aktrivitas berkumpul di aula untuk perkenalan,
senam bersama, dan foto bersama. Kenapa foto bersama diawal kegiatan? Karena banyak
kegiatan seru yang dilakukan siswa, seperti berkeliling mengenal tumbuh-tumbuhan,
mengenal Domba Merion, memanen tanaman kangkung, praktik menanam, sampai
menangkap ikan mas di kolam.

Oh ya teman-teman, hasil praktik menanam dan ikan yang ditangkap bisa dibawa pulang lho.
Asik kan teman-teman?

Kecerdasan : Natural, Visual/Spasial, Kinestetik, Intrapersonal, Interpersonal,
Keterampilan Hidup

KUNJUNGAN BELAJAR 
Rumah Kebon Astuty



Teman-teman ada yang tahu tidak, kemana yaa kunjungan
belajar kakak-kakak kelas 4? Yaaa betul… ke Pabrik Boneka
PT. Sunindo Adiperkasa di Cilengsi.

Begitu sampai di tujuan, kakak-kakak kelas 4 langsung disambut
oleh kakak-kakak pemandu disana dan melihat presentasi
Proses Produksi dan Jenis Boneka, lalu keliling pabrik dimana
ada kegiatan proses membuat pola pada kain, proses kain
dipotong menggunakan laser mengikuti bentuk pola, proses kain
dijahit, dan proses pengisian boneka dengan dacron, lalu dijahit
kembali. Siswa diajak berkeliling showroom untuk melihat
berbagai koleksi boneka. Dan para siswa juga ikut mengisi
dacron, setelah itu dan boneka yg sudah diisi dacron boleh
dibawa pulang lho teman-teman.

Semoga melalui kegiatan kunjungan belajar kali ini, siswa dapat
memahami proses pembuatan sebuah barang sampai proses
penjualannya.

Kecerdasan : Visual/Spasial, Kinestetik, Intrapersonal,
Interpersonal

KUNJUNGAN BELAJAR
Pabrik Boneka



Pada semester II kali ini, siswa kelas 3 kali ini berkunjung ke
Museum Listrik dan Energi Baru di TMII pada hari Rabu, 15
September 2023.

Ketika tiba disana, siswa disambut oleh Pemandu dan diajak
berkeliling Museum, lalu siswa melihat Generator Kincir Air,
Membuat Listrik Statis, dan berikutnya tak kalah seru siswa
melihat Pertunjukan Robot Alpha dan K-One.

Semoga dari kegiatan kunjungan belajar ini, siswa mendapat
ilmu pengetahuan dan pembelajaran agar lebih semangat
belajar pada semester II ini.

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

KUNJUNGAN BELAJAR 
Museum Listrik dan Energi Baru



LIPUTAN LOMBA
AVICUP 2023

SD. Kreativitas Anak Indonesia mengikutsertakan beberapa siswa, untuk mengikuti Lomba AVICUP
2023 yang diadakan oleh sekolah Avicenna Jagakarsa. Adapun lomba yang diiukti adalah Lomba
Olimpiade Matematika dengan pesertanya Alvaro, Deyra, dan Matteo dan Lomba Menggambar Ilustrasi
dengan pesertanya Allura, Audrey, dan Noureen.

Puji syukur kami ucapkan, walaupun pada lomba kali ini kami belum ada kesempatan untuk
memenangkan perlombaan, namun kami mendapat pengalaman yang berharga dan mendapatkan
teman baru.

Terima kasih kami sampaikan pada Guru pelatih lomba Pak Fajar (Olimpiade Matematika), Bu Bunga
(Menggambar Ilustrasi) dan Orang tua siswa yang banyak memberikan dukungan & berkenan ikut
mengantar pada pertandingan ini.



BULAN TEMA 
CERITA RAKYAT

Setiap daerah di Indonesia memiliki
cerita rakyat, yang merupakan cerita
yang berasal dari daerah atau karangan
sesorang jaman dahulu. Pada dasarnya,
cerita rakyat menjadi ciri khas dari asal
usul atau sejarah dari setiap daerah.
Biasanya cerita ini dapat diberikan dan
berguna untuk anak-anak.

Pada bulan tema kali ini, sekolah
menampilkan Cerita Rakyat. Para siswa
bersama Guru hadir di sekolah
menggunakan kostum yang sesuai
dengan tampilan bulan tema.

Ada yang memakai kostum cerita rakyat
si Pitung jagoan Betawi, cerita rakyat
Bawang Merah dan Bawang Putih, dan
lain sebagainya.

Seru sekali, teman-teman…..



Teman-Teman yang Berulang Tahun

Nama Nama Kelas

(1) Richie
Niluh
Sabine
Nayra
Verrel

(2) Jingga
(5) Decha
(6) Mishal
(7) Zee

Bali
(10) Piebie

Mika
Raza

(11) Sean
(12) Amira
(13) Leon
(15) Diandra

Abigail

1A
5B
6A
6B
6C
1B
5B
6C
2C
3C
1B
3C
5C
6A
3A
4A
3A
4A

(16) Cakra
(17) Ravel

Keanu
(19) Juna

Alicia
Regas

(20) Khayla
(21) Gaelen

Abbey
Gian

(22) Katya 
(23) Austin
(26) Ello
(28) Sessa

Darryl
Syamil

(30) Samuel
(31) Erol

Allea
Mokka

4B
3C
6B
2A
6B
6C
4A
2A
2C
3B
4B
1C
1B
1B
2A
5C
5B
2C
6C
6C

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

vTim Buletin TKAIv
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

Maret



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

K

Jadwal Kegiatan :
Hari / Tanggal Keterangan

2 Maret 2023 Kelas 4 Berenang

6 Maret 2023 Kelas 5 Berenang

7 Maret 2023 Kelas 1 Berenang

8 Maret 2023 Kelas 2 Berenang

9 Maret 2023 Kelas 3 Berenang

13 s/d 17 Maret 2023 Ujian Praktik Kelas 6

22 s/d 24 Maret 2023 Libur Awal Puasa Ramadhan

27 s/d 31 Maret 2023 Try Out (TO) Kelas 6

PSB SD KAI


