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Salam TKAI,

Halo.... Jumpa lagi di Buletin TKAI J

Buletin pada edisi bulan Maret 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 Puncak Tema Taman Bermain Rekreasi “Indahnya Lautku”

4. Liputan Puncak Tema TK “Jakarta kota tercinta”

5. Liputan Guru Cilik TK B
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Kalender Kegiatan

Februari 2023
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MI: Natural, Visual/spasial (kreativitas), Motorik halus

Liputan Kegiatan
Taman Bermain Kecil

Mengenal Berbagai Binatang

Guk.. Guk.. Gukk... Meong.. Meong… Mbeeekk …

Teman-teman ada yang tau tidak itu suara dari binatang apa ya?

Benar! Suara tersebut berasal dari binatang anjing, kucing dan kambing.

Binatang adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang mampu bergerak (berpindah

tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, siklus hidupnya berada di darat,

air, dan udara.

Di tema “Binatang”, ananda TBK belajar mengenal berbagai macam binatang,

diantaranya seperti binatang yang hidup di air: ikan, binatang yang hidup di

darat: sapi, dan binatang yang bisa terbang: kupu-kupu.

Ananda TBK membuat kreasi ikan dan bermain memancing ikan tersebut, lalu belajar

memerah susu sapi yang dibuat dari sarung tangan berisi air dan melukis pada pola

gambar kupu-kupu.

Dengan belajar mengenal berbagai binatang, ananda TBK diharapkan bisa melindungi,

menyayangi dan menjaga binatang-binatang yang ada di sekitar mereka.
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MI: Natural, Logika, Intrapersonal, Kinestetik, Kreativitas, Motorik kasar

Liputan Kegiatan
Taman Bermain Besar

Membuat Kreasi Binatang

Di tema kali ini ananda TBB akan belajar dan bermain mengenal berbagai macam binatang.

Coba teman-teman sebutkan binatang apa saja yang hidup di darat? “kucing, sapi, bu…” “benar!”

Mengawali kegiatan dengan mengenal berbagai macam binatang yang hidup di darat, ananda

TBB membuat kreasi binatang kucing, sapi dan anjing dari kertas gambar berwarna dan

menempel potongan pola gambar binatang sehingga menjadi bentuk gambar binatang kucing,

sapi dan anjing. Ananda TBB juga berani menjadi pemerah susu sapi, Ibu guru membuat bentuk

sapi yang cukup besar dan dilengkapi dengan kantong susu yang terbuat dari sarung tangan

karet berisi air sehingga bisa diperah oleh ananda TBB.

Selanjutnya ananda TBB belajar mengenal binatang yang hidup di air. Oh iya, teman-teman tau tidak

apa saja binatang yang hidup di air? “Ikan, bu guru…” “benar sekali teman-teman…”. Nah untuk

mengenal binatang yang hidup di air, ananda TBB bermain mengambil bola yang sudah di siapkan di

kolam yang berisi air menggunakan kedua kaki lalu bermain memancing ikan yang dibuat dari tali

berwarna menggunakan 1 sumpit.

Di kegiatan ketangkasan, ananda TBB belajar mengenal angka 6. Di mulai dari berjalan mengikuti

jalur seperti angka 6, membentuk angka 6 di atas pasir mainan dan menulis mengikuti pola angka 6

menggunakan spidol. Kegiatan ini melatih sensori dan motorik halus ananda TBB.



6MI: Visual/Spasial, Kreativitas, Logika, Motorik halus

Liputan Kegiatan
TK A Jakarta Ibukota Tercinta

Di tema Jakarta ibukota tercinta, kakak TK A berbagi cerita dan pengalaman tentang tempat di Jakarta yang

pernah di kunjungi. Wah seru sekali semua antusias berbagi pengetahuan tentang apa saja yang ada di Jakarta dan

suasana kota yang penuh dengan kesibukan.

Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang di miliki ananda TK A berkreasi membuat miniatur gedung-

gedung yang ada di kota Jakarta. Keseruan membuat gedung dari bahan daur ulang kemasan susu UHT lalu di cat

warna putih dan di tempel dengan kertas berwarna menyerupai jendela dan pintu pada gedung bertingkat.

Di kegiatan lain kakak TK A membuat kreasi labirin yang dibuat menggunakan sedotan dan di tempel ke

wadah tutup kardus makanan. Kegiatan ini mengasah kreativitas, logika dan motorik halus dan konsentrasi saat

memainkannya.

Pada tema Teknologi Transportasi, kakak TK A belajar mengenal berbagai macam kendaraan roda 4 salah

satunya adalah Mobil, mobil terbuat dari apa, benda-benda apa saja yang ada di badan mobil dan juga mengenal plat

mobil yang ada. Setelah melihat langsung kendaraan roda 4, kakak TK A bermain menyusun puzzle bergambar bis

tingkat.

Di kegiatan lain kakak TK A bermain peran menjadi seorang polisi dan pengendara. Anak di bagi peran, ada

yang menjadi polisi yang mengatur lalu lintas dan pengendara di jalan raya. Di kegiatan ini, kakak TK A belajar tata

tertib di jalan dan bagaimana menjadi pengendara lalu lintas yang taat pada aturan di jalan.
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MI: Visual/Spasial, 
Kreativitas, Motorik halus, 

Kecakapan hidup, kinestetik

Liputan Kegiatan

TK B TeknologiTransportasi

Teknologi transportasi adalah teknologi yang bisa mendukung sistem pemindahan manusia, atau barang

dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan yang digerakan dengan manusia atau

mesin. Ada berbagai macam transportasi yang ada di dunia, diantaranya adalah Sepeda, Delman, Motor,

Mobil, Becak, Bajaj, Bis, Truk, Kereta Api dan yang lainnya.

Pada tema Teknologi Transportasi, kakak TK B melakukan kegiatan membuat kapal laut/perahu yang umumnya di

gunakan nelayan untuk mencari ikan atau yang digunakan untuk jasa transportasi penumpang kapal. Kapal

laut/perahu ini dibuat dari streofom dan bendera nya terbuat dari sedotan serta kertas berwarna.

Di kegiatan lain, kakak TK B secara bergantian naik kendaraan roda 4 Bajaj Qute dan berkeliling di sekitar

lingkungan sekolah. Mereka belajar mengenal transportasi umum roda 4 yang biasa ditemui.

Selanjutnya, pada kegiatan ketangkasan kakak TK B dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelas B1 dan B2

mereka melakukan kegiatan bermain bola lempar yang terbuat dari koran. Mereka saling melempar bola ke

kelompok lawan, pada saat waktunya habis, masing-masing kelompok menghitung jumlah bola yang ada di area

mereka, siapa kelompok yang lebih sedikit mendapat bola, itu adalah pemenangnya.
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MI: Musikal, Natural, Intrapersonal, Interpersonal, Kinestetik, Kreativitas

Liputan Kegiatan
PuncakTemaTB Indahnya Lautku

Laut di Indonesia sangat indahhh sekalii, melihat panorama laut sangat asri dan sejuk di pandang mata. Suara

gemuruh ombak dan burung yang saling bercuitan sangat ramai, dan juga indahnya warna warni terumbu karang dan

berbagai macam hewan laut yang beraneka ragam.

Lautpun berguna sebagai sarana rekreasi dan hiburan, dan juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat yang

tinggal disekitarnya.
Di awal semester II, adik-adik Taman Bermain melakukan kegiatan dengan tema Rekreasi.

Ananda Taman Bermain mengadakan Pentas menari dan menyanyi pada puncak tema Rekreasi

“Indahnya Lautku”. Ananda Taman Bermain sangat bersemangat dan antusias menampilkan

penampilan terbaik mereka di depanAyah dan Bunda.

Bersyukur kepadaTuhanYangMaha Esa atas anugerah alam yang diberikan kepada kita semua.

Oleh karena itu, ayo kita jaga laut kita agar selalu bersih dan indah.



9

MI: Intrapersonal, Interpersonal, Verbal, Kecakapan Hidup, Kreativitas, Logika, Visual/Spasial, Kinestetik, Musikal, Natural, Moral

Liputan Kegiatan
PuncakTemaTK

“Ibu… Bapak…mari mampir…”
“Yuk di beli gantungan tas nya, pensil, mainan, wafer coklat, puddingmangga, cookies, biscuit, susu uht, yuk
mampir dulu kakak…”
“Wafernya harganya berapa ini kak?....”
“Mari Bu buahmanggis salak harganya 5000 saja…”

Suara yang ramai terdengar dari kakak TK yang sedang melakukan kegiatan bazar di Sekolah. Kegiatan
bazar ini menjadi puncak tema Jakarta Ibukota tercinta. Pada kegiatan ini kakak TK masing-masing
membawa berbagai macam barang dan produk makanan/minuman yang umumnya di jual belikan pada saat
bazar sedang berlangsung. Secara bergantian, mereka menjadi seorang penjual dan pembeli. Mereka saling
bertransaksi menggunakan simbol uang sebagai alat pembayaran.

Pada kegiatan ini juga melatih rasa percaya diri, keberanian untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan
orang lain serta menanamkan kecintaannya pada produk-produk asli Indonesia.

Bazar di Sekolah
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MI: Intrapersonal, Interpersonal, Kreativitas, Verbal, Motorik halus

Liputan Kegiatan
Guru Cilik TK B

Halloo sobat-sobat kreatif, bertemu lagi dalam liputan kegiatan Guru Cilik TK B J

Kegiatan guru cilik merupakan kegiatan di mana ananda TK B belajar untuk menjelaskan dan mengajarkan satu

hasil karya kepada teman-teman dikelasnya. Pada kegiatan ini juga melatih rasa percaya diri, keberanian untuk

berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.

Raka (B1)

Membuat
Helikopter

Ardyanti

Membuat
Goodie Bag

AranAlisha

Membuat
Topi Carnaval

Alex

Membuat
Celengan Kelinci

Membuat
Anyaman

Keira

Membuat
Kreasi kupu-kupu

Wah… Kakak TK B hebat, percaya diri dan mampu menjelaskan hasil karya nya sendiri serta membantu teman-teman

mengerjakannya. Semoga ilmunya terus di terapkan sampai besar nanti ya kakak-kakak TK B.
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Kalender Kegiatan
Maret 2023

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat

Topik: Teknologi Komunikasi-TK dan Binatang-TB

Tema: Air, Api, Udara-TB

Foto Kelas TK dan TB

Topik: Indahnya Ciptaan Tuhan- TK

Laporan Mid 
Semester II - TK

Libur Hari Raya 
Nyepi Libur Awal Ramadhan

Topik: Indahnya Ciptaan Tuhan-TK dan Tema Alam Semesta-TB
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