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Dengan menaikan Pujian dan syukur kami kepada Allah Bapa di Surga yang
telah melimpahkan kasih dan anugrahNya besar yang telah mengaruniakan ideide yang cemerlang dan kemampuan menuliskan dalam “KB-TK ALETHEA
BULETIN” edisi Empat, untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang
dilaksanakan oleh anak-anak KB-TK Kristen Aletheia Ampenan. Semoga berkat Allah
Bapa Kita tetap melindungi dan memberkati kita semua dari Wabah menular Covid19 ini. Terima kasih kepada BPP SKA Ampenan , semua anggota redaksi yang telah
berkontribusi dalam pembuatan “KB-TK ALETHEIA BULETIN” ini.
Dalam “KB-TK ALETHEIA BULETIN” ini berisi berbagai informasi kegiatan
yang telah dilakukan oleh KB-TK Kristen Aletheia Ampenan selama tahun ajaran
2020/2021. Selain yang sudah termuat dalam berita di Web SKA Ampenan.
Berbagai kegiatan meliputi 6 aspek perkembangan yaitu Nilai-nilai Agama dan
Moral, Sosial Emosional dan Kemandirian, Bahasa, Kognitif, Fisik Motorik dan Seni.
Anak belajar mandiri dirumah (BDR) bersama orangtua untuk pencegahan Pandemi
Covid-19 dengan kegiatan pembelajaran PPT dan video dari guru yang dibagikan
melalui daring/dalam jaringan seperti aplikasi WAG, aplikasi Zoom dan aplikasi
pendukung lainnya.
Semoga buletin “KB-TK ALETHEIA BULETIN” ini dapat berguna dan
membantu orangtua dalam mengetahui kegiatan dan program unggulan yang
terlaksana di KB-TK Kristen Aletheia Ampenan. Kami sadar masih banyak
kekurangan, kesalahan dan keterbatasan baik dalam penulisan maupun isi pada
buletin ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan untuk
dapat menjadikan Buletin ini lebih baik lagi ke depannya sehingga dapat menjadi
salah satu media komunikasi yang juga bermanfaat .
Akhir kata kami ucapkan selamat membaca.
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GURU KB-TK KRISTEN ALETHEIA AMPENAN

Up grade PPT oleh guru
KB-TK

By ;Helta Magrita Kalalo, S.Pd (Kepala KB-TK)

Kondisi Pandemi Covid-19 membutuhan
media informasi teknologi informatika untuk
pembelajaran di KB-TK. Salah satunya dengan
penggunaan Power Point yang menarik dengan
pengemasan yang menyeangkan.
Guru-guru KB-TK diberikan pelatihan singat
selama 3 hari dengan didampingi tutorial dari
tim IT SKA Ampenan yaitu Imam Haroqi ,
Haryono Cristanto dan Ridwan. Dari materi
yang berikan membuat guru bisa berinovasi
tetang Power Poin Presentation ( PPT) yang
lebih menarik dengan tambahan animasi dan
video.
Semangat untuk menambah wawasan baru
membuat guru-guru belajar lebih untuk bisa
membuat PPT yang lebih menarik. Dari
pemilihan bahan pendukung yang bisa dibuat
sendiri melalui aplikasi PPT tentunya ditambah
dengan gambar-gambar dan video yang sudah
tersedia di Google. Guru mengemas sesuai
dengan kebutuhan pembelajaran seuai tema
yang disajikan kepada peserta didik. Tentunya
didukung oleh orangtua yaitu kesiapan alat
seperti Handphone atau Laptop untuk
membuka PPT yang dikirim oleh guru melalui
whatsapp (WAG) sehingga anak bisa
menyaksikan PPT. Ini bertujuan agar anak
dapat mengerti dan memahami kegiatan
pembelajaran yang dilakukan dirumah bersama
orangtua atau keluarga. Dan sebagai arahan
atau tutorial supaya anak bisa lebih tertarik
dan senang melakukan kegiatan belajar
walaupun berada dirumah. Peran serta
orangtua dalam mendampingi anak dirumah
menjadi menjadi kunci keberhasilan dalam
pembelajar ini. Kami ucapkan terima kasih
sebesar-besarnya kepada orangtua atas kerja
sama yang baik yang diberikan.
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By: Anita Theresia Sinaga, SP, Waka Kurikulum

ALeTHeIA GOeS TO
AcTION
Di rumah
Clarine & Louis

Wajah ceria dan senyum yang lebar
dapat ditunjukkan oleh anak-anak saat
gurunya datang ke rumah. Hal ini
dilakukan oleh guru KB-TK di awal
tahun pelajaran 2020/2021, yaitu
mengunjungi rumah anak didik dengan
tujuan adanya kebersamaan antara
anak didik dan pendidik (10 Juli 2020) .
Waktu yang diperlukan dalam tiap
kunjungan memang tidak terlalu lama,
yang dipentingkan adalah kualitas
dalam melakukan kunjungan. Waktu
yang
singkat
tetapi
membuat
kenangan yang baik dan terus
membekas di hati anak didik. Sungguh
menyenangkan…..
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Di rumah
Hope

Untuk anak didik Kelompok Bermain,
guru mengunjungi rumah Hope dari KB
Senior. Pada saat kunjungan, guru tetap
menerapkan protokol kesehatan, yaitu
menggunakan masker dan face shield.
Para guru yang ikut dalam kunjungan yaitu
Ms. Anita, Ms. Ningsih dan Ms. Tantri. Saat
para guru hadir di rumah Hope, orang tua
menyambut dengan senang, begitu juga
dengan Hope. Selama kunjungan dilakukan,
Hope juga menunjukkan kemampuan dalam
membaca kata. Hal ini sungguh
menyenangkan. Selain itu, Hope juga
menunjukkan
kemampuan
dalam
menyampaikan kata-kata dalam bahasa
Inggris. Saat pertemuan, Ms Anita juga
bercakap-cakap
dengan
Hope
menggunakan bahasa Inggris. Saat akhir
kunjungan, para guru memberikan
bingkisan berupa peralatan yang akan
digunakan oleh Hope selama berada di
kelompok
Senior
menyenangkan.

Di rumah Joel dan Alexa
Salam sejahtera untuk kita semua. Tahun
pelajaran kali ini berbeda dari tahun-tahun
pelajaran sebelumnya, karena kita berada
dalam masa pandemi covid 19 dan banyak
hal yang tidak bisa kita lakukan secara
langsung.
Seperti yang sekolah kita lakukan sekarang
dalam menyambut peserta didik baru kami
para guru mengunjungi langsung beberapa
murid yang baru saja bergabung dengan
sekolah kami. dan hari ini, kita mengunjungi
rumah Joel yang berada di senggigi, yang
akan bergabung di kelompok TK A dan tentu
saja dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan dengan menggunakan face shield,
masker, menjaga jarak, dan hand sanitizer.
Sesampainya kami para guru disana kami di
sambut ramah oleh keluarga Joel, kegiatan
yang kami lakukan di sana adalah
perkenalan, menanyakan apa saja kegiatan
di rumah yang di lakukan Joel, menanyakan
bagaimana perasaan Joel akan kembali
belajar walaupun tidak bisa tatap muka
langsung, dan kami juga belajar bernyanyi
lho.
Joel adalah anak yang menyenangkan,
ramah, ceria dan sopan, walaupun pada awal
percakapan kami dia agak malu-malu.
Percakapan yang kami lakukan dengan Joel
menggunakan bahasa Inggris dan mendapat
respon baik dari Joel. Joel dan keluarga
senang mendapat kunjungan langsung dari
sekolah.
.

By: Srimurniati, S.Pd

Karena itu menjadi salah satu bentuk pelayan
yang kami berikan kepada peserta didik baru
yang bergabung dengan sekolah kami di masa
pandemi ini.
Tidak lupa kami ucapakan terimakasih untuk
keluarga Joel yang sudah menyambut kami
para guru dengan tangan terbuka, dan kami
ucapkan selamat bergabung di Seoklah Kristen
Aletheia Ampenan
Begitu menyenangkan bagi kami para guru
dapat berjumpa langsung untuk menyambut
para peserta didik baru, tapi karena pandemi
kita berjumpa melalui online zoom dan video
call.
Dan tidak lupa kami akan ada streaming untuk
menyambut para peserta didik baru melalui
IG @kbtkaletheia_ampenan
Facebook kindergarten Aletheia
Youtube Sekolah Kristen Aletheia Ampenan
See you soon
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By; Nyoman Swerdiasih
Pertama kali Alam dunia Pendidikan
sekolah ditutup karena alasan Kesehatan,
sebagai guru kami teramat sangat
merindukan mereka anak murid melihat
mereka bercanda ria bermain Bersama
menangis Ketika terjatuh merajuk manja
karena temannya belum dating betapa
inginya kami memeluknya membelai
rambutnya mengusap air matanya, hai five
untuk anak yang selalu bersemangat begitu
berwarnanya kepribadian mereka
Sesuatu yang sangat kita rindu rindukan
bertemu anak murid dan orang tua yang
selalu
suport
anakanaknya,
membayangkan betapa senangnya mereka
bertemu temannya berlari dihalaman
sekolah yang luas membuat permainan
baru kreasi anak murid bercanda ria
berteriak bermain di area out bond tertawa
seru ketika berhasil keluar dari ruangan
indor yang penuh dengan tantangan harus
masuk
terowongan
berjalan
ditali
gantungan dan terjebak dengan bayangan
sendiri diruang kaca karena akan tampak
bayangan diri kurus, gemuk, melengkung
pendek, dan cantik atau yang laki laki
kelihatan ganteng tak terbayangkan
senangnya mereka lucu menggemaskan,
pinginnya memeluk merangkul tapi apalah
daya oh covid
Tersanjung sekali kami para pendidik
khususnya sekolah kristen aletheia dengan
testimoni dari Dr Romi selaku wali murid
dari Tristan, dalam testimoninya beliau
mengatakan terkesan dari karakter hanya
yang ditanamkan pada anak dari sejak dini,
tidak karakter yang dibentuk tetapi segala
potensi diri anak juga digali dikembangkan
hingga anak yang tidak bisa menjadi bisa
bahkan cendrung berprestasi
Melihat kenyataan seperti ini seluruh dunia terkena pandemi covid sekolah ditutup protokol kesehatan yang
ketat semua itu untuk menjaga agar kita terhindar dari tertularnya covid
Para pendidik berembuk untuk bisa bertemu murid salah satu perwakilannya kita berkunjung kerumah Tristan
Yang kita kunjungi ini adalah keluar Dokter awalnya para guru takut was was jika tristan tidak boleh bertemu
ataupun kalau bertemu jarak jauh saja, bersyukur orang tuanya welcome dengan protokol tentunya kami
diperbolehkan untuk masuk dan wow tristan mau bermain dengan kami
Oh ya bahasa pengantar tristan adalah bahasa inggris yang kadang kala kami tidak mengerti
Tersanjung sekali kami para pendidik khususnya sekolah kristen aletheia dengan testimoni dari Dr Romi selaku
wali murid dari Tristan, dalam testimoninya beliau mengatakan terkesan dari karakter hanya yang ditanamkan
pada anak dari sejak dini, tidak karakter yang dibentuk tetapi segala potensi diri anak juga digali dikembangkan
hingga anak yang tidak bisa menjadi bisa bahkan cendrung berprestasi
Terimakasih pak dokter dan semua wali murid yang sudah mempercayakan anaknya dibawah asuhan kami
sekolah kristen aletheia mari kita bekerja sama ayo optimalkan perkembangan anak pada masa golden age.
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By.Ester Lestari
Abidano, S.Pd.K

Kami
guru-guru
TK
sangat
bersemangat
dan
antusias
menyambut siswa baru dengan
melaksanakan
program-program
sekolah di masa pandemi ini.
Kami guru- guru melanjutkan
kunjungan ke salah satu rumah
siswa sebagai bentuk penyambutan
kami kepada semua siswa baru
bahwa kami sangat senang dengan
kehadiran mereka di sekolah
walaupun mereka tidak bisa
bersekolah secara tatap muka
karena keadaan pandemi ini.
Kami mengunjung rumah si kembar
Michelle dan Michael di Perumnas.
Dalam
persiapan
keberangkatan,kami menggunakan
protokol kesehatan dengan baik
sampai di rumah siswa dan
meninggalkan rumah siswa.
Kehadiran kami sudah di tunggutunggu oleh Twins M dan keluarga.
kami disambut dengan hangat dan
kami
bernyanyi,
berdoa,
berbincang-bincang,
pemberian
perlengkapan sekolah dan balon2
indah.
Michelle dan Michael rindu ke
sekolah bertemu dengan temanteman lain serta ibu guru.
Kerinduan mereka saat
ini
dapat
dilakukan
melalui
online
zoom/video call karena
untuk
menjaga
kesehatan
dan
penyebarluasan
virus
covid-19.
Selamat datang anakanak di sekolah Kristen
Aletheia Ampenan.
God bless
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By : By: Anita Theresia

Sinaga (Waka Kurikulum
KB-TK)
Wow...asyik
sekali
bermain sambil belajar.
Dalam kondisi Covid saat
ini, pada tanggal 7
Agustus 2020, kegiatan
percobaan
yang
menyenangkan
dilakukan di rumah
masing-masing
oleh
anak-anak
Kelompok
Bermain Senior (KB
Senior). Hal ini sungguh
menyenangkan
meskipun hanya di
rumah.
Peralatan
dan
bahan yang dipersiapkan
untuk
kegiatan
Percobaan Susu Pelangi
adalah:
Susu kemasan berwarna
putih
Sabun cuci piring cair
Pewarna makanan cair/
sumba warna-warni
Wadah untuk susu
Cotton Bud
Orang tua bersama anak
masing-masing
melakukan
kegiatan
percobaan yang
menyenangkan.
Tentunya tiap orang tua
membimbing
dan
menemani anak dengan
sukacita. Hal ini sungguh
menyenangkan, karena
melalui kegiatan yang
sederhana, anak dapat
bermain
mengenal
warna-warni pelangi.

Gwen

Brian

Megumi

Hope

Emiko

Jovan

Giselle
Kaeren

Anak-anak sangat senang saat melakukan kegiatan Percobaan sederhana “Susu Pelangi”, karena warna-warni yang
terbentuk seperti membentuk lingkaran dan menarik sekali. Setiap anak yang melakukan percobaan tersebut,
rasanya ingin mengulang kembali. Asyik dan seru sekali, semua anak senang melakukan kegiatan pada hari itu.
Orang tua juga senang dapat mendampingi di rumah masing-masing.
Wah...mengapa ya, bisa terbentuk seperti warna-warni pelangi. Nah..sebagai jawabannya yaitu: larutan susu
dan pewarna tidak dapat bercampur karena pewarna makanan tidak larut lemak, sedangkan susu mengandung
lemak. Pewarna akan bergerak, bercampur dan membentuk seperti lingkaran setelah adanya sabun cuci piring cair
yang mengikat lemak dan mendorong pewarna dan air di susu. Nah seru sekali ya, dan menyenangkan pastinya.
Percobaan sederhana ini sangat disenangi anak, tentunya kegiatan percobaan lain dapat dilakukan dengan
lebih menarik lagi. Bimbingan guru serta orang tua juga dapat dilakukan untuk tetap memberikan stimulus kepada
anak. Terus semangat dalam melakukan percobaan sederhana. Pasti bisa!
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By: Sri Murniati, S.Pd

Ada mau teh?

Kenzie
Anetta

Shalom
temanteman……
Apa kabar? bagaimana
kegiatan kalian hari ini?
Kalau kegiatan aku hari ini
mau membuat minuman
kesukaan….
Ternyata asyik lho…waktu
membuat minuman sendiri,
dari tidak bisa menjadi bisa.
Waktu itu aku membuat
minumam susu. Aku kasih
tahu ya……caranya siapin
bahan-bahannya dulu seperti
air hangat, susu bubuk/susu
cair dan gula. Setelah bahan
semua siap baru kita buat
susunya,
tuangkan
susu
secukupnya ke dalam gelas ,
lalu tambahkan gula klau
yang suka , klau ndak suka
juga ndak apa-apa ndak
dikasih gula baru di tuangkan
air hangatnya terus diadukaduk.
Sudah
deh
jadi
susunya….
mudahkan…
gampangkan.
Makanya
sekarang aku sudah tidak
minta tolong lagi ke mama
kalau
mau
bikin
susu
minuman
kesukaan
aku.
Karena aku sekarang dari
tidak bisa jadi bisa…….
hebatkan !!!. Ini foto temantemanku saat lagi membuat
minuman
kesukaannya,
ternyata mereka hebat juga
lho !!!

Clarine

Joel

Morya
Pica

Pricille

Pradi

Dinda
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By: Ni Nyoman
Swerdiasih

KU RAWAT
BUNGAKU

Kegiatan menyiram tanaman dilakukan
oleh anak di rumah karena seperti yang kita
ketahui bahwa semua pembelajaran
dilakukan di rumah, kegiatan ini untuk
menumbuhkan kecintaan dan kepekaan
anak terhadap lingkungannya terutama
tanaman.
Dengan bantuan orang tua anak dibiarkan
untuk berkolaborasi dengan air.
Nah,,,, keliatan segarkan tanaman setelah
disiram, ya seperti manusia ia juga butuh
makan dan minum. Lalu makannya dari
mana celoteh salah satu anak murid.
Tentu dari pupuk yang ada di dalam tanam.
Oh…. Ya dengan bantuan sinar matahari
tanaman juga memasak makanan di daun,
proses itu Namanya fotosintesis.
Selain untuk keindahan tanaman juga
berguna untuk mendukung kehidupan di
Bumi.
Mereka melepaskan oksigen ke mosfer,
menyerap karbon dioksida, menyediakan
habitat dan makanan bagi makhluk hidup
lainya.

Tristan

Sophia

Gracelle
Cherryl

Jordan

Ghea
Tita

Tissa

Theolina
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Mari Coba.. Rasanya apa ya

By: Ari
Zulfia

Ben

Syfa

Aiko

Michael

Karin

Neta

Percobaan mengenal rasa
( manis asin masam pedas )

Adit

Syfa

Renata

Pembelajaran menyenangkan kali
ini yuk kita membuat percobaan
sederhana yaitu mengenal rasa.
Mengenal rasa yang bisa dicoba
oleh anak –anak seperti mengenal
rasa manis asin pedas ataupun rasa
masam.
Bahannya juga kita gunakan bahan
yang ada dirumah yaaa
Seperti gula garam kopi, jeruk
ataupun cabai.
Dari pembelajaran sains sederhana
ini anak dilatih untuk mengenal rasa
dan juga mengenal guna atau fungsi
dari lidah yaitu mengecap
Walaupun
pembelajaran
menggunakan pembelajaran jarak
jauh atau daring tidak mengurangi
semangat dan kegiatan yang
menyenangkan buat anak
Selamat belajar dan selamat
beraktivitas.

Dylan
Michelle
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By: Helena Matilde

TISSA

JORDAN

TRISTAN

SAMANTHA

SOPHIA

CHERYL

THEOLINA

GEVAREL

Sungguh sangat menyenangkan dan penuh keyakinan meski usia masih kecil anak-anak mampu melakukan kegiatan dari
rumah dengan penuh tanggung jawab. Tentunya dibawah bimbingan orang tua dimasa pandemi menjadi guru yang sungguh
luar biasa. Salah satu kegiatan yang dilakukan di rumah oleh anak-anak yaitu melakukan berbagai gerakan terkoordinasi
secara terkontrol, seimbang, dan lincah berlari zig-zag dan melompat dari satu tempat ketempat yang lainnya. Anak-anak
begitu lincah melakukan gerakan, dan menunjukkan wajah senang meskipun dalam melakukan kegiatan mereka melakukan
sendiri dimana sebelum covid merabah di Indonesia anak-anak melakukan bersama teman sehingga terbentuklah kecakapan
sosial emosional mereka yaitu mau bermain bersama teman, serta sabar menunggu giliran kami para gurupun sangat
merindukan kehadiran mereka. Betapa menyenangkan mendengarkan cerita mereka tentang pengalamannya, merajuk ketika
mereka tidak diajak bermain, sungguh bu guru merindukan mu nak!
Terimakasih untuk mama-mama yang hebat tetaplah bersemangat demi generasi penerus yang luar biasa. Semoga pandemi
cepat terselesaikan
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MAINAN
KESUKAANKU
Bermain adalah aktivitas yang
tidak asing bagi anak-anak maupun
orang dewasa sekalipun. Siapa yang
tidak suka bermain, jawabannya tidak
ada. Semua orang suka bermain.
Entah menggunakan alat sampai yang
tidak menggunakan alat, ada juga
permainan modern dan ada permainan
tradisional. Bermain penting buat anak,
karena dengan bermain bermacam
pengalaman menarik bisa diperoleh anak,
selain itu juga berbagai aspek
kemampuan anak bisa berkembang
optimal, seperti : emosi, sosial, bahasa,
motorik dan rasa penghargaan diri, yang
bisa membantu anak lebih percaya diri
untuk berekspresi.
Kegiatan belajar di KB_TK
Kristen Aletheia juga tidak lepas dengan
bermain, apalagi di tengah situasi
pandemi Covid-19 , anak tidak belajar di
sekolah tetapi belajar di rumah. Contoh
pembelajaran dengan bermain salah
satunya adalah bermain dengan mainan
kesukaan yang dimiliki anak di rumah,
anak tidak sekedar bermain tetapi juga
diminta
menceritakan
kegiatan
permainan yang dilakukannya, mainan
apa yang digunakan, tujuannya agar
anak bisa berlatih menyampaikan
pendapat, berlatih menyampaikan
perasaannya, mengerti cara bermain,
tumbuh kreativitas bermain dengan alat
permainannya, menghargai mainan
miliknya
dengan
merawat
dan
merapikan kembali usai bermain,
pengembangan motorik kasar dan
halusnya.

By : Ida Ayu Oka Tirtawati, S.Pd
Mari lihat kami
mulai merakit…

Felcia

Kayana

Asia

Marcello

Yoga

Yogi
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Ayo main bersama …..

Alexa
Fanni

Hiro

Ketika anak-anak TK A diberi kesempatan bercerita mainan kesukaannya pada tgl 21 Juli 2020, terlihat mereka
sangat senang dan antusias, guru sebelumnya memberikan contoh bermain sambil bercerita melalui video turorial
kemudian anak-anak dipersilahkan melakukannya di rumah dengan memilih mainan yang disukainya yang ada
di rumah sambil bercerita. Hasilnya semua anak senang mengirimkan video kegiatannya, diantaranya :
a. Asia yang asyik bermain dengan sikat gigi barunya dan kertas warna sebelum belajar, Asia
Bermain di berugak dan terlihat bahagia (paham warna, nama alat kebesihan gigi)
b. Aya yang asyik bermain dengan mesin kasir, boneka dan rumah boneka. Bonekanya besar
sementara tempat tidur di rumah bonekanya terlalu kecil (anak bisa paham konsep ukuran
besar kecil dengan bermain)
c. Yoga bermain dengan mainan buahnya, asyik sekali sehingga ketika ditanya anak menjawab
fyut (belajar nama buah, warna, bentuk)
d. Kayana bermain 2 pesawat, asyik sekali menerbangkan pesawat hingga ke tujuan, pesawat
bisa mengeluarkan suara mesin (mengenal alat transportasi udara, pilot, bandara)
e. Yogi bermain membariskan koleksi mobil mainannya kemudian melompat di atas Kasur
(membariskan mobil dari yang besar sampai yang kecil)
f. Felcia yang mengeluarkan banyak mainan, seraya menyebutkan nama mainannya, mulai
dari rumah boneka, boneka, kartu kata, buku cerita. Asyik sekali. (kenal nama mainan,
cara bermain, dan merapikan)
g. Alexa bermain dengan keranjang berisi bola warna, boneka panda, senang sekali
(mengenal binatang beruang, bola dengan warnanya)
h. Hiro bermain membuat kapal laut dan robot dari leggo miliknya, meskipun belum tepat
mengucapkan tapi semangat sekali saat bercerita (mencipta bentuk kapal, warna leggo
dan merapikan kembali)
i. Marcello bermain dengan balok kayu warna miliknya, membuat Menara (kenal bentuk 3
dimensi balok, membuat bentuk Menara, kenal warna, merapikan)

j. Fanie bermain dengan boneka dino miliknya yang suka makan daun, fanie sering mengajak
main dan saat malam si dino tidur di ruang tamu (kenal binatang dino dari bentuknya,
makanannya, warnanya, cara menidurkan)
Bagaimana cerita bu guru tadi, menarik bukan. Jadi ingat masa kecil bu guru saat bermain. Untuk
sekarang ini sudah banyak alat bermain yang dijual di toko mainan. Tetapi jika kalian ingin bermain sebenarnya
tidak harus membeli, bisa bermain dengan bahan bekas atau benda di sekitar anak-anak, misal : main sebagai
pedagang, main lempar tangkap dengan kertas bekas yang diremas membentuk bola, membuat perahu dari spon
dan tusuk gigi, bermain petak umpet dan lain-lain. Semoga bisa menginspirasi anak-anakku semua ya. Tetap jaga
kesehatan dan kebersihan selama di rumah.
Sampai disini cerita bu guru, sampai jumpa lagi lain waktu, Tuhan memberkati.
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KREASI MELIPAT MEMBENTUK
TANAMAN POHON

Catherine

Alfano
Dyvia

Mikhayla

Kenan

Rania

Nikholas

Cialin

Calista

Karin

By: Elianawati, SH

Pada pembelajaran masa pandemik
Covid 19 ini TK Krieten Aletheia
melakukan pembelaran daring yang
kegiatannya beraneka ragam juga
menarik. Salah satu kegiatan yang
dilakukan adalah kegitan seni
melipat kertas membentuk tanaman
pohon.
Kegiatan ini melatih motorik
halus anak untuk melipat, juga
merangsang daya seni anak. Selain
itu juga melatih karakter kesabaran
serta rasa percaya diri anak dalam
membuat sebuah karya
Tehnik yang dilakukan
adalah
guru
menyampaikan
pembelajaran tersebut melalui video
tutorial. Bahan- bahan yang
dipakai antara lain: kertas lipat,
kertas gambar, krayon, gunting,
lem.
LangkahLangkah
pembuatannya: menggunting kertas
lipat menjadi empat bagian yang
lebih kecil, kertas tersebut dilipat
kecil- kecil bolak- balik, selanjutnya
lipatan tersebut dilipat kembali
menjadi 2, sehingga membentuk
lipatan kipas kecil. Langkah
selanjutnya membuat lipatan yang
sama sesuai kebutuhan. Kemudian
menggambar batang pohon dengan
krayon beserta cabang- cabangnya,
kertas lipat ditempel di batangbatang pohon membentuk daun.
Guru memberi kebebasan anak
untuk memilih warna serta jumlah
kertas sesuai selera anak.
Anak antusias mengerjakan
tugas ini, terlihat dari hasil yang
dikirim serta dikumpulkannya
beranaka ragam dan cukup
menarik. Hasil lipatan anak
beraneka
ragam,
sehingga
membentuk tanaman pohon yang
sangat menarik.

Jose
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IMANUEL Once Now And Forever
By. Ester Lestari
Abidano, S.PD.K
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Natal di tahun 2020
terasa berbeda sekali,
Ibadah dan perayaan
Natal dalam suasana
covid-19.Tetapi semua
itu
tidak
menyurutkan
iman
kami dan sukacita
kami
dalam
merayakan Natal di
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.Walaupun
semua terbatas tapi
pertemuan
kami
bersama anak-anak
melalui virtual tidak
terbatas.
Kami ibadah dan
merayakan
Natal
secara
sederhana
melalui virtual zoom
pada hari Jumat, 22
Januari 2021. Sebelum
acara di mulai anakanak disapa oleh
Kepala KB-TK Kristen
Aletheia Ampenan,
Miss Helta kemudian
ibadah
dimulai
dengan pujian-pujian
kepada Tuhan Yesus,
dengan
Master
Ceremony (MC) Miss
Anita dan Miss Tantri.
Pada
kesempatan
Natal Virtual ini yang
memberi
kata
sambutan
dan
perhatian bagi anak anaki KB-TK
dan
orangtua siswa yang
mewakili ketua BPP
YKAI SKA Ampenan
yaitu
Bapak
Hendratno.
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Kemudian
acara
dilanjutkan dengan
penampilan anakanak yaitu Duet,
Earlytha
Arsyfa
Wijaya dan Renata
Lituhayu Kabanga
menyanyikan lagu
“Natal Di Hatiku”
Tarian Natal yang
indah
“Jinggle
Bell”juga
dipersembahkan
oleh
Earlytha
Arsyfa
Wijaya
pastinya
menambah
kemeriahan Ibadah
dan
perayaan
Natal. Begitu juga
dengan cerita Natal
yang bekerjasama
dengan Pdt Paulus
Lie dari Jakarta
dengan
judul
IMANUEL.
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lanjutan

Orang tua dan anakanak sangat antusias
mengikutinya
walaupun tanpa kue,
bingkisan
ataupun
hadiah yang
biasa
mereka dapatkan di
saat Natal sebelumnya
dan ini sangat luar
biasa anak-anak tidak
ada yang merengek
atau merajuk meminta
hadiah karena mereka
sangat mengerti Natal
bukan hadiah barang
yang mereka terima
tetapi YESUS KRISTUS
yang sudah datang
lahir kedunia
buat
mereka menjadi hadiah
terbesar dan menjadi
IMANUEL
dalam
sepanjang kehidupan
mereka.
Kiranya Natal ini
membawa shalom dan
sukacita ditengahtengah situasi Covid-19
yang mewabah di
seluruh duniaTuhan
Yesus akan membawa
kebaikan bagi siapa
saja yang mau percaya
kepadaNya. Merry
Christmas 2020 &
Happy New Year 2021,
Imanuel
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By : Helta Magrita Kalalo, S.Pd.
Kepala KB-TK

Jovan

Gwen
Giselle

Hope

Megumi
Brilliant

Louis

Hope

Kegiatan pada masa Pandemi Covid-19, yaitu anak-anak lebih banyak melakukan
dirumah bersama mama/papa atau orangtua. Mengingat bahaya penyebaran Covid-19 sehingga
segala kegiatan termasuk lomba dilakukan dengan pendampingan dan bimbingan orang tua
tentunya dalam pantauan dari guru kelas masing-masing.
Aktifitas lomba perenting yang dikakukan dalam rangka merayakan hari raya Imlek dengan
membuat suatu karya yaitu membuat lampion. Ciri khas dari perayaan Imlek yaitu ditandai
dengan hiasan-hiasan yang menarik seperti lampion untuk mendukung kemeriahan perayaan
tersebut.
Tujuan kegiatan lomba Perenting membuat lampion yaitu melatih anak untuk kreatif,
kerjasama yang baik antara anak dan orangtua dan memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan
lampion. Tentunya peran serta orangtua sangat menentukan keberhasilan dari suatu bentuk yang
dibuat.
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Anak-anak
sendiri
memberikan dukungan
sesuai
dengan
kemampuan
yang
mereka bisa kerjakan
tanpa membahayakan
anak-anak itu sendiri.

Aya

Kegiatan kebersamaan
ini tentunya menarik
dan menyenangkan bagi
anak-anak.
Tanpa
dipungkiri
bahwa
kesibukkan
orangtua
dalam
menyiapkan
bahan-bahan
yang
diperlukan
walaupun
dari barang bekas. Ada
orangtua yang terbiasa
tetap
menyimpan
barang-barang bekas ada

Dinda

Joel

membeli barang yang baru agar mendapatkan barang
bekasnya. Orangtua yang ikut berlomba dan
antusias dalam membuat sehingga menghasilkan
karya-karya yang unik, indah dan bisa dijadikan
hiasan lampu lampion yang bervariasi dan bermacammacam bentuk.

Kenzie

Anetta

Clarine

Pricille

Page 19

Anak-anak ada yang
sudah mandiri sehingga
lebih
banyak
mengerjakan
dan
orangtua hanya sedikit
mengarahkan sehingga
tumbuh kreativitas dari
anak-anak
untuk
menghasilkan
suatu
karya. Moment saat
membuat Lampion atau
kegiatan bersama anak
dan orangtua mungkin
sebagian
orangtua
adalah
membuangbuang
atau
waktu
mereka
menjadikan
repot dan mengganggu
kesibukan, tetapi ada
orangtua yang seang
karena dengan adanya
kegiatan
tersebut
menjadi lebih dekat
dengan anak.

Calista

Cialin

Jose

Karin A.P

Karin O.A

Dylan

Catherine

Dyvia
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Syfa

Michael

Renata

Michelle

Neta

Dari hasil lomba parenting membuat Lampion
diperoleh pemenang yaitu : Tingkat KB : Juara I : Jovan
Pradipta Kusumajaya, Juara II : Giselle Janice Tan, Juara
III : Gwenneth Febrian Chandra. Untuk Tingkat TK A
yaitu : Juara I : Desak Made Cahya Wulandari, Juara II :
Clarine Marcella Wirawan, Juara III: Anetta Genevieve
Santoso. Tingakat TK B : Juara I : Clairine Christabelle
Sugiyanto, Juara II : Made Dylan Fowler, Juara III:
Jordan Pradipta Kusumajaya. Selamat yang sudah
berprestasi terus berkarya dan semangat ikut lomba.

Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari orangtua
sehingga kegiatan lomba membuat Lampion bisa
terlaksana dengan baik dan hasil yang diberikan sangat
luar biasa, semuanya berkarya dan hasilnya bisa dipajang
di sekolah sebagai bukti dari kegiatan yang dilaksanakan.
Terima kasih banyak kami ucapkan untuk orangtua/wali
murid yang sudah berpartisipasi mensukseskan kegiatan
lomba, Tuhan Yesus memberkati.

Rania
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Percobaan Sederhana
Meniup Balon dengan “Cuka dan Soda”
By: Anita Theresia Sinaga S.P, Waka Kurikulum

Emiko

Brilliant

Megumi
Harvey

Bermain balon sungguh menyenangkan bagi anak-anak. Tapi untuk meniup balon
sendiri tentunya tidak mudah bagi anak-anak. Di masa pandemi Covid-19 saat ini, kegiatan
yang seru dan menyenangkan terus dilakukan untuk membuat suasana kegiatan anak-anak
semakin semangat dan antusias, anak-anak bermain balon dengan cara tanpa meniup. Kira-kira
bagaimana caranya? Hal ini menyenangkan karena anak dapat bermain balon tanpa harus
meniup dengan sulit, caranya mudah untuk dilakukan.
Nah untuk kegiatan kali ini, percobaan sederhana dengan meniup balon tanpa alat peniup
ataupun mulut, tentunya peralatan dan bahan yang diperlukan tidak terlalu banyak dan mudah
prosesnya, sehingga anak-anak juga senang terlibat dalam kegiatan percobaan sederhana
tentang “meniup balon” yaitu bahan dan alatnya: botol, sendok plastik, balon, cuka dan soda.
Kegiatan ini disesuaikan dengan tema “Air dan Udara”
Oya...kegiatan ini dilakukan di rumah masing-masing, karena masa pandemi Covid-19,
sehingga guru memberikan tutorial pembuatannya, lalu anak-anak bersama orang tua
membuatnya di rumah. sebagai kegiatan yang mendukung untuk pengembangan kemampuan
anak.
Kegiatan percobaan sederhana ini, sungguh menarik dan menyenangkan, karena anak
sekaligus mengenal cara lain yang dilakukan untuk membuat balon menjadi bertambah besar
dan dapat dimainkan. Cara melakukannya yaitu tiap anak bersama orang tua mempersiapkan
alat dan bahannya. Kemudian anak akan mencoba langsung yaitu dengan langkah pertama,
siapkan balon lalu, masukkan soda ke dalam balon sebanyak 3 sendok plastik kecil.
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Jovan

Giselle
Hope

Gwen
Langkah berikutnya yaitu, siapkan botol, lalu tuangkan
cuka ke dalam botol sebanyak satu perempat bagian dari botol.
Kemudian lekatkan balon di ujung mulut botol, lalu angkat
balonnya sehingga soda yang ada di dalam balon akan terjatuh
ke dalam botol yang sudah ada cukanya. Setelah itu, lihatlah
balonnya, karena soda sudah bercampur dengan cuka,
akhirnya balon akan bertambah besar dan semakin besar.
Balon membesar karena pencampuran soda dan cuka
membuat adanya gas yang terbentuk, sehingga gas tersebut
bergerak ke arah balon, dan akhirnya balon semakin
membesar. Wah seru sekali percobaan sederhana ini,
menyenangkan sekali!
Anak akan melihat secara langsung hasil pencampuran soda
dan cuka, sehingga balon dapat membesar. Aroma cuka yang
menyengat kadang tidak disukai oleh anak, tetapi hal ini
menjadi pengalaman baru untuk anak dalam mengenal bendabenda yang baru dilihatnya. Wah, senang sekali ya dan
mampu memahami secara langsung dari percobaan sederhana
berikut. Asyik dan menyenangkan!
Percobaan sederhana ini sungguh menyenangkan, karena anakanak langsung mengetahui proses yang terjadi dan hasilnya
dapat dilihat langsung. Sambil bermain balon, ternyata ada
cara lain yang seru untuk membuat balon menjadi besar, wow
sungguh asyik ya..!
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Kaeren

Pakai Baju Sendiri
By : Elianawati

Callista

Cialin

Jose

Catherine

Nikholas

Rania

Alfano

Karin

Dyvia

Dimasa Pandemi Covid19 ini Anak- anak
walaupun
semuanya
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berada dirumah, namun
anak -anak tetap harus
semakin mandiri dalam
menjaga kebersihan diri
sendiri, kerapian diri,
dan mampu memakai
pakaian sendiri, tanpa
semua dibantu atau
dikerjakan oleh orangtua
atau pembantu rumah
tangga.
Sebagai guru
saya
mengapresiasi
anakanak TK Kelompok B
walaupun
dirumah,
mereka
melatih
kemandiriannya dengan
memakai
pakaian
sendiri. Awalnya sih
memang susah ya….Tapi
kalau mau terus menerus
berusaha pasti bisa.
Dilihat
dari
usaha
mereka mampu dan bisa
lakukan
tidak
lagi
tergantung pada orang
tua,
tapi
mereka
melakukannya sendiri.
Dan dari kegiatan ini
motorik anak semakin
kuat, melatih kesabaran
dan tentunya semakin
mandiri dalam memakai
pakaian, saat di rumah
atau pergi keluar.

Mikhayla
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By: Anita Theresia Sinaga,
S.P, Waka Kurikulum KB-TK

Di masa pandemi Covid-19 saat ini,
kegiatan yang seru dan menyenangkan
terus dilakukan untuk membuat
suasana
kegiatan
pembelajaran
menjadi lebih semangat dan antusias.
Wow...memasuki bulan April yaitu
pada tanggal 7 April 2021, anak-anak
bermain pencampuran warna. Hal ini
menyenangkan karena anak dapat
memahami warna lain yang diperoleh
dari pencampuran warna.
Pada kegiatan ini, tentunya
peralatan dan bahan yang diperlukan
tidak terlalu banyak dan mudah
prosesnya, sehingga anak-anak juga
senang terlibat dalam kegiatan
percobaan
sederhana
tentang
“pencampuran warna”.
Adapun alat dan bahan yang perlu
disiapkan saat kegiatan ini yaitu:
krayon dan kertas HVS. Oya...kegiatan
ini dilakukan di rumah masing-masing,
karena masa pandemi Covid-19,
sehingga guru memberikan tutorial
pembuatannya,
lalu
anak-anak
bersama orang tua membuatnya di
rumah. Kegiatan ini dilakukan pada
tanggal 7 April 2021 sebagai kegiatan
yang mendukung untuk pengembangan
kemampuan anak.

Harvey

Hope
Joshua
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Jovan
Giselle

Gwen

Emiko

Kegiatan percobaan sederhana ini, sungguh menarik dan
menyenangkan, karena anak sekaligus mengenal warna yang
dihasilkan dari pencampuran warna tertentu. Cara melakukan
pencampuran warnanya yaitu tiap anak diajarkan untuk
mengenal warna dasar yaitu merah, kuning, biru. Kemudian
anak akan mencoba pencampuran warna dasar (primer) yaitu
merah dengan kuning, kemudian kuning dengan biru, lalu
pencampuran warna biru dan merah.
Wow...setelah
dilakukan
pencampuran warna, maka anak
akan mendapat warna baru
ya...dan anak dapat melihat secara
langsung. Hasil warna yang baru
yaitu oranye (pencampuran warna
merah dan kuning), ungu
(pencampuran warna merah dan
biru), hijau (pencampuran warna
kuning dan biru). Anak akan
melihat secara langsung hasil
Brilliant
pencampuran warnanya, karena
anak melakukannya sendiri yang
tentunya didampingi oleh orang
tua. Wah, senang sekali ya dan
mampu memahami warna baru
yang dihasilkan. Caranya juga
sangat mudah, asyik sekali!
Percobaan sederhana ini sungguh
menyenangkan, karena anak-anak
langsung mengetahui warna baru
yang dihasilkan. Sambil bermain
warna, ternyata ada warna baru
yang dihasilkan, wow sungguh
Kaeren
asyik ya..!

By: Ester Lestari
Abidano, S.Pd.K

Ayo mengenal angka dan
mengurutkannya

Aiko

Dylan

Renata

Ben

Neta
Syfa
Michael

Michelle
Anak-anak TK B dalam perkembangan kognitif belajar mengenal angka 1-30 dengan menggunakan kartu angka yang sudah disediakan/diberika guru untuk
setiap anak.
Teknik yang dilakukan anak:
1. Anak-anak pertama kali membilang angka 1-30
2. Menyebutkan angka acak yang ditunjukan guru secara online (zoom/video call) / orang tua secara offline.
3. Mengurutkan kartu angka 1-30 sambil anak menyebutkan kartu angka tersebut.
4. Orang tua membantu membimbing di rumah dan memvideokan kegiatan yang dilakukan anak.
5.Mengirimkan hasil video kepada guru melalui WA/Instagram/google clasroom.
Begitu luar biasa..anak-anak secara keseluruhan mampu melakukannya dan bisa melewati batas angka 30.
Mereka suka melakukannya karena seperti bermain yang bisa setiap hari mereka lakukan dengan benda-benda yang ada di rumah atau dengan gadget yang
diberikan orang tua.
Aku bermain mengenal angka..itu aku suka dan aku bisa.
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MELIPAT KERTAS MEMBENTUK IKAT KEPALA
ADAT LOMBOK

By: Elianawati,
SH

Calista

Alfano
Cialin

Karin

Catherine

Mikhayla

Jose

Nikolas

Divya
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Rania

Kegiatan anak-anak
yaitu membuat hasil
karya dan menunjukan
kearifan lokal dan
mengangkat budaya
Lombok. Kegiatan ini
dilakukan
dirumah
pada masa pandemi
Covid-19 ini. Selain
belajar
untuk
meningkatkan kognitif
anak, anak- anak juga
belajar melipat kertas
yang
bermanfaat
untuk motoris halus
mereka.
Kegiatan kali ini yaitu
melipat kertas koran/
apa saja membetuk
ikat kepala seperti ikat
kepala adat Sasak ,
kenapa memilih ikat
kepala adat Sasak?
Karena kegiatan ini
dilaksanakan
pada
tema Tanah Airku dan
anak- anak Aletheia
kan tinggal di Pulau
Lombok, tentu harus
tahu dulu pakaian
adat atau ciri khas
budaya Lombok.
Anak- anak kelompok
B dengan didampingi
tua
sudah
orang
mampu melipat ikat
kepala seperti video
tutorial yang guru
kirimkan.
Dan
hasilnya luar biasa
anak-anak
menunjukkan
kemampuan
dan
senang
melakukan
kegiatan pembelajaran
tersebut dengan baik.

By: Sri Murniati, S.Pd

Caca
Anetta

Dinda

Pradi

Kenzie

Anak-anak
kelompok A2,
melakukan kegiatan bermain sambil
belajar yaitu membuat tas dari barang
bekas. Kegiatan ini bertujuan melatih
motorik halus anak agar berkembang,
dan menciptakan suatu karya yang
menarik tentunya menyenangkan.
Bahan-bahan membuat tas yaitu botol
bekas dan kain perca bekas. Ternyata
barang-barang bekas itu bisa
bermanfaat jadi tempat peralatan
sekolah seperti pensil, spidol dan
penghapus.

Joel

Pricill

Leora

Dari kegiatan membuat tas dari
barang bekas menumbuhkan rasa
peduli anak terhadap lingkungan
bahwa barang bekas tidak harus selalu
berakhir ditempat sampah untuk
dibuang, apalagi kalau sembarangan
membuangnya seperti disungai, akan
mencemari air dan makhluk hidup
didalamnya. Dari pemberian
pemahaman sejak anak usia dini ini
akan membawa generasi yang berlian
di masa yang akan datang yang kreatif,
inovatif dan rasa peduli.

Clarine
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KEGIATAN MEMBUAT BENDERA MERAH PUTIH
KELOMPOK TK A1
Selasa, 6 April 2021

ALEXA

HIRO

Pada hari selasa, 6 april 2021,
anak TK A1 untuk kegiatannya
adalah tema Tanah Airku, anakanak diajak bu guru membuat
bendera merah putih. Anak-anak
menonton video tutorial guru
bagaimana
cara
membuat
bendera Merah Putih, yang
bahannya adalah: kertas minyak
warna merah dan putih,
sedotan/kayu sate. Ternyata
anak-anak
senang
sekali
membuatnya, meskipun ada yang
saat menempel dua kertas
minyaknya, karena licin, juga saat
menempelkan bendera pada kayu
tusuk sate/ sedotan butuh
kesabaran melakukannya.
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KAYANA

AYA

ELLO

FANIE

. Ada beberapa anak yang
masih dibantu papa/ mama/
kakak saat melakukannya.
Tapi wajah anak-anak sangat
puas ketika mereka sudah
bisa membuatnya.
Tujuan kegiatan ini adalah :
Anak sejak dini menghargai
bendera merah putih yang
merupakan bendera negara
Indonesia
Menanamkan rasa cinta tanah
air
Mengenal bendera negaranya
sendiri
Melatih motorik halus anak
dalam membuat hasil karya
seni

PATXIE

FELCIA

Setelah
selesai
membuat
bendera
anak-anak
menyebutkan kembali nama
bendera, apa warnanya, negara
mana yang punya dan apa arti
warna merah dan putih dari
bendera itu, melalui videonya.
Nah,
bermanfaat
bukan,
meskipun
terlihat mudah,
namun makna yang terkandung
dari kegiatan tersebut luar biasa
efeknya buat anak khususnya di
TK. Semoga bermanfaat juga
buat kita semua.
Demikian kegiatan TK A
hari ini, sampai jumpa lagi di
kegiatan harian lainnya.

By: Tantri Dewi, S.Pt

Balon Udara3 Dimensi
Seni adalah salah satu kegiatan yang sangat
disukai oleh anak karena mampu melatih motorik
halus dan membuat anak lebih kreatif. Seperti anakanak dari kelas KB Yunior. Pada tema udara mereka
membuat balon udara. Dimana alat dan bahannya
mudah ditemukan diantaranya adalah balon dan
pipet. Mereka boleh memilih warna balon dan pipet
kesukaan mereka. Tentu saja ibu guru dan mama juga
ikut membantu, dan hasilnya..wah luar biasa hampir
mirip dengan balon udara yang biasa diterbangkan itu
lo.. Dari kegiatan membuat balon tentunya mereka
akan tahu manfaat dari udara selain untuk di hirup,
dapat juga membuat balon bisa membesar dan

Kiandra

Louis

Menuangkan Air ke dalam Botol

Louis

Bermain air merupakan salah satu kegiatan yang
sangat menyenangkan bagi anak-anak. Mereka bisa
bermain air saat mandi, berenang, pergi ke pantai
atau saat menyiram tanaman. Pada tema air anak-anak
diajak untuk melakukan kegiatan fisik motorik yaitu
bermain air dengan cara mereka berlomba
memasukkan air ke dalam botol bekas air mineral
dengan cara menuangnya menggunakan gelas atau
centong air. Ternyata kegiatan ini membuat anak
sangat senang melakukannya. Ini dapat melatih Anakanak mampu melakukan koordinasi antara mata dan
motorik tangannya. Tentu saja mama dan papa yang
menyiapkan peralatannya. Terima kasih mama,papa
yang selalu mendampingi anak saat bermain sambil
belajar dirumah.

Kiandra

Berlari Zig-Zag
Berlari adalah salah satu permainan yang melatih
motorik kasar -anak apalagi berlari dengan suatu
tantangan, waaah pasti sangat menyenangkan.
Nah,,,pada kegiatan fisik motorik kelas KB Yunior
mengajak teman-teman untuk menjaga kesehatan
dengan berlari menggunakan rintangan kursi.
Tetapi tidak hanya berlari looh … namun
berlarinya dengan melalui kursi yang ada sambil
berklok-kelok atau biasa disebut berlari zig zag.
Hal ini selain menyenangkan juga bisa melatih
koordinasi motorik halus dan motorik kasar. Wah
kalau kalian mencoba pasti sangat menyenangkan.
Ayo teman-teman mencoba di rumah ya,,,,

Louis

Kiandra
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By: Helena Matilde, S.Pd

Jordan
Ghea

Tita

Sophia

Tristan
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Kegiatan anak-anak yaitu
belajar tema pekerjaan.
Mencocok gambar rumah
sakit dimana anak-anak
diperkenalkan
tempat
kerja dokter, alat-alat yang
digunakan oleh dokter,
tugas dokter
yaitu
memeriksa pasien apa
penyakitnya, memberikan
resep obat, mengoperasi
penyakit
yang
berat,
mengontrol
keadaan
pasien saat berada di
rumah sakit dan tugas
yang lain yang harus
dikerjakan dokter. Anakanak mencocok gambar
menggunakan alat seperti
jarum dan bantal. Ini
melatih motorik halus
anak agar lebih kuat serta
melatih kesabaran dan
ketekunan.
Setelah
mencocok
anak-anak
mengurutkan gambar dari
yang kecil ke besar,
ternyata anak-anak sudah
mampu
melakukan
dengan baik dan hasilnya
semuanya baik, terima
kasih dukungan mama dan
papa.

Tissa

By: Elianawati, SH

Calista

Dyvia

Cialin

Kenan

Alfano
Catherine

Jose
Karin
Mikhayla

Rania

Nikholas

Membuat tas dokter pada tema pekerjaan kali ini tentunya bagi anak-anak menyenangkan apalagi kalau
mereka mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang dokter.
Profesi dokter sangat mulia, menolong orang sakit, apalagi dimasa Pandemi Covid-19 ini dokter sangat
berperan dalam penanganan pasien Covid yang dalam keadaan sakit. Dari tas dokter yang dibuat anaak-anak
tentunya guru akan bertanya kepada anak-anak apa saja yang bisa dimasukkan dalam tas dokter? . Anak-anak
akan menjawab, ada stetoskop, jarum suntik, thermometer, obat, dan lain- lain. Pada tema ini anak- anak
selain diperkenalkan pekerjaan dokter juga macam- macam alatnya dokter. Kegiatan membuat tas dokter yaitu
anak- anak menggunting dan menempel alat dan dimasukkan dalam tas dokter. Semua anak-anak B1
mengerjakan dengan baik terbukti semua mengirimkan foto hasil kegiatan yang dikalukan dirumah bersama
orangtua dirumah. Terima kasih untuk orangtua yang setia mendampingi anak dalam belajar dari rumah dan
terjalin kerjasama yang baik dengan guru dalam pembelajaran untuk perkembangan putra-putrinya.
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By: Yuningsih Nona Ina, S.Th

Jordan

Benderaku
Merah
Putih
Brilliant

Giselle

Hope

Harvey
Indonesia merupakan bangsa yang
memiliki sejarah yang begitu panjang,
mulai dari masa penjajahan, kerajaan
sampai kemerdekaan. Hal ini
tentunnya tak mudah untuk mencapai
suatu kemerdekaan, dengan penuh
perjuangan keras hingga membawa
bangsa ini mencapai cita-citanya.
Seluruh rakyat indonesia mempunyai
peran dalam memperjuangkan dan
mempertahankan kemerdekaan.
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Gwen
Jadi sejak dini perlu anak-anak kita
ditanamkan rasa cinta tanah air,
seperti yang dilakukan anak-anak
KB Senior Sekolah Kristen Aletheia
Ampenan dengan cara yang funny
namun menanamkan hal yang baik.
Seperti mengenal warna bendera
Indonesia, mengetahui makna dari
warna bendera.hal ini merupakan
salah satu cara untuk membuat anak
anak kita cinta akan negaranya .

Joshua
Anak-anakpun
dapat
bekerja sama dalam
membuat
bendera
Bersama orang tua dan ini
juga merupakan sebuah
nilai hal hal baik sejak
kecil yang dapat kita
lakukan dan semuanya
tetap harus dengan happy
looo

By:
Srimurniati,
S.Pd

Gelas Cantikku

Clarine

Joel

Anetta

Morya
Kenzie

Caca

Leora

GwenC

Dinda

Pricille

Anak-anak A2 melakukan
kegiatan yaitu membuat
gelas dari kertas origami dan
juga menggunakan sterofom
sebagai tatahan dari hasil
yang dibuat anak-anak. Ini
merupakan tema Air, Udara
dan Api. Dari kreasi seni
membuat gelas anak-anak
tentunya dilatih untuk kreatif
dan mereka mengerti akan
guna air untuk kehidupan
manusia, hewan bahkan
tumbuhan. Gunanya manusia
yaitu untuk minum, mandi,
masak, untuk mencuci. Apa
saja wadah yang dibutuhkan
untuk menaruh air selain dari
gelas. Contohnya galon,
termos air, botol, ember
menampung air dan lain-lain.
Dari kegiatan membuat gelas
anak-anak senang karena
hasilnya sangat menarik.
Untuk yang mengerjakan dari
rumah, terima kasih buat
mama dan papa yang
mendampingi sehingga anak
bisa mengerjakan dengan
baik.

Pradi
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By: Ida Ayu Oka Tirtawati, S.Pd

Pada hari ini, untuk anak TK A1 membuat kegiatan yang fokus
dalam bidang kreativitas seni, yaitu menggambar bentuk televisi,
karena ini TK A maka anak-anak di beri contoh melalui video
tutorial guru, ada juga dilakukan melalui video call untuk beberapa
anak. Semua yang ikut saat Video Call senang sekali, ketika
mereka bisa membuat gambarnya sendiri. Ketika di foto wajahnya
berseri sekali karena merasa bangga. Bisa lihat foto anak-anak di
bawah ini dengan hasil gambarnya.

Fanie

Patxi

Asia
Alexa

Hiro

Kayana
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Marcello

By : Sri Murniati, S.Pd

Anetta

Morya

Kenzie

Leora

Pada usia dini anak-anak
sudah dikenalkan akan
manfaat atau kegunaan
dari api. Begitu juga
bahaya yang ditimbulkan.
Pada awalnya anak-anak
akan ditanyakan apakah
mereka tahu tentang api.
Ada anak yang akan
memberikan komentar
bahwa ia mengetahui api
melalui kompor gas yang
dan
ada dirumahnya
dilihat pada
saat
orangtuanya
sedang
memasak. Kegiatan kali
membuat api unggun dari
kertas.
Anak-anak
berkomentar: ini aku
senang sekali, karena aku
sudah dapat membuat api
unggun. Ekspresi anakanak juga menunjukkan
keceriaan. Bahan yang
digunakan dari kertas
minyak warna warni,
styrofoam yang sudah
dipotong menjadi bentuk
persegi, double tape dan
kertas lipat warna coklat
yang sudah digulung
kecil-kecil untuk kayunya
juga kertas lipat warna
hijau yang dibentuk
menjadi pagarnya.

Joel
Clarine
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GwenC

Pradi

Caca

Dinda
Pricill
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Dari kegiatan membuat api
unggun anak-anak dapat
pengalaman yang cukup
seru dan menyeangkan.
mulai
Ketika mereka
mengerjakan
ada
pertanyaan-pertanyaan
yang mereka ingin ketahui.
Walaupun pada awalnya
guru juga bertanya apakah
mereka sudah mengenal
dan mengetahui nama alat
dan bahan yang digunakan.
Ketika mereka belum
mengatahui guru akan
serta
menjelaskan
memberi tahu nama bahan
yang digunakan. Ada anak
yang mampu mengingat
nama bahan-bahan yang
digunakan ada juga yang
bertanya kembali.
Seru bisa mengajak anak
untuk berkreasi
dan
merekapun bisa menikmati
hasil karyanya. Ini bisa
membuat hati gembira.
untuk
Terima
kasih
orangtua yang dirumah
mendampingi anak dalam
unggun
mebuat
api
bersama anak dirumah,
Pandemi
harapannya
Covid-19 segera berlalu
dan kondisi bisa new
normal dan menjadi pulih
agar aktivitas bermain dan
belajar bersama
bisa
dilakukan dengan tetap
menjaga
protokol
Kesehatan agar kita tetap
sehat selalu.

By: Helena Matilde,S.Pd
Tristan

Gevarel

Graselle

Anak-anak
mewarnai
gambar
loncengnya
bukan dengan krayon
atau pensil melainkan
dengan
Teknik
yang
berbeda. Mewarnainya
dengan cat cair dan botol.
Cat air disiapkan dan
botol yang bagian bawah
dicelupkan ke cat warna-

Warni dan menempelkan pada
gambar sampai loncengnya terlihat
bagus. Keren ya hasilnya. Dari
kegiatan seni memercik dan
mewarnai bertujuan anak-anak
bisa kreatif dalam mewarnai
dengan berbagai media. Dipadu
dengan barang bekas sebagai
media. Terima kasih atas dukungan
orangtua mendampingi anak.

Theolina

Cheryl
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By: Ari Zulfia
Tetap semanagat dan jaga
kesehatan ya…
Belajar menyenangkan yuk kita
hari ini yaitu melukis…
Melukisnya yaitu menggunakan
benang kasur dan sumba warna
Bahan yang digunakan kertas
HVS, benang kasur , piring
plastik , air dan sumba warna
Caranya yaitu siapkan sumba
warna kemudian tuang ke
dalam piring plastik jika
kental
sumbanya
terlalu
tambahkan air kemudian diaduk
– aduk agar semua tercampur
dengan baik tanpa gumpalan.

Michelle

Ben

Adit

Aiko

Karin

Renata

Syfa

Michael
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Ambil kertas kemudian
lipat menjadi itu dua,
setelah di lipat buka
Kembali. Setelah itu ambil
benang kasur ukuran
kurang lebih 30 cm
kemudian masukkan ke
dalam sumba setelah itu
letakkan benang tadi
diatas
kertas
bentuk
sedemikian rupa.
Setelah itu lipat kembali
kertas
agak
ditekan
menggunakan
telapak
tangan, ujung benang
kemudian di tarik sehigga
menjadi sebuah lukisan.
Ternyata anak-anak dapat
melakukan kegiatan ini
dengan baik dan hasilnya
sebuah
lukisan
yang
berbentuk dan ada juga
yang abstrak. Ini melatih
kreativitas anak dalam
bentuk karya seni dan
tentunya menyenangkan.

By Made Dwi
Silviantari,S.Pd

Kenzie

Joel

GwenC

Morya
Dinda

Leora
Clarine

Anneta

Caca
Petani
biasanya
menanam padi dan
biasanya mereka akan
di sebut petani padi,
menanam
sayursayuran di sebut petani
sayur, menanam buahbuahan petani buah,
menanam bunga di
sebut juga petani bunga
serta
mengurus
tanaman
yang
Ia
taman.
Cara
mengurusnya dengan
memberikan pupuk dan
menyiram tanamannya.

Pradi
Dari sedikit cerita tentang
Petani kegiatan kita hari ini
adalah kolase (perpaduan
dari
menggunting,
mencocok, dan mewarnai)
gambar petani. Ibu guru
sudah menyiapkan adalah
gambar petani yang akan di
cocok, kemudian bantalan
cocok, jarum cocok, kertas
buffalo untuk menempel
hasil cocokan, lem, potongan
batang pohon dan beberapa
daun yang di buat dari
kertas
origami
untuk
menghias,
serta
video
tutorial cara membuatnya
ya.

Pricille
Anak-anak akan mencocok
gambar petaninya terlebih
dahulu mengikuti titk-titik
yang
sudah di berikan.
Mencocok juga salah satu cara
melatih kekuatan jari tangan
anak, kosentrasi dan ketelitian
Setelah gambar petani di cocok
sampai selesai lalu di sobek,
lalu kita lanjut untuk meghias.
pertama kita menempel batang
pohon terlebih dahulu setelah
itu menempel beberapa daun
setelah itu petani yang sudah di
cocok, dan hasilnya akan
ditempel pada kertas buffalo,
dan jadilah hasil kolase anakanak yang menarik.
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By: Tantri Dewi, S.Pt

Membilang Benda dan Mengenal
Lambang Bilangan
Mengenalkan lambang bilangan sejak
dini membuat anak lebih berfikir
secara kreatif, logis, cepat tanggap
dan meningkatkan imajinasi anak.
Tentunya untuk anak Kelompok
Bermain kegiatan ini dilakukan
dengan bermain. Seperti pada kelas
KB Yunior anak-anak membilang
benda lalu mereka mencari lambang
bilangan yang sesuai dengan jumlah
benda dan memasangkannya pada
benda tersebut. Kegiatan ini
menyenangkan bagi mereka karena
mereka bisa mengenal lambang
bilangan dan mampu membilang
urut 1-10 atau lebih. Tentunya
dengan bimbingan ibu guru. Hayo…
siapa mau mencoba?

Kiandra

Louis

Kiandra

Louis
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Membuat
Kepala
Gajah dengan Kertas
Origami
Gajah
adalah
binatang yang disukai
oleh anak sehingga
gajah
dijadikan
sebagai tokoh kartun
dan karakter untuk
berbagai
macam
benda souvenir anak.

By: Anita Theresia Sinaga, SP. (Waka
Kurikulum KB-TK

Percobaan
Sederhana
Bermain “Gelembung Sabun”
Yangmerupakan dunia bermain.
Tetapi dibalik kegiatan bermain,
ada kegiatan pembelajaran yang
menyenangkan. Khususnya di
Kelompok
Bermain
Kristen
Aletheia Ampenan (Kelompok
Senior), ada kegiatan percobaan
sederhana yang sangat seru.
Salah satunya yaitu percobaan
“gelembung sabun”. Di masa
pandemi Covid-19 saat ini,
kegiatan
yang
seru
dan
menyenangkan terus dilakukan
untuk
membuat
suasana
kegiatan pembelajaran menjadi
lebih semangat dan antusias.
Dan anak-anak merasa gembira
melakukan
kegiatan
yang
diberikan mereka lakukan.

Wow...pada
kegiatan
ini,
tentunya peralatan dan bahan
yang diperlukan tidak terlalu
banyak dan mudah prosesnya,
sehingga anak-anak juga senang
terlibat
dalam
kegiatan
percobaan sederhana tentang
“gelembung sabun”.
Adapun alat dan bahan yang
perlu disiapkan saat kegiatan ini
yaitu:
wadah
berupa
mangkok/botol, air,
sabun cair
sedotan.
(bebas),
dan
Oya...kegiatan ini dilakukan di
rumah masing-masing, karena
masa
pandemi
Covid-19,
sehingga
guru
memberikan
tutorial pembuatannya, lalu anakanak
bersama
orang
tua
membuatnya di rumah.

Kaeren
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Giselle

Harvey

Megumi

Jovan
Brilliant
Kegiatan percobaan sederhana ini,
sungguh menarik dan menyenangkan,
karena anak sekaligus bermain gelembung
sabun. Saat proses percobaan, tiap anak juga
mampu membantu orang tua dan bahkan
melakukannya sendiri, tentunya dengan
adanya pendampingan dari orang tua. Nah
cara pembuatannya yaitu siapkan wadah,
lalu masukkan air secukupnya dan masukkan
sabun cair, kemudian diaduk perlahan-lahan
dengan sedotan yang ada. Setelah itu dapat
dimainkan dengan cara meniupnya. Asyik
bermain gelembung sabun dan tentunya
sambil melakukan percobaan sederhana.
Pastinya seru!

Gwen

Joshua
Emiko
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By: Ari Zulfia

Karin

Michelle

Dylan

Aiko

Michael

MENGGAMBAR
MENGGUNAKAN KRAYON
DAN TINTA HITAM
Yuk kita menggambar dan
mewarnai bersama kali ini
menggambar menggunakan
krayon bermacam warna
dan tinta hitam.
Yang kita perlukan yaitu
kertas gambar ,krayon , tinta
hitam atau cat hitam, dan
kuas.
Caranya kita gambar dulu
menggunakan krayon, anakanak
silahkan
mau
menggambar apa saja sesuai
dengan
imajinasi
dan
kreatifitas anak. Setelah di
gambar anak – anak siapkan
tinta hitam dan kuasnya
ya,setelah itu anak – anak
memberikan tinta hitam
pada gambar yang sudah
dibuat tadi jika anak- anak
menggunakan cat air warna
hitam sebelum di gores di
gambar cat airnya di beri
dulu air.

Renata

Ben
Agar tidak terlalu kental kemudian di
goreskan pada gambar yang sudah di
buat sehingga goresan krayon warnawarni akan tampak kelihatan jelas.
Dari hasil yang anak-anak tunjukkan
semuanya bervariasi dan menarik,.
Mereka sudah mampu menuangkan
ide kreatifnya dengan karya yang
mereka
buat
dan
tentunya
menyenangkan. Anak-anak juga bisa
dalam
mengasah
kemampuan
menggambar dan melukis.
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Adit
Syfa

Neta

BY: Paulina
Margaretha

Marcello

Patxi
Felcia
Asia
Alexa

Hiro

Fanie
Kayana

Setiap kita menginginkan memiliki tubuh
yang sehat, dan untuk salah satunya adalah
dengan berolah raga.
Karena itu anak – anak A1 melakukan
kegiatan olah raga yaitu memantulkan bola
diam di tempat, tujuannya adalah untuk
melatih motorik tangan dan kaki dapat di
gunakan secara seimbang.

Aya

Untuk kegiatan memantulkan bola diam di tempat
ini hampir semua anak A1 dengan senang dan
antusias melakukannya, dan mereka dapat
melakukan memantulkan bola diam di tempat
dengan cukup bagus. Setiap anak yang
melakukan memantulkan bola diam di tempat ini
dapat melakukan sendiri dengan di dampingi
orang tua di rumah dan guru pada saat anak di
sekolah.
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By: Ana Theresia Sembiring, SH

Jose

Cialin

Karin

Catherine
Divya

Kenan

Percobaan membuat susu
Dalam kegiatan sains kali ini
anak-anak belajar membuat
susu sendiri
Dengan menggunakan bahanbahan sebagai berikut : susu,
gula, air hangat, gelas dan
sendok
Dengan langah-langkah yang
sudah di berikan oleh ibu
guru anak-anak mecoba
mengikutinya dirumah.
Dan
mereka
mampu
percobaan
melakukan
membuat susu dengan baik.
Setelah
mereka
selesai
membuat susu mereka boleh
meminum
susu
buatan
mereka sendiri, dari kegiatan
tersebut anak dilatih untuk
mandiri
dan
bisa
bereksperimen. Mereka juga
terbiasa
membuat
susu
sendiri
tanpa
bantuan
orangtua atau bibi dirumah.
Terima kasih untuk orangtua
yang sudah mendampingi anak
saat melakukan percobaan
membuat susu.

Callista
Alfano

Rania

Nikholas

Mikhayla
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By: Ida Ayu Oka Tirtawati, S.Pd
Pada hari jumat, 11 maret 2021, kelompok TK A1 melakukan kegiatan
permainan fisik motorik, yaitu berlari kemudian meloncati mainan atau benda
lainnya yang berjejer dengan jarak tertentu, dengan menggunakan satu kaki
bergantian secara seimbang dan tidak menjatuhkan benda yang diloncati
tersebut. Ada beberapa anak yang terlihat takut, dan ragu saat akan meloncat,
namun orang tua memotivasi juga guru, sehingga anak bisa melakukan. Saat
meloncati mainan, anak sebelumnya berlari dulu, baru kemudian meloncati 10
mainan/benda yang ada di rumah.

Alexa

Guru memberikan contoh melalui video tutorial untuk mejadi contoh bagi anak
juga bagi orang tua dalam membimbing anak di rumah sehingga bisa terlaksana
dengan baik. Benda yang dipakai bisa mainan balok, kotak bekas dus, botol
plastik bekas, gelas plastik, toples, mobil mainan, sehingga menarik untuk anak
loncati.
Tujuan kegiatan adalah : melatih keberanian dalam melakukan kegiatan,
melatih kelenturan, kekuatan kaki dan kesimbangan saat meloncati benda,
membuat anak aktif bergerak, senang dan bisa menunjukkan ekspresinya
dengan spontan. Berikut adalah foto-foto anak yang dikirim orang tua saat
melakukan kegiatan berlari dan meloncati mainan/balok/benda yang ada di
rumahnya. Semoga menginspirasi juga buat anak- anak lain. Salam sehat selalu.

Asia

Aya
Fanie

Kayana

Marchello

Felcia

Hiro

Patxi
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By: Made Dwi
Silviantari, S.Pd

MEMBUAT WAYANG-WAYANGAN TEMA “PEKERJAAN”
Hai teman-teman hari ini tanggal 8 Februari 2021 kita
sudah masuk tema “PEKERJAAN “ lho, masih dalam
masa pandem tidak menghalangi kami belajar dan
berkreasi walaupaun belajar dari rumah. dan hari ini
kita akan belajar tentang “Macam-macam pekerjaan”.
Macam-macam pekerjaan ada banayk ya ada Guru,
Koki, Petani, Polisi, Penari, Dokter, Perawat, Tentara,
Dokter Gigi, Tukang Pos, Ojek Online, Penjahit dan
masih banyak lagi.
Nah setelah tau beberapa macam pekerjaan sekarang
ada kegiatan seru yang akan kita buat lho yaitu kita
akan membuat prakarya wayang-wayangan kertas dari
beberapa macam pekerjaan yang ada ya.nah pekerjaan
yang akan kita buat itu ada yang terdiri dari 2-3 suku
kata lo.
Nah selain kita tau beberapa macam perkerjaan kita
juga belajar membaca lho dari suku kata pekerjaan
yang akan kita buat, karena kita tidak hanya membuat
wayangnya saja tapi, kita juga menempel nama
pekerjaan dari wayang tersebut.

Joel

Leora

Clarine
Pradi
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Dinda

Caca

Anneta

Pricill

Morya

Gwen’C

Seru lho karena Ibu guru sudah
menyiapka bahan-bahannya seperti
gambar pekerjaan, stik es krim, lem,
kata dari gambar pekerjaan tersebut
dan juga tutorial yang bu guru berikan
untuk membuat wayang tersebut.
Sebelum kita membuat prakarya, kita
semua menyebut huruf dari a-z
menggunakan kartu huruf. Sehingga kita
bisa membaca kata dari pekerjaan yang
akan kita tempel nanti. Wayang
perkerjaan yang akan kita buat ada koki,
guru, petani, polisi, penari. Membuat
wayangnya seru karena bisa membantu
kita untuk jadi alat peraga tentang
pekerjaan dan membuat kita jadi tau
beberapa macam pekerjaan serta tau
membacanya. Teman-teman boleh lho
mencoba membuatnya di rumah dan
latihan membaca 2-3 suku kata juga ya.
Walaupun kita belum bisa berjumpa
teman-tean dan belajar bersama kita
tetap harus semangat dan berdoa selalu
agar virus covid 19 segera berkahir dan
kita bisa kembali kesekolah.

By: Yuningsih
Nona Ina,
S.TH

Api unggun
Api api wao untuk anak KB
Senior kita bicara tentang api
pasti seru yaaaa,,,,,tapi kali ini kita
bukan membahas tentang api
benaran ya tapi api unggun yang
kita buat dari kertas origami
Tapi ini asik juga lo, anak-anak
dapat berkreasi dengan membuat
kayu dari kertas membuat lidahlidah api dari warna merah dan
kuning dari sini juga anak-anak
senior belajar mengenal berbagai
warna, mereka
juga
menggunting,menempel
wah
pasti seru lo..
Hari
ini anak-anak
tahu
bagaimana
api
dapat
menyala,anak-anak juga mulai
tahu apa guna api dan apa bahaya
api ( anak-anak juga menonton
video pembeljaran tentang api )
hehehe seru belajar sambal
berkreasi adalah salah satu cara
menumbuhkan rasa ingin tahu
anak
Karena pada usaia mereka
ini,usai aktif dan harus diberi
yang
banyak
kegiatan

Gwen

Brilliant

Hope

Giselle

mendukung sehingga mereka
tumbuh menjadi anak anak
hebat .
Joshua

Megumi

Jovan

Harvey
Emiko
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Membaca Sederhana
By: Dra Ni Nyoman Swerdiasih

Menggenal kata
melalui bacaan

Theolina
Cheryl

Ghea
Tita

Sophia

Graselle

Mendapatkan kiriman video
anak – anak sedang membaca
cerita sederhana di akhir tahun
pelajaran 2020/2021 sungguh
membuat hati seorang guru
bergetar,
betapa
hebatnya
mereka di masa pandemi Covid
19 dimana anak – anak belum
diijinkan tatap muka kesekolah
yang pada awalnya kami sebagai
guru merasa pesimis bahwa
anak - anak akan mundur dalam
berkegiatan ternyata diluar
dugaan, bagai gayung bersambut
dengan berbagai kesibukan
orang tua tetap bersemangat
mendampingi anak – anak tanpa
menghiraukan kelelahan setelah
seharian bekerja, setiap kegiatan
yang diberikan dituntaskan
dengan baik.
Berbagai cara dilakukan guru
baik pendampingan ataupun
belajar virtual demi anak – anak
bisa
belajar
dan
dunia
pendidikan tidak berhenti .
Tetap semangat ya anak –
anakku raihlah cita – cita dengan
rajin belajar disetiap situasi dan
keadaan apapun itu, tetap
semangat dan sehat selalu.

Samantha

Tissa
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sederhana

Gevarel

By: Ana Theresia Sembiring, SH

Mikhayla
Dyvia

Kenan
Rania

Alfano

Untuk pembelajaran bahasa
inggris dengan tema
"occupation"
anak-anak
diajak dan dikenalkan untuk
mengetahui
berbagai
macam pekerjaan yang ada
di sekitar mereka dalam
menggunakan
bahasa
inggris.
Anak-anak
mampu
mengebal dan menyebut
satu per satu nama-nama
pekerjaan yang sudah
diajarkan
Anak-anak juga diajak
bercerita tentang citacitanya saat mereka
dewasa nanti dan mereka
bercerita satu per satu
tentang cita-cita mereka
menggunakan
bahasa
Inggris.
Mereka sangat senang
mengekspresikan cita-cita
mereka
dengan
menggunakan
atribut
pekerjaan yang mereka
ingini, seperti hasil video
dan foto yang dikirimkan.
Inilah cita-cita mereka,
harapannya bisa tercapai
dan menjadi anak yang
berhasil
dan
sukses
membanggakan
bagi
dirinya, keluarga, sekolah
dan bangsa tercinta.

Nikholas
Ben

Tita
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SEMOGA CITA-CITA ANAK-ANAK SEMUA TERCAPAI YA !

Renata

Karin B2

Callista

Syfa

Catherine
Neta

Samantha

Jordan
Cialin

Theolina

Karin B1
Gevarel
Dylan
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By: Dra Ni Nyoman
Swerdiasih

Ghea

Gevarel
Theolina
Bermain sambil belajar di masa
pandemi seperti “ Membuat roncean
buah manggis”
Kami tidak tahu kapan pandemi ini
berakhir, yang kami rasakan adalah
semangat
para
orang
tua
mendampingi anak anak dalam
melakukan kegiatan bermain sambil
belajar salah satunya yaitu belajar
tentang membuat roncean buah
manggis.
Dalam kegiatan tema Rekerasi
memperkenalkan betapa suburnya
pohon manggis tumbuh di Taman
Narmada menjadi daya tarik obyek
wisata

Jordan

Tita

Tristan

Cheryl
Tissa

Wow sungguh luar biasa
benda ciptaan Tuhan dan
benda buatan manusia
yang telah dibuat sejak
jaman kerajaan, anak –
anak sangat antusias
ketika
diperkenalkan
obyek wisata yang satu
ini, kadang satu dua anak
nyeletuk
mengatakan
bahwa mereka sudah
pernah
ke
Taman
Narmada.

Diakhir kegitaan anak –
anak di berikan tugas untuk
membuat buah manggis
kemudian
di
bentuk
roncean.
Sungguh luar biasa, orang
tua
membantu
mendampingi anak dalam
menegrjakan setiap tugas tugasnya
Doa
kami
semogalah
pandemi ini cepat berlalu
dan kami bisa bermain dan
belajar di Sekolah.
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Playing Bubbles
By: Ester Lestari Abidano, S.Pd..K
Yuk bermain gelembung dalam gelembung.
sangat senang sekali karena mereka melakukan percobaan yang sangat seru yaitu percobaan gelembung dlm
gelembung.
Adapun bahan-bahan yang diperlukan sabun cuci piring,air,sedotan/pipet, kertas putih hvs.
langkah-langkahnya:
sabun dicampur dengan air dan di aduk2, pipet dipakai utk meniup air sabun bisa juga dengan disedot tetapi
harus berhati-hati agat tidak tertelan jadi yang lebih aman dengan cara di tiup.
Setelah itu ditiupkan ke kertas putih sebelumnya kertas hvs di basahkan dengan telapak tangan maka akan
muncul gelembung sabun dan tiup kembali didalam gelembung akan rerjadi gelembung lagi.
Anak-anak mencoba menyimpulkan dari hasil percobaan dengan sederhana dan sangat senang
melalukannya.
Orang tua membantu membimbing di rumah dan memvideokan ketika anak melakukan percobaan.
Trimakasi untuk anak-anak telah semangat melakukan percobaan dan orang tua yang telah membantu di
rumah.
Tuhan memberkati kita semua.

Michelle
Ben

Dylan

Renata

Syfa

Karin
Michael
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Adit

Menganyam Topi Nelayan

Morya

By : Made Dwi Silviantari, S.Pd

Joel

Dinda
Kenzie

Anneta

Leora

Caca
Gwen’C
Clarine

Pricille

Pricille

Pradi

kita masih di tema Pekerjaan dan kegiatan kita
adalah menganyam topi Nelayan.
Bercerita sedikit tentang pekerjaan Nelayan,
Nelayan biasanya bekerjanya di laut atau di tepi
pantai, biasanya Nelayan mencari Ikan di Laut
pada malam hari dan kembali pada pagi hari
membawa hasil melaut.
Nah anak-anak ikan yang biasa mama/papa
siapkan di rumah untuk di hidangkan itu adalah
hasil dari melaut pak Nelayan lho, kandungan
gizi dalam ikan sangat baik untuk tumbuh
kembang anak-anak. Nah itu dia sedikit cerita
tentang pekerjaan dari pak Nelayan.

Nah hari ini kegiatan kita adalah menganyam topi pak
Nelayan, bahan yang sudah di siapkan adalah Mal topi
nelayan yang sudah di potong-potong, kertas origami
yang sudah di potong kecil, lem dan tentu video
tutorial yang sudah di juga ibu guru siapkan.
Cara membuatnya kita ambil satu kertas origami kecil
yang sudah di potong, lalu kita masukan pada mal topi
nelayannya dengan cara di masukan di keluarkan di
lewati 1 garis,di masukan lagi di keluarin lagi begitu
seterusnya sampai semua terpasang dan warnanya
juga warna-warni ya biar jadi lebih bagus.
Nah itu dia kegiatan untuk hari ini,selamat mencoba ya
anak-anak. Tetap semangat dan tetap sehat ya jaga
lupa jaga kesehatan.

Page 54

By : Paulina Margatetha
Handphone adalah salah satu alat komunikasi yang kita butuhkan
dan sering kita gunakan untuk berkomunikasi juga untuk
mencari informasi atau berita yang kita perlukan. Handphone
atau yang kita kenalan dengan sebutan HP merupakan benda
pipih yang bisa di bawa kemana – mana dan Handphone tidak
hanya di gunakan oleh orang dewasa melainkan juga di kalangan
anak – anak .Karena itu anak – anak kelompok A1 membuat
telepon dari barang bekas dengan tujuan untuk mengembangkan
kreativitas seni anak-anak agar kegiatan yang mereka lakukan
lebih menarik dan menyenangkan.

Patxi
Alexa

Marcello

Hiro

Aya

Asia
Fanie

Benar sekali mereka sangat
senang dan antusias dalam proses
pembuatan telepon ini.
Anak – anak A1 dapat
menunjukkan
kemampuan
mereka dalam membuat HP dari
barang melaui Video Tutorial
yang di berikan oleh guru.
Hasil dari membuat HP dari
barang bekas dapat mereka
tunjukkan melalui hasil karyanya.
Terima kasih untuk orangtua
yang sudah mendampingi anakanak dirumah dalam melakukan
kegiatan membuat HP.
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Kayana
Felcia

By: Ester Abidano L, S.Pd.K
Bahasa Sasak adalah bahasa daerah suku lombok-NTB. Anak-anak menghargai budaya daerah
termasuk bahasanya. Daerah dimana mereka tinggal dan bersekolah. Anak-anak menerapkannya
melalui berhitung dengan menggunakan bahasa Sasak. Berlatih terus- menerus tidak membuat mereka
bosan tetapi semangat untuk bisa mengucapkannya. Usaha tidak menghianati hasil. Anak-anak
mencoba dengan divideokan dan hasilnya mereka bisa melakukannya di hari rabu,7 april 2021.
1 : sekeq, 2 : due,3 : telu,4 : empat, 5 : lime, 6 : nem, 7 : pituq, 8 : baluq, 9 : siwaq, 10 : sepulu
Teruslah untuk menghargai dan mencintai bahasa daerah sehingga bahasa daerah tidak punah
melainkan semakin lestari dan dicintai banyak orang. Selamat mencoba buat yang lainnya.

Aiko

Neta

Ben

Michelle

Dylan

Adit

Karin

Michael

Renata
Syfa
Page 56

By: Ana Theresia
Sembiring, SH

Nikholas

Rania

Callista
Walaupun di dalam situasi
pandemic Covid 19 anakanak tetap diajak untuk
selalu diajarkan kegiatan
olah raga setiap hari Jumat.
Olah raga kali ini anak-anak
diajak melakukan kegiatan
melempar dan menangkap
bola dirumah, ini melatih
otot tangan anak agar lebih
lentur dan lebih kuat dan
tentunya akan menjadi
sehat. Terima kasih untuk
orangtua, kakak
yang
sudah mendampingi dalam
berolaraga dirumah.

Karin

Kenan
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Cialin

Alfano

Jose

Mikhayla

By: Yuningsih Nona Ina, S.Th

Puzzle Star
Gwen
Megumi

Puzzle
Game adalah hal yang sangat
dekat dan menyenangkan bagi
anak. Dan kali ini anak anak KB
Senior akan game melalui
Puzzle gambar bintang,
Dimana
puzzle
punya
beberapa manfaat, melatih
motorik anak dan mengasah
keterampilan
visuospasial
mengasah
keterampilan
halus,
melatih
motorik
koordinasi mata dan tangan
dan
juga
mengasah
kemampuan anak dalam hal
memecahkan masalah.
Pastinya seru ya anak bisa
melakukan sendiri ,dan bukan
sekedar game tetapi dalam
puzzle ada manfaat yang
didapat dan ini pastinya
mereka akan lebih terampil.

Jovan

Joshua
Giselle

Hope

Brilliant
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Singing & Poetize

By: Helta Magrita Kalalo, S.Pd K,
Kepala KB-TK

Peringatan hari Kartini di KB-TK Kristen
Aletheia Ampenan dilakukan dengan
kegiatan yaitu perlombaan. Jenis
perlombaan dibagi dua kategori yaitu
untuk TK dan KB. Untuk TK Menyanyi
lagu “ Ibu Kita Kartini” dan untuk KB
yaitu Bersyair “ Kartini”. Kegiatan
lomba dilakukan dirumah masingmasing dengan mengirimkan video
hasil dari anak-anak menyanyi dan
bersyair. Guru-guru
mengirimkan
musik yang digunakan anak saat
menyanyikan lagu Ibu Kita kartini.
Begitu juga dengan Syair guru
mengirimkan untuk anak-anak bisa
bersyair. Keunikan dari anak-anak
dalam bernyanyi dan bersyair begitu
beragam, membuat kita bisa kagum
dan tersenyum gembira karena anakanak dapat mengekspresikan diri
dengan kemampuan yang mereka
miliki. Tentunya tidak lepas dari peran
serta orangtua yang ikut melatih
mendampingi anak dirumah sehingga
anak-anak mau melakukan kegiatan
lomba tersebut. Dari hasil perlombaan
dituntukan juara 1-3 untuk tiap
tingkatan kelompok yaitu kelompok
Bermain, Kelompok TK A dan
kelompok TK B. Terima kasih untuk
orangtua yang dengan antusias
menyiapkan
anak-anak
terutama
memakaikan kostum baju kebaya, baju
adat dan baju batik, ini menambah
semaraknya lomba yang dilaksanakan,
bahkan orangtua juga menambah
dengan membuat video yang menarik.
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Untuk menyanyi anak-anak TK A dan B
sudah berani tampil memberikan suara
yang terbaik yang dimiliki anak-anak.
Juga dalam hal bersyair KB, anak-anak
sudah mampu mengingat dan menghafal
beberapa kata menjadi kalimat atau bait
sederhana.
Sungguh
suatu
yang
membanggakan
dari
kemampuan
bersyair anak-anak yang mendapatkan
juara sudah melakukan dengan baik.
Kegiatan perlombaan yang hanya
terbatas dilingkungan KB-TK Kristen
Aletheia, karena masih dalam masa
Pandemi Covid 19, diharapkan pada
masa yang akan datang bisa bersaing
dengan sekolah-sekolah di Mataram atau
NTB sehingga kemampuan anak – anak
bisa dikenal dan diketahui masyarakat
luas dan bisa berdampak bagi
perkembangan anak-anak yang percaya
diri mampu tampil didepan umum.
Selamat pada para pemenang Lomba
dalam rangka memperingati hari Kartini
yaitu : 𝗞B - JUARA 1 : Winston Hope
Sutrisno Tjiang - JUARA 2 : Megumi
Santoso - JUARA 3 : Jovan Pradipta
Kusumajaya 𝗧𝗞 A - JUARA 1 : Joanna
Alexa Gabriella Rosang - JUARA 2 : Joel
Ethan Lim - JUARA 3 : Desak Made Cahya
Wulandari 𝗧𝗞 B - JUARA 1: . Earlytha
Arsyfa Wijaya - JUARA 2 : Jordan Pradipta
Kusumajaya - JUARA 3 : Renata Lituhayu
Kabanga. Tetap berkarya dan berprestasi.
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By: Helta Magrita
Kalalo, S.Pd K, Kepala KB-

Tak terasa waktu satu
tahun berlalu, masa
Pandemi Covid 19
masih belum usai.
Waktunya anak-anak
untuk
memasuki
jenjang yang baru dan
bertambah lagi naik
tingkat.
Ada
rasa
sukacita, gembira dan
haru disaat Pandemi.
Anak-anak sudah belajar dengan giat ditengah keterbatasan waktu bertemu guru dan teman-teman. Hasil
pemebalajaran yang sudah dilakukan oleh anak-anak tentunya akan membawa mereka naik ke level yang
lebih tinggi dari sebelumnnya. Anak-anak melewati dengan belajar dari rumah (BDR) bersama dengan
pendampingan orangtua yang luar biasa memberikan dukungan dan kerjasama yang baik, terima kasih kami
sampaikan. Ada juga yang datang kesekolah tatap muka terbatas 2x dalam seminggu, ada juga yang
dikunjungi oleh guru kerumah, dengan tujuan anak-anak akan pendapat pelayanan Pendidikan yang terbaik
di KB-TK Kristen Aletheia Ampenan.
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Ada perjumpaan ada juga saat
perpisahan. Untuk anak-anak TK B
menuju kejenjang SD dan dilepaskan
dalam acara Pelepasan dan Gebyar
Seni secara sederhana, dengan
hanya dihadiri setengah dari anakanak yang dilepaskan. Untuk Anak
KB mereka akan berada di Tanam
Kanak-Kanak
(TK).
Kendatipun
kegiatan hanya dikemas sederhana
dengan Tatap muka yang bisa hadir
disekolah, dan yang ikut online
melalui Zoom dari rumah. Tidak
mengurangi makna dari acara
tersebut. Terima kasih untuk mama
dari Jordan, TK B3 dan Jovan KB
Senior, begitu juga mama Zaneta, B2
yang memberikan testimony virtual
serta langsung hadir disekolah.
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Terima
kasih
untuk
semua
kepercayaan
orangtua selama anak-anak
sekolah dan belajar di KB-TK
Kristen Aletheia Ampenan.
Anak-anak yang sudah
Menari, Menyanyi, Puisi,
hafal ayat, mengisi acara
terima kasih banyak terus
berlatih
dijenjang
berikutnya agar hasil yang
diperoleh jauh lebih baik.
Kami
keluarga
besar
Yayasan Kristen Aletheia
Indonesia (YKAI) /BPP SKA
dan
segenap
guru/
karyawan
mengucapkan
selamat buat anak TK dan
KB ke jenjang yang baru,
kami mohon maaf sebesarbesarnya untuk kekurangan
kami dalam pelayanan,
harapan kami anak-anak
semua tetap sehat dan
sukses selalu
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ACHIEVEMENT SCHOOL TK SEMESTER I
PRESTASI

PRESTASI

Earlytha Arsyfa Wijaya (TK B)
1. Peraih The Best Costum Casual Hitam
Putih dalam Icon Model’s & Bintang TV
2020 (11 Oktober 2020)
2.
Peraih The Best Costum Batik
Nusantara dalam Icon Model’s & Bintang
TV 2020 (11 Oktober 2020)
3. Peserta Terbaik Lomba Menyanyi Lagu
Kemerdekaan, Penyelenggara Mc Donalds
Sriwijaya.
4. Juara 1 Lomba Parenting (Kolase)
tingkat TK-B dalam rangka
memperingati HAN 2020. Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia Ampenan.
5.
Peraih Bronze Award, Olimpiade
TIMO Heat Round 2020.

Jordan Pradipta
Kusumajaya
(TK B)
1. Juara 3 Lomba Parenting
(Kolase)
tingkat TK-B dalam
rangka
memperingati
HAN
2020. Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
Ampenan.
2. Harapan 2 Lomba
Parenting (membuat video
kreatif edukatif) dalam
rangka HUT RI ke-75.
Penyelenggara KB/TK
Kristen Aletheia Ampenan.

Mikhayla Lumintang (TK B)
Harapan 2 Lomba Parenting
(Kolase)
tingkat TK-B dalam rangka
memperingati HAN 2020.
Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Putu Divya Maheswari Yana
Awan (TK B)
1. Juara 2 Lomba Parenting
(Kolase)
tingkat TK-B dalam rangka
memperingati HAN 2020.
Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
Ampenan.
2. Juara 1 Lomba Parenting
(membuat video kreatif
edukatif) dalam rangka HUT
RI ke-75. Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
Ampenan.
3. Juara 2 Lomba Menyanyi
Lagu Wajib Nasional tingkat
TK-B, Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Syfa

Divya

I Gusti Nengah Tristan Ra
Putra Prayuga Taman (TK B)
.
1. Harapan 1 Lomba
Parenting (Kolase)
tingkat TK-B
dalam
rangka
memperingati HAN 2020.
Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
Ampenan.
2. Harapan 1 Lomba
Parenting (membuat video
kreatif edukatif) dalam
rangka HUT RI ke-75.
Penyelenggara KB/TK
Kristen Aletheia Ampenan.
3. Juara 3 Lomba Aletheia
Kindy Game (Puzzle)
Tingkat Kelompok B dalam
rangka memperingati Hari
Batik Nasional,
Penyelenggara KB/TK
Kristen Aletheia Ampenan.
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ACHIEVEMENT SCHOOL TK SEMESTER I
Karin Olivia Agatha ( TK B) :
1. Harapan 3 Lomba Parenting
(Kolase)
tingkat TK-B dalam rangka
memperingati HAN 2020.
Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Desak Made Cahya Wulandari
(TK A) :
1. Juara 1 Lomba Parenting
(Kolase)
tingkat TK-A dalam rangka
memperingati HAN 2020.
2. Juara 3 Lomba Parenting
(membuat video kreatif
edukatif) tingkat TK-A, dalam
rangka HUT RI ke-75. Kedua
lomba Penyelenggara KB/TK
Kristen Aletheia Ampenan.

Joel Ethan Lim (TK A)
1.Juara 3 Lomba Parenting (membuat
video edukatif) tingkat TK-A, dalam
rangka HRI ke-75.
J. 2.Juara 3 Lomba Aletheia Kindy
Game (maze) Tingkat Kelompok A
dalam rangka memperingati Hari Batik
Nasional.
3 3.Juara 1 Lomba Menyanyi Lagu
Wajib Nasional tingkat TK-A, Ketiga
lomba Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia Ampenan.

Gwenaelle Charisse Zevanya
Borsalino (TK A)
Juara 1 Lomba Parenting
(membuat video kreatif
edukatif) tingkat TK-A,
dalam rangka HUT RI ke-75.
Penyelenggara KB/TK
Kristen Aletheia Ampenan.

Anetta Genevieve Santoso
(TK A)
Juara 2 Lomba Parenting
(Kolase)
tingkat TK-A dalam rangka
memperingati HAN 2020.
Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
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Jill Jill Felcia Wibratha (TK A)
1. Juara 3 Lomba Parenting (Kolase)
tingkat TK-A dalam rangka
memperingati HAN 2020.
2. Juara 2 Lomba Menyanyi Lagu Wajib
Nasional tingkat TK-A,
Kedua lomba Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia Ampenan.

ACHIEVEMENT SCHOOL TK SEMESTER I
Michael Nicholas Thei (TK B)
1. Juara 2 Lomba Parenting
(membuat video kreatif
edukatif) dalam rangka HUT
RI ke-75. Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Catherine Eleonora (TK B)
Harapan 3 Lomba
Parenting (membuat video
kreatif edukatif) dalam
rangka HUT RI ke-75.
Penyelenggara KB/TK

Marcello Shalom Damario
Budandar (TK A)
Juara 3 Lomba Aletheia Kindy
Game (maze) Tingkat
Kelompok A
dalam rangka memperingati
Hari Batik Nasional,
Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia Ampena
Ni Nyoman Rania Indira Y
(TK B)
Juara 3 Lomba Aletheia Kindy
(puzzle) Tingkat Kelompok B
dalam rangka memperingati
Hari Batik Nasional,
Penyelenggara KB/TK Kristen
Aletheia Ampenan.
Renata Lituhayu Kabanga
( TK B)
Juara 1 Lomba Menyanyi
Lagu Wajib Nasional
tingkat TK-B,
Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Michelle Nichole Thei
(TK B)
Juara 3 Lomba Parenting
(membuat video kreatif
edukatif) dalam rangka
HUT RI ke-75.
Penyelenggara KB/TK
Kristen Aletheia
Ampenan.
Tristan Kenzie Hariadi
(TK A )
Juara 1 Lomba Aletheia
Kindy Game (maze)
Tingkat Kelompok A
dalam rangka
memperingati Hari Batik
Nasional, Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
Ampenan.
Kenan Pramono (TK B)
Juara 1 Lomba Aletheia
Kindy Game (puzzle)
Tingkat Kelompok B
dalam rangka
memperingati Hari Batik
Nasional, Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
Joanna Alexa Gabriella
Rosang (TK A)

Juara 3 Lomba Menyanyi
Lagu Wajib Nasional
tingkat
TK-A,
Penyelenggara
KB/TK Kristen
Aletheia Ampenan.
Callista Abigail Nathania
( TK B)
Juara 3 Lomba Menyanyi
Lagu Wajib Nasional
tingkat TK-B,
Penyelenggara
KB/TK
Kristen
Aletheia Ampenan.
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ACHIEVEMENT SEHOOL KB SEMESTER I
Jovan Pradipta Kusumajaya
( KB Senior)
Juara 1 Lomba Parenting
(Kolase)
tingkat KB dalam rangka
HAN 2020.
Juara 1 Lomba Melempar
bola ke dalam keranjang
(Tingkat KB) rangka
HUT RI ke-75,
Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia

Megumi Santoso
( KB Senior)

Juara 2 Lomba Melempar
bola ke dalam keranjang
(Tingkat KB) dalam rangka
memperingati
HUT RI ke-75, Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
Juara 3 Lomba Menyanyi
Lagu Anak -anak (tingkat
KB), Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Giselle Janice Tan
( KB Senior)

Juara 3 Lomba Parenting
(Kolase)
tingkat KB dalam rangka
memperingati
HAN 2020. Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia

Emiko Pramono
( KB Senior)

Juara 1 Lomba
“Fotogenic Family”
(tingkat KB) dalam rangka
memperingati
Hari
Batik
Nasional,
Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
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Winston Hope Sutrisno
Tjiang ( KB Senior)

Juara 3 Lomba Melempar
bola ke dalam keranjang
(Tingkat KB) dalam
rangka HUT RI ke-75,
Juara 2 Lomba Menyanyi
Lagu Anak -anak
(tingkat KB),
Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Kaerelyn Sean Annora
( KB Senior)

Juara 3 Lomba
“Fotogenic Family”
(tingkat KB)dalam
rangka memperingati
Hari Batik Nasional
2. Juara 1 Lomba
Menyanyi Lagu Anak anak (tingkat KB),
Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia

Brilliant Sumangkut
( KB Senior)
.Juara 2 Lomba Parenting

(Kolase)
tingkat KB dalam rangka
memperingati
HAN 2020. Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia

Gweneth Febriani Chandra
( KB Senior)
Juara 2 Lomba
“Fotogenic Family”
(tingkat KB) dalam rangka
memperingati
Hari
Batik Nasional,
Penyelenggara
KB/TK Kristen Aletheia

ACHIEVEMENT SCHOOL KB SEMESTER II
Jovan Pradipta Kusumajaya (KB Senior )
Juara 1 (tingkat KB)
Lomba Parenting
“Membuat Lampion”
Juara 3, Lomba Vocabulary
(tingkat KB Senior)
Juara 3, Lomba Bersyair
(tingkat KB)
Penyelenggara :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan

Winston Hope Sutrisno Tjiang (KB Senior)
Juara 1, Lomba
Vocabulary
(tingkat KB Senior)
Juara 1, Lomba Bersyair
(tingkat KB)
Penyelenggara ke 2
lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan

Gwenneth Febriani Chandra (KB Senior )
Juara 3, (tingkat KB Senior)
Lomba Perenting Membuat
Lampion
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan

I Made Kiandra Radeva Nareswara (KB
Terbaik 1, Lomba
Vocabulary
(tingkat KB Yunior)
Juara 2, (tingkat KB)
Lomba Parenting
Menghias Telur Paskah
Penyelenggara :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan

Giselle Janice Tan (KB Senior )
Juara 1 (tingkat KB)
Lomba Parenting
“Membuat Lampion”
Juara 1, Lomba Parenting
Menghias Telur Paskah
(tingkat KB)
Penyelenggara :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan

Megumi Santoso (KB Senior)
Juara 2, Lomba Vocabulary
(tingkat KB Senior)
Juara 2, Lomba Bersyair
(tingkat KB)
Penyelenggara ke 2
lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan

. Brilliant Sumangkut (KB Senior)
Juara 3, (tingkat KB
Senior) Lomba Perenting
Menghias Telur Paskah
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan

Louis Xavier Alexander Wirawan (KB Yunior)
Terbaik 2, Lomba
Vocabulary
(tingkat KB Yunior)
Penyelenggara :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan
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ACHIEVEMENT SCHOOL TK SEMESTER II
Jordan Pradipta Kusumajaya (TK B3)

Earlytha Arsyfa Wijaya (TK B2)

Juara 3 (tingkat Kelompok B)
Lomba Parenting
“Membuat Lampion”
Juara 2 (tingkat Kelompok B)
Lomba melipat bentuk ikan
Menggunakan kertas
origami
Juara 2 (Kelompok B)
Lomba Menyanyi Solo
lagu “Ibu Kartini”
Penyelenggara ke 3 lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Renata Lituhayu Kabanga (TK B2)
Meraih Silver Award dalam
Olimpiade Matematika
HKIMO
(Bib Bei Bay 2021)
Penyelenggara : PPM (Pusat
Pendidikan Matematika)
Juara 3 (tingkat Kelompok B)
Lomba Menyanyi Solo
lagu “Ibu Kartini”
Penyelenggara
KB-TK Kristen Aletheia

Clairine Christabelle Sugianto (TK B1)
Juara 1 (tingkat Kelompok B)
Lomba Parenting
“Membuat Lampion”
Juara 2 (tingkat Kelompok B)
Lomba Parenting
“Menghias Telur Paskah”
Penyelenggara ke 2 lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Made Dylan Fowler (TK B2
Juara 2 (tingkat Kelompok B)
Lomba Parenting
“Membuat Lampion”
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Page 69

Meraih Gold Award dalam
Olimpiade Matematika HKIMO
(Bib Bei Bay 2021)
Penyelenggara : PPM (Pusat
Pendidikan Matematika)
Juara I (tingkat Kelompok B)
Lomba Menyanyi Solo
lagu “Ibu Kartini”
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Callista

Meraih Siver Award dalam
Olimpiade Matematika HKIMO
(Bib Bei Bay 2021)
Penyelenggara : PPM (Pusat
Pendidikan Matematika)

Gevarel Edward Zhang (TK B3)
Meraih Siver Award dalam
Olimpiade Matematika
HKIMO
(Bib Bei Bay 2021)
Penyelenggara : PPM (Pusat
Pendidikan Matematika)

Ester Taruli Zaneta Siagian (TK B2)
Juara 2 (tingkat Kelompok B)
Lomba Parenting
“Menghias Telur Paskah”
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

ACHIEVEMENT SCHOOL TK SEMESTER II
Karin Olivia Agatha (TK B2

Michelle Nichole Thei (TK B2)

Juara 3 (tingkat

Juara I (tingkat
KelompokB)
Lomba melipat bentuk
ikan dari kertas origami
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

KelompokB)
Lomba Parenting
“Menghias Telur Paskah”
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Kenan Pramono (TK B1)

Desak Made Cahya Wulandari (TK A1)

Juara 3 (tingkat
Kelompok B)
Lomba melipat bentuk
ikan dari kertas origami
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Clarine Marcella Wirawan (TK A2)

Juara 1 (tingkat Kelompok A)
Lomba Parenting
“Membuat Lampion”
Juara 1 (tingkat Kelompok A)
Lomba Parenting
“Menghias Telur Paskah”
Juara III (tingkat Kelompok A)
Lomba Menyanyi Solo
lagu “Ibu Kartini”
Penyelenggara ke 3 lomba :
KB-TK Kristen Aletheia

Anneta Genevieve Santoso (TK A2)

Juara 2 (tingkat

Juara 3 (tingkat
Kelompok A)
Lomba Parenting
“Membuat Lampion”
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

KelompokA)
Lomba Parenting
“Membuat Lampion”
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia

Gwenaelle Charisse Zefanya Borsalino (TK A2)
Juara 1 (tingkat Kelompok A)
Lomba membentuk dengan
Plastisin
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Page 70

ACHIEVEMENT SCHOOL TK SEMESTER II
Pricillia Theodora Tjondro Purnomo (TK A2)

Ni Putu Pica Gauri Artha (TK A2)

Juara 2 (tingkat TK A)
Lomba membentuk
Dengan Plastisin
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Patxi Castiella Handayani (TK A1 )

Juara 2 (tingkat TK A)
Lomba Parenting “
Menghias Telur
Paskah”
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Tristan Kenzie Hariadi (A2
Juara 2 (tingkat
Kelompok A)
Lomba Parenting “
Menghias Telur Paskah”
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Juara 3 (tingkat
Kelompok A)
Lomba membentuk
dengan
Plastisin
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Joanna Alexa Gabriella Rosang (TK A1)

Joel Ethan Lim (TK A2)

Juara 1 (tingkat
Kelompok A)
Lomba Menyanyi solo
lagu “Ibu Kartini”
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Juara 2 (tingkat
Kelompok A)
Lomba Menyanyi solo
lagu “Ibu Kartini”
Penyelenggara lomba :
KB-TK Kristen Aletheia
Ampenan.

Teacher Achievement
Paduan Suara PGRI NTB, Juara 1
(tingkat Nasional Se Indonesia)
Lomba Menyanyi Paduan suara “
Mars Perempuan PGRI”
Penyelenggara lomba :
PGRI Tingkat Nasional
Anita Theresia Sinaga, S.Pd
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Tantri Dewi, SPt
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Come and Join Us
ALETHEIA CHRISTIAN SCHOOL (KB-TK)
Jl. Majapahit No. 47 Ampenan,Telp.(0370)625552 Fax. (0370)646691
Email : kindergarten.aletheiaschool@gmail.com l Website : www.skaampenan.sch.id l
Facebook: Kindergarten Aletheia l Instagram : kbtkaletheia_ampenan

