YAYASAN PENDIDIKAN
PLAYGROUP & TAMAN KANAK-KANAK

Tadika Puri
Program Sekolah:
Program Playgroup A – Aktif dan Ingin Tahu (2-3 tahun)
 Pendekatan untuk Belajar - Kemampuan untuk memecahkan masalah,
menjelajahi dunia di sekitar mereka, menjadi lebih mandiri.

 Seni Kreatif - Kemampuan untuk mengekspresikan ide dan perasaan melalui
musik, gerakan, seni visual, dan drama.

 Bahasa - Kemampuan untuk menggunakan keterampilan percakapan dan kosa
kata untuk berkomunikasi secara efektif.

 Literacy - Kemampuan untuk menunjukkan kesadaran fonologis, pengetahuan
alfabet, membaca awal, dan keterampilan menulis awal.

 Logic & Reasoning - Kemampuan untuk mengurutkan, menyelesaikan masalah,
dan berpikir kritis.

 Matematika Awal - Kemampuan untuk memahami angka, pola, penyortiran, dan
pemesanan; kemampuan untuk menggunakan angka untuk menambah,
mengurangi, mengukur, dan grafik.

 Alam & Sains - Kemampuan untuk memahami dunia alami dan fisik; kemampuan
untuk mengamati, menggambarkan, memprediksi, dan mengumpulkan data.

 Studi Sosial - Kemampuan untuk memahami diri mereka sendiri, keluarga
mereka, komunitas mereka, dan dunia mereka.

 Perkembangan Fisik / Kesehatan - Kemampuan untuk mengoordinasikan dan
mengendalikan gerakan otot besar dan kecil; meningkatkan kesadaran konsep
kesehatan dan keselamatan.

 Perkembangan Sosial-Emosional - Kemampuan untuk berinteraksi dengan orang
lain dan peningkatan kesadaran mereka tentang diri mereka sendiri dan emosi
mereka; memahami hubungan mereka dengan orang lain, seperti keluarga,
teman, anggota masyarakat.
Semakin awal usia prasekolah, rasa ingin tahu anak semakin tinggi. Seperti dalam lingkungan
keluarga sendiri, anak Anda bebas menjadi apa saja mulai dari artis hingga insinyur. Bermain
game “pura-pura,” belajar, berpartisipasi dalam kegiatan langsung - ini hanya beberapa cara
kita membuat anak-anak tetap terlibat. Karena belajar bagaimana berhubungan dengan orang
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lain. Kegiatan kami lakukan setiap hari dengan kelompok besar dan kecil. Program Playgroup
Tadika Puri mendorong keingintahuan alami dan kesediaan anak-anak untuk mencoba hal-hal
baru, sehingga anak-anak menemukan cara terbaik yang mereka pelajari. Jadi, selain
keterampilan dasar, anak Anda belajar tentang pengarahan diri sendiri, kemandirian, dan harga
diri.

Program Playgroup B – Belajar Menyenangkan (3 - 4 tahun)
• Pendekatan untuk Belajar - Mengukur kemampuan anak untuk merencanakan,
menetapkan tujuan, dan berinteraksi dengan orang lain dan dengan lingkungan.
• Seni Kreatif - Mengukur kemampuan anak untuk mengekspresikan ide dan
perasaan melalui musik, gerakan, seni visual, dan drama.
• Bahasa - Mengukur kosakata ekspresif dan reseptif anak-anak dan kemampuan
mereka untuk menggunakan keterampilan percakapan dan kosa kata untuk
berkomunikasi secara efektif.
• Literacy - Mengukur kesadaran fonologis anak-anak, pengetahuan alfabet,
membaca, dan keterampilan menulis.
• Logic & Reasoning - Mengukur keterampilan sekuensing, pemecahan masalah,
dan anak-anak berpikir kritis.
• Matematika Awal - Mengukur kemampuan anak-anak untuk memahami angka,
pola, penyortiran, dan pemesanan, serta kemampuan untuk menggunakan
angka untuk menambah, mengurangi, mengukur, dan grafik.
• Alam & Sains - Mengukur pemahaman anak-anak tentang dunia alami dan fisik,
serta kemampuan mereka untuk mengamati, menggambarkan, memprediksi,
dan mengumpulkan data.
• Studi Sosial - Mengukur pemahaman anak-anak tentang diri mereka sendiri,
keluarga mereka, komunitas, dan dunia mereka.
• Perkembangan Fisik / Kesehatan - Mengukur keterampilan motorik halus
dan kasar anak-anak serta pemahaman mereka tentang kesehatan dan gizi.
• Perkembangan Sosial-Emosional - Mengukur kesadaran diri dan kemampuan
anak untuk menunjukkan rasa hormat dan empati kepada orang lain.
Anak-anak prasekolah seperti spons - mereka menyerap pengetahuan. Program Playgroup
Tadika Puri dengan pendidik anak usia dini, mengikuti pedoman untuk praktik yang sesuai
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dengan perkembangan yang ditetapkan oleh lembaga yang berkompeten. Keterampilan sosial,
verbal, kognitif dan fisik dibangun melalui kegiatan yang melibatkan anak-anak - menghitung
sedotan untuk susu, mengidentifikasi huruf pertama dari nama masing-masing anak, atau
bekerja sama untuk menyusun puzzle.

Program TK A - Transisi (4 ~ 5 tahun)
• Pendekatan untuk Belajar - Mengukur kemampuan anak untuk merencanakan,
menetapkan tujuan, dan berinteraksi dengan orang lain dan dengan lingkungan.
• Seni Kreatif - Mengukur kemampuan anak untuk mengekspresikan ide dan
perasaan melalui musik, gerakan, seni visual, dan drama.
• Bahasa - Mengukur kosakata ekspresif dan reseptif anak-anak dan kemampuan
mereka untuk menggunakan keterampilan percakapan dan kosa kata untuk
berkomunikasi secara efektif.
• Literacy - Mengukur kesadaran phoneties anak-anak tentang pengetahuan
alfabet, membaca, dan keterampilan menulis.
• Logic & Reasoning - Mengukur keterampilan secara berurutan, pemecahan
masalah, dan anak-anak bisa berfikir kritis.
• Matematika Awal - Mengukur kemampuan anak-anak untuk memahami angka,
pola, penyortiran, dan pemesanan, serta kemampuan untuk menggunakan
angka untuk penambahan dan pengurangan.
• Alam & Sains - Mengukur pemahaman anak-anak tentang dunia alami dan fisik,
serta kemampuan mereka untuk mengamati, menggambarkan, memprediksi,
dan mengumpulkan data.
• Studi Sosial - Mengukur pemahaman anak-anak tentang diri mereka sendiri,
keluarga mereka, komunitas, dan dunia mereka.
• Perkembangan Fisik / Kesehatan - Mengukur keterampilan motorik halus dan
kasar anak-anak serta pemahaman mereka tentang kesehatan dan gizi.
• Perkembangan Sosial-Emosional - Mengukur kesadaran diri dan kemampuan
anak untuk menunjukkan rasa hormat dan empati kepada orang lain.
Kami ingin putra - putri Ayah Bunda tetap bersemangat belajar. Jadi, kami fokus pada
matematika, sains, bahasa dan studi sosial, dan disajikan dengan suasana menyenangkan.
Program TK Tadika Puri dengan pendidik anak usia dini, mengikuti peraturan yang ditetapkan
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oleh lembaga yang berkompeten / Diknas. Program kami membantu anak-anak
mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan memecahkan masalah yang mereka
perlukan untuk berhasil di sekolah dan kehidupan. Guru merencanakan pelajaran untuk
memperdalam pemahaman konsep-konsep akademik dasar melalui eksplorasi, investigasi, dan
permainan. Kami menyediakan tempat di mana anak-anak dapat belajar mandiri sambil
menunggu waktu belajar.

Program TK - Pikiran dan pertanyaan (5 ~ 6 tahun)
• Seni Bahasa - Dengan dorongan dan dukungan, anak dapat mengajukan
pertanyaan dan dapat menjawab sebuah cerita.
• Matematika - Gunakan bahan konkret untuk memecahkan masalah; Hitung 1
hingga 50.
• Ilmu Sosial - Menceritakan pengalaman & kebiasaan keluarga.
• Sains - Merencanakan dan melakukan percobaan untuk membandingkan efek
dari kekuatan yang berbeda dari suatu objek.
• Kemandirian & Keterampilan Sosial - Kemampuan untuk berkompromi dan
kerjasama dan dapat mengajukan pertanyaan untuk mencari tahu tentang
topik yang disajikan di kelas.
• Pengembangan Fisik & Kreatif - Kemampuan untuk naik dan turun tangga
dengan kaki bergantian; menggambar representasi tokoh manusia dan hewan.
Anak-anak menjadi terbiasa dengan kegiatan di sekolah TK untuk dipersiapkan masuk Sekolah
Dasar. Program Playgroup & TK Tadika Puri menyatukan semua pelajaran dan keterampilan dari
perjalanan putra - putri ayah bunda dalam program yang dirancang untuk mempersiapkan
mereka sukses dibidang akademik selanjutnya.

