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Karikatur Pahlawan Pendidikan
di Halaman Utama GOOGLE

Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro menjadi
halaman utaman di www.google.co.id  >>> lanjut
hal.3.

Foto : Google
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Membuat Origami
katak

hal.7

Ayo...!
Baca 1 Buku 1 Hari

GERAKAN BUDAYA MEMBACA UNTUK SUKSES MASA DEPAN ANAK

hal.2
ALISA

Disini boleh Baca Buku, Bisa Belajar, Ada Wifi Internet, Bisa denger/jadi Penyiar Radio5

Yuk.... Mewarnai Jin Aladin
Hebat yah...
Jin yang Baik ini juga Gemar Baca Buku

Buletin Alfabet 2015, Ayo Membaca Mari Menulis, Kita jadi Hebat 4

HIKAYAT ANJING, KUCING DAN TIKUS
Pada zaman dahulu, nun jauh di sana tersebutlah sebuah negeri yang elok permai.
Alkisah rakyat negeri itu tengah dilanda kesusahan. Ada seekor burung raksasa
pemakan manusia datang ke negeri itu. Telah banyak anak negeri yang dimakan
burung buas itu. Baginda raja pun gundah. Telah banyak hulubalang perkasa
mencoba melawan burung itu. Namun tak satu pun hulubalang itu yang kembali
dengan selamat. Hatta datanglah tiga hewan menghadap baginda raja. Mereka
adalah anjing belang nyungcang, tikus jinada putih dan kucing candramawat.
Ketiganya menyediakan diri untuk melawan burung raksasa itu.

"Hai kalian bertiga", sabda baginda raja, "pekerjaan ini teramat sukarnya."

"Dengan titah telapak duli paduka, kami akan
melaksanakan", sembah kucing candramawat.

"Baiklah jika demikian. Apabila kalian berhasil maka
aku akan memberi hadiah bagi kalian. Sekarang
berangkatlah."

"Daulat Tuanku", sembah ketiganya, "Titah duli sah
alam hamba junjung tinggi."

Berangkatlah ketiga hewan gagah berani itu. Malam
hari mereka tiba di bawah sarang burung buas itu.
Ketiganya pun mengatur siasat.

Menjelang dini hari si tikus jinada putih memanjat
ke sarang burung itu. Lalu diam-diam tikus itu
menyusup ke balik bulu-bulu sayap burung itu hingga
putus.

Baginya saat burung raksasa itu bangun perutnya terasa lapar. Burung itu pun
bangkit untuk terbang. Namun saat mengepakkan sayapnya hanya sebelah saja
yang terkepak. Sayap sebelah lagi uratnya telah terputus, maka jatuhlah burung
itu.

Anjing belang nyungcang segera memburu ke tempatjatuhnya burung itu, ia lalu
menyalak. Kucing candramawat segera datang, ia menggigit leher burung raksasa
itu sampai mati.

Suka citalah seluruh rakyat negeri itu. Kini burung pembawa malapetaka telah
mati. Baginda raja memberi hadiah bagi ketiga hewan itu. Si kucing candramawat
diizinkan tinggal di dalam dapur manusia dan makan makanan enak yang ada di
dapur. Anjing belangnyungcang dijadikan penjaga rumah dan selalu diberi makanan,
sedang si tikus jinada putih diizinkan tinggal di sawah dan makan padi yang ada.

Sumber : Jakarta.go.id
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
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Animasi Ki Hadjar Dewantara muncul
di google hari ini dalam rangka
peringatan Hardiknas 2015. Karena
jasa Ki Hadjar yang tak terhingga
sebagai Bapak Pendidkan Nasional,
setiap tahun pada tanggal 2 Mei yang
merupakan tanggal kelahiran beliau-
bangsa Indonesia merayakan Hari
Pendidikan Nasional.

Dalam google doodle hari ini, tampak
animasi Ki Hadjar Dewantara muncul sebagai pengganti huruf
O untuk susunan kata Google. Ki Hadjar ditampilkan
sebagaimana yang kita kenal selama ini, berpeci hitam dan
berkacamata, serta mengenakan jas dan kemeja warna putih
yang dipadu dasi hitam. Untuk memperkuat detail ‘hari
pendidikan nasional’, Google membubuhkan pernik buku
berwarna kuning yang dipegang oleh K i Hadjar.

Ki Hadjar Dewantara yang memiliki nama kecil Raden Mas
Suwardi Suryaningrat telah lama menjadi sosok inspirasi
bangsa Indonesia. Beliau merupakan pelopor pendidikan bagi
kaum pribumi. Bukan hanya untuk kalangan priyayi, tetapi
juga rakyat jelata. Ki Hadjar mendirikan perguruan Taman
Siswa pada 1922 untuk mewujudkan mimpi ini.

Semboyan terkenal Ki Hadjar Dewantara, “ing ngarsa sung
tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”
demikian terkenal. Semboyan ini mengajarkan peran penting
para pemimpin terhadap dunia mereka, “Kala berada di depan
memberi contoh. Saat ada di tengah, membangkitkan
kemauan Dan di belakang, memberi dukungan moral serta
semangat.”
*Sumber : www.sidomi.com

Membuat Origami Katak
Jelang
OLIMPIADE TAMAN BACAAN ANAK
2015

Komunitas 1001 Buku segera melaksanakan Olimpiade Taman
Bacaan Anak (OTBA) tahun 2015 bulan Agustus mendatang,
setelah absen di tahun 2014 kemarin.

Tidak seperti sebelumnya yang berlangsung di area terbuka
yaitu di Bumi Perkemahan Ragunan, tahun ini OTBA
berlangsung di dalam ruangan, Kira-kira dimana yah? Apakah
itu di Mall atau Aula Besar. Wah pasti seru nih.

OTBA tahun 2013 lalu juara umumnya adalah Taman Bacaan
Alfabet loh, semoga aja tahun ini kita lakukan sama-sama
bisa jadi juara lagi.

Nah kesempatan nih bagi adik-adik yang mau ikutan OTBA di
bulan agustus  2015 besok gampang, daftar aja sms ketik :
DAFTAR NAMA UMUR, kirim ke 0857 1583 5679.

Ayo...!
Baca 1 Buku 1 Hari Book Drop BOX

buku ane sumbangin aja deh,
udah pernah baca, soalnye

kotak sumbang buku

GERAKAN BUDAYA MEMBACAUNTUK SUKSES MASA DEPAN ANAK
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ALISAYuk Ikutan Alfabet Keliling Desa

Bisa Baca Buku
Ada Klub Belajar
Ada Klub Seni
Ada Games Seru
Ada Nonton Bareng
Ada Seminar
Bisa Wifi
Boleh Sumbang Buku

Apa saja yang bisa
kamu ikut di ALISA?

Bagaimana Cara Daftarnya?
Pendaftaran lewat SMS dan Isi Form.


