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● Pada situasi sperti ini, ketika ada sebuah tekanan cukup tinggi atau stress dan kekhawatiran di 

sekitar anak-anak, rutinitas akan membantu mereka merasa aman dan nyaman. 
 

● Sangat penting agar anak-anak memiliki rutinitas di rumah sehingga mereka tetap terlibat secara 
nyata dan menyadari apa yang harus dilakukannya. Masa yang cukup lama tanpa pengaturan 
dapat mengarah pada kesulitan yang muncul akibat energy yang terpendam dan masalah 
perilaku.  

 
● Semua anak mungkin tidak menginginkan kelasnya ada di rumah sepanjang hari. Perlu ada 

kegiatan-kegiatan sederhana atau proyek yang dilakukan anak setiap hari di dalam atau sekitar 
rumah,  ini adalah kesempatan bagi mereka untuk belajar konsep akademik sambil bekerja 
meningkatkan beberapa keterampilan seperti kemandirian hidup, bekerja dan keterampilan 
fungsional yang akan berguna sepanjang hidup mereka.  

 
● Ciptakan jadwal kegiatan sederhana untuk diikuti dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan di rumah 

bagi anak and.  
 

● Buatlah dengan gambar atau kata-kata sederhana. Pasanglah di tempat yang terlihat dan 
tunjukkan pada anak, beritahukanlah sebelum dan setalh mengikuti kegiatan sepanjang hari.. 
 

● Buat target dan buatlah perencanaan hadiah atau  nilai setelah ia menyelesaikan tugas agar 
anak termotivasi. 
 

 

 

 
 

        

    

	
	



Kepedulian	pada	Pendamping		
	

Anda pasti merasakan tekanan yang luar biasa besar. Kekhawatiran pada semua yang sedang terjadi di 
dunia dan kapan semua ini akan berakhir.  Selalu banyak orang di rumah setiap saat. Tekanan pekerjaan 
anda – ini bukan hari libur dan banyak diantara anda berusaha keras untuk belajar cara baru bekerja dari 
rumah. Tekanan untuk mengajar anak-anak anda yang menerima tugas dari sekolah. Menjaga dan 
memastikan semua anak menjalankan tugas dan belajar serta tetap tenang tidaklah mudah. Memiliki 
seorang anak dengan kebutuhan belajar khusus menuntut anda untuk lebih kreatif dalam menjaga 
kesimbangan semua itu. Pertama-tama, jagalah diri anda! Berikut adalah beberapa tips yang berguna: 

• Carilah waktu dimana anda dapat memiliki waktu untuk sendiri dan tenang, meskipun hanya 
sebentar dalam setiap harinya. Anda akan terkejut meskipun anda hanya dapat melakukan 
dalam waktu 15 menit. 

• Ciptakan rutinitas dan IKUTILAH TERUS!!  

• Lakukan  rutinitas pada anak-anak dan pastikan ada waktu dimana anda terbebas dalam 
mengawasi anak dan pastikan mereka membantu mengerjakan hal-hal di rumah – ini adalah 
saat yang sangat baik untuk mengajarkan mereka agar berperan pada keluarganya di rumah.   

Contoh	Jadwal	Harian		
Waktu Kegiatan 

05.00  - 07:30  Bangun 
Sholat 
Kegiatan bantu diri 

07:30 – 08:00 Olahraga: Senam, Jalan-jalan sekitar rumah, Yoga, 
dll  

08:00 - 08:30 Sarapan : Membantu menyiapkan, mengatur 
meja, membersihkan  

09:00 - 10:00 Waktu untuk proyek: 
● Senin dan Rabu : Membuat suatu produk  
● Selasa : Seni  
● Kamis : Memasak  
● Jumat : Bersih-bersih rumah  
● Sabtu : Menempel di buku/ membuat 

buku cerita  
● Minggu :  Photografi 

10:00 - 11:00 TV  /  mencuci & mengeringkan pakaian  
11:00 - 12:00 Bermain di dalam/ luar ruangan  
12:00 – 01:00 Makan siang: mengatur meja, makan, 

membersihkan  



01:00 – 02:00 Sholat lanjut = Mengerjakan tugas sekolah/ 
Akademik fungsional  

02:00 – 03:00 Berkebun 
03:00 – 04:00 Bermain/ mewarnai bebas  & Sholat 
04:00 – 05:00 Mengetik di komputer/ melukis atau TV  
05:00 – 05:30 Membaca 
05:30 – 07:00 Membantu menyiapkan makan malam/ santai dan 

sholat  
07:00 – 08:00 Makan malam: mengatur meja, makan dan 

membersihkan  



 
Apakah ini terlihat Tidak Mungkin? Nggak juga! Jika anda jelas dan tegas serta membuat harapan 

jelas atau target di awal, maka anak anda akan mengikuti!  
Berikut adalah contoh jadwal sederhana yang dapat diikuti.  

 

Jadwal Saya  

Pagi 
      Bangun Tidur 

 
 

Bantu Diri 

 

Olahraga 

 

Sarapan 

 

Waktu 
Proyek 

    

TV 
 

 

Makan Siang 
 

 

Siang  
Tugas Sekolah 

 

Berkebun 

 

Bermain 

 

Mewarnai 
 

  

Membaca 

 

Membantu 
di dapur  

 

Makan 
Malam 

 

 
● Tunjukkan pada mereka keseluruhan jadwal. Lalu, setiap pagi, berikan jadwal hariannya sehingga mereka paham 

harus mengikuti. Untuk anak yang masih kecil, tunjukkan jadwalnya untuk separuh hari terlebih dahulu, atau bisa 
juga dengan menunjukkan apa jadwal sekarang dan berikutnya. Konsisten adalah penting.  

                             



 

	
Membangun	Kemandirian	melalui	

Kegiatan	Sehari-hari	 
 

 

 

Mengapa ini berupakan bagian yang 
sangat penting? 

● Menjadi semandiri mungkin di masa 

depan  

● Membangun kepercayaan  dan harga 
diri 

 Mengapa harus dilakukan sekarang?  
● Anak-anak dengan kebutuhan khusus 

memerlukan waktu yg lebih lama 

untuk menguasai suatu keterampilan. 

Jadi, latihan sedini mungkin akan 

lebih baik.  

● Adanya waktu yang panjang di rumah 
untuk belajar dan berlatih 
keterampilan tanpa terburu-buru 
untuk berangkat sekolah  

 

 



Sumber-sumber yang diperlukan: 
● Kesabaran untuk memberikan waktu 

anak melakukan sendiri  

● Yakin bahwa anak dapat belajar dan 

terlibat  

● Alat-alat rumah tangga sehari-hari  

 
 

 
 
 

 Keterampilan yang dibangun  
Area perkembangan dan akademik  

1. Bantu-diri, Konsep diri dan harga diri  
2. Berhitung 
a) Arah dan besar - kecil 

b) Pengukuran 

c) Keterampilan angka/ berhitung 

3.  Sains 
a) Kebersihan & kesehatan  

b) Bagaimana fungsi mesin  

Area Pengajaran Dasar 
1. Keterampilan  pengaturan  

a) Urutan  

b) Pengaturan ruang dan materi  

2. Keterampilan Kerja  
a) Menyelesaikan tugas secara mandiri  

b) Mengevaluasi tugasnya sendiri  

3. Komunikasi  
a) Meminta bantuan jika memerlukan  

b) Memilih  

4. Keamanan  
a)  Cara memakai gunting dan lem secara benar 

dana man  

5. Keterampilan motorik Kasar & Halus  
a) Keseimbangan, koordinasi dan mengangkut  

b) Melipat, menuang dan memotog  

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Mengatur	Rutinitas	Bangun	Pagi 

   
 

 

 
 

Mengatur weker pada jam yang sama setiap hari  
● Orang tua dan anak mengatur jam weker 

bersama-sama pada malam hari dan letakkan di 
dekat anak. 

● Pilihlah sebuah sistem hadiah dengan anak 
apabla dia mampu melakukan 5 kali berturut-
turut  

● Biarkan anak yang memilih waktu bangun pada 
hari Sabtu dan Minggu – TETAPI – tetap 
nyalakan weker – jangan sampai kehilangan 
rutinitas! 
 
 
 

 
 
 

 

Bersiap-siap seolah hari biasa ketika masuk sekolah  
 

● Sikat gigi, mandi, pakai baju  
● Biarkan dia mengambil/ menyiapkan barang yang 

diperlukan ketika mandi dan berpakaian. 
● Biarkan anak memilih baju mana yang akan dipakai 

hari ini.  
● Kenali langkah/ bagian dimana anak masih 

memerlukan bantuan, masih kesulitan atau belum 
tahu bagaimana cara melakukannya.. 

● Peragakan dan berilah contoh bagaimana cara 
melakukannya  

● Dukung dengan bantuan tangan jika diperlukan. 
● Beri instruksi verbal atau promt. 
● Jika mereka tidak dapat terlibat pada semua 

langkah, sedapat mungkin libatkan dibagian 
manapun yg memungkinkan. 

● Ajarkan untuk berpakaian di tempat privat dengan 
pintu tertutup 

● Ajarkan untuk meletakkan pakaian kotor di 
keranjang cucian. 



● Beri kesempatan pada anak untuk belajar dengan 
melakukan. 

● Jika anak anda belum mampu menggunakan toilet, 
mungkin ini saat yang baik untuk lepas dari popok 
dan melatih menggunakan toilet secara terjadwal  
 

 

 

Kerumahtanggaan	

 

 

 

 

Membantu menyiapkan makan siang  
 

● Pikirkan tugas sederhana yang dapat 
diberikan pada anak  

● Mencuci sayuran  
● Mengupas kentang, wortel, mentimun.  
● Memotong sayuran jika hal tersebut 

aman untuk menggunakan pisau  
● Mencuci perkakas  

 
 



 
 
 

 

Mencuci dan menjemur pakaian  
 

● Anak dapat terlibat dalam berbagai 
cara dan dalam setiap atau sebagian. 
Mereka dapat melakukan secara rutin 
dalam mencuci pakaian mereka. 

● Ajarkan mereka untuk merendam 
pakaian dengan sabun dan air dalam 
beberapa menit yang diatur lalu 
memasukkan ke mesin cuci 

● Ajarkan mereka seberapa banyak 
sabun yang diperlukan dalam ukuran 
sendok. 

● Kucek dan bilas pakaian, atau belajar 
untuk mengoperasikan mesin cuci 
meskipun hanya satu langkah saja. 

● Mengeluarkan pakaian untuk dijemur 
atau dikeringkan. Belajar untuk 
menjemur dan menjepit pakaian 

● Ajak mereka membantu ketika anda 
mencuci dari awal hingga akhir  

● Jadikan mereka Assiten Anda! 
 

 
 

 

 

Melipat pakaian 
 

● Ambil pakaian kering dari jemuran atau 
keranjang 

● Pisahkan berdasarkan pemiliknya 
● Lipat bersama dengan anak atau ajak 

juga kakak adiknya. 
● Ajarkan anak-anak untuk meletakkan 

dan mengatur pakaiannya ke lemari. 
 

 



Olahraga		
Senam,	Yoga	,	Menari 

 
	

Olahraga untuk kesehatan tubuh dan jiwa kita! Ini dapat menjadi kegiatan 

keluarga dan bermanfaat bagi anda semua!  

 

 

 

 Keterampilan yang dibangun  
 Area Perkembangan & Akademik  
 1.Kognisi 

 a) Meniru/ mencontoh tindakan  

 b) Ingatan 

2. Berhitung 
a) Menghitung angka 

 
  

Area Pengajaran Dasar  
 1. Keterampilan pengaturan 	

a) Mengikuti urutan	
2. Keterampilan Kerja	
a) Perhatian pada tugas 	

3.Keterampilan gerak 

    a) Koordinasi motoric kasar dan kesaimbangan   

 

Tujuan 
1. Lakukan secara rutin dalam waktu 

antara 15 sd 30 menit dalam bentuk 

seperti; senam, olahraga di luar rumah, 

menari atau yoga.	
2. Untuk mendapat kesegaran dan energy 

di pagi hari 	
3. Menggunakan energy, membakar 

kalori dan menjaga kebugaran 

 Apa yang anda perlukan  
● Video dari olahraga rutin 	
● Anggota keluarga yang dapat memberikan 

arahan jika tidak ada video  

 



	

Senam	

														
	

	

 
Apa yang dapat anda lakukan?  

● Memutar video baik oline atau yang diunduh dan ikuti 	
● Berikut ini beberapa tautan:	
1. https://bit.ly/3bny7v1 
2. https://bit.ly/39eyG8W 
3. https://bit.ly/3agC9oA 

 

 
 
 
Rutinitas sederhana: 

● Jika anda tidak memiliki akses pada video, buatlah 
rutinitas sederhana. 	
1. Lari di tempat hingga 30 hitungan dua kali	
2. Berlari mengelilingi rumah 5 kali 	
3. Melompat dengan pola yang berbeda-beda, duduk 

dan berdiri: dengan hitungan 1,2,3,4,5 atau instruksi 
lompat 4 kali lalu duduk.	

4. Olahraga dengan melakukan  gerakan  yang terdiri 
dari 4 langkah, kemudian diulang kembali. 
Contohnya:	

    	
1 – Tangan ke depan  
2 – bungkukkan badan, kedua tangan menyentuh ke 
lantai.  
3– Kembali tegak dan tangan ke depan  
4– Posisi siap – ulangi hingga 16 kali  
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



																																																														Menari	
								

							 					

 
● Lihatlah video youtube berikut ini, lakukan secara rutin. 

Selamat bersenang-senang! 	
1. https://bit.ly/2WDYfh8 
2. https://bit.ly/2UB2nMe 
3. https://bit.ly/3dpLZX9 
4. https://bit.ly/3dqjzMI 

 

	
Yoga	
	

 
 

                  
 
 
 
 

 

 
Ular (lihat gambar samping) 

1. Gunakan lantai dan tengkurap dengan perut 	
2. Retangkan dari kepala hingga ujung kaki beritahu 

anak, “ayo berpura-puraseperti ular, sedang 
berbaring di bawah sinar matahari” 	

3. Tahan posisi ini kurang lebih 30 detik 	
4. Bawa kembali tangan anda ke bahu, telapak 

tangan di lantai 	
5. Luruskan lengan dan angkat kepala dan dada 

setinggi mungkin, rapatkan siku ke badan dan 
berat badan bertumpu pada kedua tangan. 	

 
  

 

	
	

	

 
Buaya (lihat gambar samping) 
 

1.  Angkat kepala dan tekuk ke atas dari penggang, 
lengkungkan ke belakang	

2. Beri tahu anak, “kamu buaya di rawa dan sungai.” 	
3. Apa yang temukan untuk dimakan hari ini? Lihat 

tangkap katak atau serangga itu dan buka 
rahangmu seperti buaya. 	

 

	  



	
	

	

 
Kucing (lihat gambar samping) 

1. Angkat badanmu dan merangkak dengan lutut, 

jaga kedua lengan tetap lurus di latai, bahu santai 

dan kepala terangkat. 	
2. Beri tahu anak, “sekarang ayo kita menjadi seperti 

kucing”. Dorong anak-anak untuk mengeluarkan 

bunyi “meong”. 	
3. Lengkungkan punggung seperti kucing yang 

sedang marah..	
4. Berganti-ganti antara posisi kepala sedang 

mengeong , diam lalu melengkungkan punggung 

berkali-kali. Saat punggung melengkung, tarik 

nafas dalam-dalam ketika kepala ke atas dan 

lepas panjang ketika melengkung		

	

	
	
	

 
Anjing (lihat gambar samping) 

1. Angkat pinggul anda, jaga lengan tetap lurus. 

Usahakan kaki tetap lurus dan menapak di lantai. 

Ini mungkin posisi yang sulit untuk bertahan dalam 

waktu yang lama. 

2. Bawa pinggul kembali ke lantai. Jaga agar tangan 

dan kaki tetap lurus, dan angkat kepala seperti 

anjing. 

3. Dorong anak untuk mengeluarkan suara 

gonggongan, “guk-guk” 

4. Bervariasi antara posisi pinggul ke atas dan ke 

lantai.  

5. Selesaikan dengan pinggul ke atas  

6.  

 

 

 

 

 

 



	
	

	
	
	

	

	

 Tikus (lihat gambar samping) 

1. Geser	kedua	lengan	dan	tubuh	ke	belakang	kea	
rah	kaki.	

2. Jaga	 pantat	 anda	 pada	 tumit	 dan	 letakkan	
tangan	 Anda	 di	 sisi	 tubuh	 Anda	 sehingga	
tangan	Anda	sepanjang	tubuh	ke	arah	kaki.	

3. Dorng	 anak-anak	 untuk	 “diam	 seperti	 tikus”	
selama	mungkin,	setidaknya	30	detik	

Mainkan	sebuah	Tantangan	
	

Secara	bergantian,	saling	memberikan	tantangan	kepada	setiap	anggota	keluarga:	
• Siapa	yang	bisa	berdiri	dengan	satu	kaki	paling	lama	
• Siapa	yang	dapat	melompat	di	tempat	paling	lama	
• Duduk	dikursi	dan	bangkit	berulang-ulang	selama	30	detik	–	siapa	yang	paling	

banyak?	
Tantanan	seperti	ini	bisa	menyenangkan,	membangun	sikap	yang	baik	untuk	menang	dan	
kalah,	mengajarkan	keterampilan	matematika	dan	mengembangkan	tekad	–	bersamaan	
dengan	kesehatan	yang	baik.		
	



 

Membuat	Suatu	Produk-	
Senin	dan	Rabu	 

 

 

Apa	yang	anda	perlukan?		
• Bahan-bahan yang ada di rumah atau 

warung terdekat  

 Tujuan: 
● Agar anak-anak mampu bertahan 

mengikuti hingga menciptakan produk.  

● Agar anak-anak merasakan keberhasilan 

dan merasakan pencapaian 

● Untuk membangun keterampilan kerja 

dan keterampilan motorik halus                                                                                

 

 

 

 Keterampilan yang Dibangun  
 Area perkembangan dan Akademik  
 1. Kepribadian, Bantu diri & Konsep diri  

2. Keterampilan sosial  
3. Berhitung  
a) Konsep angka  

b) Ukuran  

  Area Pengajaran Dasar 

 
 

 

 1. Keterampilan Pengaturan 

a) Mengikuti urutan  

b) Pengaturan ruang dan materi  

2. Keterampilan Kerja  
a) Menyelesaikan tugas dengan mandiri  

b) Mengevaluasi pekerjaan sendiri  

3. Komunikasi   
a) Diskusi dan pengambilan keputusan  

b) Meminta bantuan ketika dibutuhkan  

c) Memilih  

4. Keamanan 

5. Menggunakan gunting dan lem dengan  

benar 

6.  Keterampilan Motorik Halus 

a) Memotong, melipat, menempel, 

menggulung  
 



Kartu	Ucapan	 
 

 

Bahan yang dibutuhkan: 
● Kertas karton/kertas warna/kertas 

putih/kotak pak/plastic pembungkus  

● Pensil/krayon/cat ait  

● Gunting 

● Penggaris 

● Lem 

 

 Yang harus dilakukan: 
Diskusi  

● Apa yang akan kamu buat?  

● Berapa yang akan kamu buat 

(setidaknya dua)  

● Akan dikirimkan ke siapa?  

 

 

    

      

 

     

          

 

 

    

 Langkah-langkah: 
1. Lipat kertas menjadi 2 bagian, beritahu 

strategi melipat pada anak, buat garis pada 

bagian yg akan dilipat. Satukan setiap 

sudutnya dan lipat. 

2. Tarik lipatan  dan jepit dengan jari lalu tarik 

secara teratur   sesuai kebutuhan selama 3 

– 5 hitungan. 

3. Gambarlah sebuah bentuk di kertas yg ada, 

misalkan bentuk hati, bunga, pohon, 

bintang, rumah, dll. Potong mengikuti garis 

dan temple untuk membuat desain atau 

pola pada kartu. Anda juga bisa mewarnai/ 

membuat sketsa/ mencetaknya 

4.  MInta anak Anda untuk mengucapkan 

pesan yg ingin dituliskan di kertas coretan. 

Baca kembali & tanyakan pada anak jika 

ada yg ingin diubah. Diskusikan berbagai 

cara untuk memberikan salam tertulis, 

biarkan anak memilih dan 

menadatanganinya. Bacakan hasil draft, 

minta anak untuk menulis di kartunya atau 

minta dia menyalinnya 

 



 
Tas	Kain	dari	Kaos	Bekas		

 

 

Bahan-bahan 
● Kaos lama yang berbahan tebal akan 

membuat tas lebih kuat  

● Gunting yang tajam  

● Pensil untuk membuat pola  

● Mangkok besar  

● Penggaris 

 Yang harus dilakukan 
● Kumpulkan kaos lama miliknya sendiri 

atau keluarga atau tetangga. Beri 

kesempatan anak untuk bertanya jika 

mereka memilikinya 

           

 

       

 
 

Langkah 1: Letakkan kaos di atas permukaan yg 

rata 

 Langkah 2: Gunakan gunting, potong 

bagian lengan 

  

        

  

          

Langkah 3: Potong bagian leher, bisa 

menggunakan mangkok besar & menjiplak 

berkeliling, maka bentuknya sudah bulat 

 Langkah 4: gambarlah garis setiap 2 cm dan 
potong pada kedua lapisan, kemudian ikat satu 
persatu. Ingat tas ini akan molor, jadi pastikan 
tidak terlalu panjang menggantung hingga kaki. 



      

 

     

Langkah 5: Satukan bagian atas & bawah dan 

ikat sampai selesai 

 Langkah 6: Ikat seluruhnya agar tas tertutup, 

jika tali tidak ingin terlihat, anda dapat 

membaliknya terlebih dahulu. 

                                                                 

                                                                   

                                                                  

 

Tas anda sudah siap! Tidak ada lagi plastik. ☺ 

● Minta anak untuk memperlihatkan hasil akhirnya pada keluarga dan tetangga. 

● Mereka juga bisa menjualnya dan menerima pesanan; atau membuat untuk hadiah teman, 

keluarga atau dijual di sekolah 

 

 

 

 

 

 



	
Membuat	Amplop	Kertas	 

 

 

 

Bahan  Harus dilakukan 
● Kertas/kertas tidak terpakai/koran 

bekas yang diberi gambar dengan pola 

(lihat gambar)  

● Gunting 

● Lem 

 Buat target: setidaknya dua s.d. lima amplop 

setiap kali membuat  

 

 

       
 

 Langkah-langkah: 

 ● Potong sepanjang garis tebal  

 ● Lipat. Sekarang tekan setiap sisi 

sepanjang garis tipis sambal 

berhitung hingga 5.. 

 ● Rekatkan pada ke tiga sisi, dan 

biarkan bagian atas terbuka  

 ● Anda juga dapat mewarnai, menjiplak 

(misalkan daun atau jari-jari) lalu 

rekatkan pada amplop yang sudah 

jadi.  

 

 

     

  

 

     

 



	
	

Pot	dari	Botol	Plastik 
      

 

Bahan  Harus dilakukan: 
● Gunting 

● Penggaris untuk mengukur 

● Botol plastik bekas 

● Kain tipis (diameter kira-kira 2 cm) 

● Karet gelang 

 

 ● Kumpulkan botol plastic bekas air minum 

atau botol kaleng di rumah atau tetangga.  

● Rancangan jika anda akan mengecat atau 

mendekorasinya 

● Diskusi tentang apa yang akan ditaman 

 

 

 

 

  
 

Langkah-langkah 
1. Tandai botol di bagian tengah badan 

botol 

2. Potong pada bagian yang telah anda 

tandai 

3. Buka tutupnya 

4. Ambil kain dan tutupkan dibagian mulut 

botol lalu ikat dengan karet sebagai 

pengaman di bagian leher botol. 

5. Ambil potongan botol lainnya dan lukis 

pot dengan cat akrilik/ cat poster atau 

tempelkan benda seperti ranting kering, 

tutup botol, tali atau lainnya, jika anda 

mau. Biarkan hingga kering  

6. Isi botol yang ada tutupnya dengan 

tanah hingga setengahnya  

7. Kemudian masukkan bagian tadi ke 

dalam bagian potongan botol lainnya 

(lihat gambar)  

 

                                           



 
 



 

Ide-ide	Seni		

 

 

Tujuan 
● Agar anak menunjukkan kreativitas 

mereka  
● Membantu mengembangkan imajinasi  

 Bahan-bahan yang diperlukan  
● Kertas, cat warna, lem, gunting dan 

bahan-bahan rumah tangga  
 

 

 

 
 

 

 Keterampilan yang Dibangun  
 Area perkembangan dan Akademik  
 1. Ekspresi Diri 

2.  Kreativitas dan Imajinasi  
3. Sains 

a) Warna dan bagaimana warna terjadi 

4. Berhitung 
a) Konsep angka  

 Area Pengajaran Dasar 
 1. Keterampilan Pengaturan 

a) Mengikuti urutan  

b) Pengaturan ruang dan materi  

2. Keterampilan Kerja  
a) Menyelesaikan tugas dengan mandiri  

b) Mengevaluasi pekerjaan sendiri  

3. Komunikasi   
a) Diskusi dan pengambilan keputusan  

b) Meminta bantuan ketika dibutuhkan  

c) Memilih  

4. Keterampilan Motorik Halus  
a) Menggunting, melipat, cutting, folding, 

mengerutkan, menempel  

 
 

 

 

 



 

 

  

Membuat jiplakan dengan daun atau 
sayuran  
 

1. Kumpulkan benda-benda untuk dicetak; 

daun, tutup botol, sayuran, atau bentuk 

pahatannya, dll 

2. Lukis atau celupkan dengan cat air 

kemudian jiplakkan (temple) di atas 

kertas untuk menciptakan pola  

 

 

   

 

   
 

 Lukisan dengan sikat gigi 
 

1. Celupkan sikat gigi bekas ke dalam cat 

air 

2. Dengan gerakan ibu jari, semprotkan 

/ kibaskan cat ke ke atas kertas 

3. Anda dapat membuat pola warna 

warni, anda juga dapat menempatkan 

benda tertentu di atas kertas sebelum 

disemprot sehingga tercipta pola; 

misalkan daun, kunci, gunting dll. 

 

   

 

      

 Lukisan dengan benang 

 

1. Ambil seutas benang atau tali panjang 

2. Cat dengan pewarna atau masukkan 

tali ke dalam cat. Anda dapat 

mengecat setengah tali tersebut 

dengan warna berbeda. 

3. Letakkan tali di atas kertas pola acak 

apapun, lalu letakkan selembar kertas 

kosong di atasnya.  Keluarkan salah 

satu ujung sehingga nampak di antara 

dua kertas tsb. 

4. Tekan kertas penutup dengan tangan, 

lalu tarik ujung tali sambal terus 

ditekan. 

5. Desain abstrak anda sudah jadi 

   

 

 

 



        

        
 

  

Membuat kolase 
 

1. Potong kecil-kecil  kertas warna-

warni/koran/kertas bekas apapun atau 

karton / bekas bungkusan. 

2.  Buatlah kolase dengan menempelkan 

potongan-potongan tersebut dalam 

bentuk/ pola yang anda inginkan.  

 

   

 

        
         

  
Kesebian bebas 

1. Biarkan anak menggambar bebas apa 

yang ia inginkan. 

2. Beri mereka topik, misalnya – super 

hero yang mereka sukai atau 

katakana saya ingin menjadi binatang 

seperti…atau gambar binatang yang 

paling: ganas, lembut, suka makan, 

dll. 

3.  Mereka juga dapat melihat suatu 

benda lalu menggambarnya 

 

   

Mari kita manfaatkan kegiatan ini!  
 
Lakukan dengan benar, berekspresi melalui seni adalah hal yang luar biasa untuk memasuki 

dunia anak Anda dan membantu mereka untuk mengekspresikan diri sendiri. Agar 

mendapatkan hasil maksimal dari kegiatan ini, ingatlah aturan berikut ini:   

1. Setelah anda memutuskan bersama dengan anak tentang proyek seninya, lalu biarkan 

anak anda yang memimpin. 

2. Jangan mengontrol aktivitas dengan cara apapun atau memberitahu anak apa yang 

harus dilakukannya. Bukan juga memberi instruksi atau koreksi!  

3. Setelah karya seni selesai, mintalah dia untuk menceritakan tentang yang ia buat. Tulis 

atau catatlah. Anak-anak akan merasa bahwa Anda benar-benar tertarik dan merasa bahwa 

kreasi mereka penting 

4. Dorong anak Anda untuk menunjukkan pada anggota keluarga lainnya.  

 

 



 

Memasak! 

 
 

Tujuan: 
● Menemukan kegembiraan dalam 

embuat makan dari awal hingga 
berbagi dengan lainnya  

 Bahan yang diperlukan 
● Bahan masakan  
● Resep   
● Pengawasan orang deawasa  

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Keterampilan yang Dibangun  
 Area perkembangan dan Akademik  
 1. Keterampilan Kemandirian Hidup 

2. Berhitung 
a) Konsep angka 
b) Pengukuran  
3. Sains 
a) Dari mana makanan berasal   
b) Keseimbangan diet 
 

 Area Pengajaran Dasar 
 
 
 

1. Keterampilan Pengaturan  
a) Mengikuti urutan  
b) Pengaturan ruang dan materi  

2. Keterampilan Kerja  
a) Menyelesaikan tugas dengan mandiri  
b) Mengevaluasi pekerjaan sendiri  

3. Komunikasi   
a) Diskusi dan pengambilan keputusan  
b) Meminta bantuan ketika dibutuhkan  
c) Memilih  

4.  Keamanan 
a) Menggunakan peralatan dapur, 

menangani panas dan api  
5. Keterampilan motorik halus  

a) Mengupas, memotong, mengaduk, dll  
 
 



Pertama, ATUR! 
Semua kegiatan dimulai dengan perencanaan bersama.  Bicarakan bersama tentang apa yang ingin Anda 
buat, berapa porsi yang akan dibuat dana pa yang menurut anak diperlukan. Buatlah daftar bahan, 
peralatan, seperti; mangkok, baki, dll. Ini harus dilakukan.   
Atur area kerja dengan baki sehingga menghindari adanya tumpahan, baki juga membantu ruang kerja 
anak yang mudah terganggu atau bingung. Gunakan celemek atau kaos besar yang sudah using sebagai 
pelindung. Cuci tangan bersama, ini adalah kesempatan bagus untuk mengajarkan kebersihan! 
 Anda juga dapat mengajarkan keterampilan khusus seperti mencuci, mengupas, mencampurm 
menuang atau mengukur. Rencanakan untuk menggunakan peralatan dan bahan yang memungkinkan 
anak akan berhasil. Misalkan; gunakan perkakas untuk menuang atau sayuran yang mudah untuk 
berlatih memotong. Ini adalah kesempatan besar untuk mengajar anak anda agar meminta bantuan 
ketika ia membutuhkannya. Jangan membantu kecuali dia memintanya, bahkan jika agak berantakan 
atau tomatnya hancur! Bimbing anak Anda sesuai dengan kebutuhannya tetapi ingatlah anak harus 
senang dan merasa berhasil.  
 
   
    

 

 Membuat makanan atau minuman! 
 

1.  Rencanakan bersama anak hidangan 
sederhana apa yang dapat anda buat, 
camilan atau minuman favorit anak, 
misalkan nasi goring, pisang goreng, jus 
buah, the, dll 

2. Buat daftar bahan-bahan  & peralatan 
yang dibutuhkan. Jangan lupa letakkan 
ditempat yang mudah dijangkau. Buatlah 
foto atau gambar barang-barang tersebut 
atau rekamlah pada smartphone anda. 

3. Buatlah resep sederhana dan bisa 
dipahami anak, gunakan gambar, rekam 
suara atau klip video untuk setiap 
langkahnya. Satu halaman satu langkah. 

4. Pastikan anda berada di dekat anak dan 
pantau saat ia menggunakan benda tajam 
atau memasak dengan panas 

 
 

 
Ada banyak cara untuk membimbing anak – pilihlah yang lebih cocok: 
1. Anda dapat memberi contoh langsung - sediakan  seperangkat bahan dan alat yang sama dengan 

anak – Anda membuat dan anak juga membuat di samping Anda 
2. Anda dapat memberikan arahan verbal (bicara) dan ia mengikuti petunjuk anda 
3. Anda dapat memberikan dukungan dan bantuan langsung jika diperlukan – sesuai kebutuhan, 

pastikan mereka mencoba – mungkin makanan yang dia buat berantakan dan tidak memuaskan tapi 
mereka belajar. 

4.  



 

Jumat	Bersih! 

 

Tujuan 

● Untuk berperan serta dalam kegiatan 
kerumahtanggaan di sekitar rumah 

● Membekali diri dengan 
keterampilan seumur hidup 

 Bahan yang diperlukan 

● Alat kerumahtanggaan  
● Seseorang untuk membimbing atau 

mengarahkan  

 

 

              

             
 

 Keterampilan yang Dibangun 
 Area perkembangan dan Akademik 
 1. Bantu diri dan konsep diri  

2. Keterampilan kemandirian hidup  
 Area Pengajaran Dasar 
 1. Keterampilan Pengaturan 

a) Menyelesaikan tugas 
b) Pengaturan ruang dan materi 

2. Keterampilan Kerja 
a) Menyelesaikan tugas dengan mandiri 
b) Mengevaluasi pekerjaan sendiri 

3. Keterampilan Motorik Kasar & Halus  

   

          

 Bersihkan! 
1. Buat daftar tugas di rumah dan 

biarkanaanak Anda emilih satu atau 
beberapa tugas. Misalnya ; menyapu, 
membuang sampah, mengelap 
rak/meja/jendela/pintu, mengatur ulang 
lemari, dll 

2. Beritahu mereka bahwa pekerjaan yang 
dipilih harus diselesaikan sepenuhnya dan 
mereka dapat meminta bantuan jika 
diperllukan. 

3. Anda juga dapat melakukan bersama, 
memberi contoh dan memotivasi anak 
untuk terlibat  dengan baik 

4. Berikan panduan pada anak untuk menilai 
pekerjaannya, misalnya: apakah spreinya 
kusut? Apakah sarung bantalnya terbalik? 



 

Berkebun! 

 

Tujuan 
• Agar anak memiliki tanggung jawab 

atas pertumbuhan dan kesejahteraan 
makhluk lain.  Karena seringkali 
mereka hanya diambil atau petik 
begitu saja.  
 

 

Keterampilan yang Dibangun  
Area perkembangan dan Akademik 

1. Kepribadian, Bantu diri & Konsep diri 
2. Sains 
a) Bagaimana tanaman tumbuh  
b) Makanan yang kita makan  

Area Pengajaran Dasar 
1. Keterampilan Pengaturan  

a) Mengikuti urutan 
b) Pengaturan ruang dan materi 

2. Keterampilan Kerja 
a) Menyelesaikan tugas dengan mandiri  
b) Mengambil tanggung jawab  

3. Keterampilan motorik kasar dan halus  

 

 
 

 

 Langkah-langkah: 

● Tandai sebidang kecil tanan di sekitar rumah 
untuk menjadi bagian anak, atau dapat 
dilakukan di pot (yang dibuat oleh anak) untuk 
menanam tanamannya 

● Siapkan tanah bersama-sama. 
● Tanamlah sesuatu yang akan cepat tumbuh, 

misalnya sawi, tanaman bumbu, sayuran, dll. 
● Buatlah instruksi dalam bentuk gambar/foto, 

tulisan atau rekaman  tentang apa yang harus 
dilakukan setiap hari untuk merawatnya. 

● Tetapkan waktu kapan anak akan merawat 
tanamannya setiap hari & letakkan pada 
jadwalnya. 

● Dorong anak untuk mendokumentasikan 
pertumbuhan pada kalendernya 

● Jika mereka menanam dua atau tiga tanaman 
yang berbeda, mereka dapat membuat catatan 
dan membandingkan tingkat pertumbuhan yang 
berbeda, daunnya, dan lainnya 

● Ketika sudah siap panen, tuai dan masaklah 
bersama  

 
 
 
 



 

Tugas	Sekolah	&	Keterampilan	
Komputer	 

 

 

 
 

Tujuan: 

● Agar tetap terhubung dengan tugas 
sekolah  

● Membangun fondasi dan 
keterampilan akadmik fungsional  

 Keterampilan yang Dibangun  
Area Perkembangan dan Akademik  

1. Pelajaran Sekolah  
2. Akademik Fungsional  

Area Pengajaran Dasar 
1. Keterampilan Kerja  

a) Menyelesaikan tugas mandiri  
b) Mengevaluasi pekerjaannya sendiri  

2. Komunikasi  
a) Meminta bantuan jika diperlukan  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Tugas sekolah: Hal-hal yang dapat Anda 
lakukan:  

 • Buatlah waktu tertentu untuk menegrjakan 
sebuah rangkaian kegiatan  
• Tugas sekolah yang diberikan – sesuaikan 

dan modifikasilah sesuai kebutuhan. 
• Membaca selama 5 menit – bacaan 

sekolah, cerita pendek. 
• Menulis 5 baris – tentang suatu topik 
• Mendengarkan cerita dan diskusikan: 

Orangtua/ anak dapat membaca atau 
mendengarkan melalui buku audio di 
https://www.truyenmp3.net/id/genres/cer
ita-anak-anak 

• Buatlah lembar kerja sederhana untuk 
konsep berhitung, ijinkan mereka 
menggunakan kalkulator. Ini juga 
keterampilan hidup!!  

 

 



 
 

 

 Tugas di Komputer  
• 1. Jika anda memiliki akses pada computer 

atau tablet, anda dapat memintanya berkerja 
pada keterampilan computer  

• Belajar menyalakan dan mematikan, 
menavigasi dan menggunakannya. 
• Jika mereka perlu berlatih mengetik, 
cobalah buka tautan ini 
https://www.todaysparent.com/family/fu
n-typing-games-for-kids/ 
• Jika anak sudah dapat menulis, 

biarkan dia menulis cerita. Mintalah 
mereka untuk membuat daftar 
belanja, resep masakan yang telah 
dicoba atau beberap baris tentang 
proyek yang dia sukai.  

• Ciptakan – tulisan atau rancangan 
cerita di : https://storyweaver.org.in/  
(termasuk tersedia dalam Bahasa 
Indonesia & Jawa) 

• Buat senia di  MS Paint atau software 
art lainnya.  

• Riset sebuah topik. Ingat! Gunakan 
website yang aman untuk anak – 
bacalah, di sini ditunjukkan beberapa 
web yang aman untuk anak 
https://www.searchenginewatch.com
/2017/11/13/4-safe-search-engines-
for-kids/ 

 

 



 

Sabtu	–	Buku	Kliping	 

    

   
 

Tujuan 

Membuat lembar memo/ jurnal untuk 
mengekspresikan ide dan pengalaman secara 
kreatif 

           

 Keterampilan yang Dibangun 
Area Pengajaran Dasar 

1. Keterampilan Pengaturan 
a) Mengatur ruang dan materi  

2. Keterampilan kerja  
a) Menyelesaikan tugas mandiri  

3. Komunikasi  
a) Ekspresi diri  
b) Diskusi dan membuat keputusan 
c) Meminta bantuan jika diperlukan  
d) Memilih 

4. Keamanan 
a) Penggunaan gunting & lem secara benar 

dan aman  
5.Keterampilan Motorik Halus 

 

 

 
 

 Beberapa Ide  
Gagasan & pemikiran dapat dieskpresikan secara 
visual, melalui kata-kata, seni dengan media apapun 
● Kumpulkan berbagai jenis daun/ bunga dari 

sekitar rumah dan tempalkan untuk 
menciptakan sebuah buku “Kebunku” 

● Wawancara kakek-Nenek/ tetangga: kapan / 
dimana mereka lahir, kesukaan mereka, tempat-
tempat yang pernah mereka kunjungi, dll. 

● “Semua tentang Saya”-beri kesempatan anak 
mewancarai keluarga untuk mengenal mereka 
lebih jauh. 

● Buat silsilah dengan  foto/ gambar anggota 
keluarga 

● Rekam pengalaman ketika rekreasi. Anda juga 
dapat menempelkan benda yang berhubungan 
dengan kegiatan tersebut, seperti: tiket, 
bungkus jajanan, foto, dll. Jadilah buku “Liburan 
Favorit Saya”  

● Yang saya suka saya lakukan dengan teman, 
Teman-teman baik saya, dll  

 
 
 
 

 



 

Sabtu	–	Foto! 

 

 

Tujuan 

● Memberikan pengalaman menjadi 
fotografer atau pembuat video, 
kemampuan ruang- visual mereka dan 
kreativitas  

 Keterampilan yang Dibangun 
Area Pengajaran Dasar  

1. Keterampilan Pengaturan 
a) Mengikuti tahapan 

2. Keterampilan kerja 
a) Mempergunakan peralatan dengan 

aman  
b) Mengevaluasi pekerjaan sendiri  

3. Keterampilan Motorik Halus  
 

 
 

      

       
 

  
Ide-ide 
 
Gunakan telephon genggam atau kameri 
digital, berikan anak tema unuk fotografinya, 
seperti:  

● Orang-orang di rumah, tetangga – 
buatlah foto mereka 

● Benda : peratan elektronik, furniture, 
perabot 

● Kerumahtanggaan dan orang-orang 
yang mengerjakannya 

● Alam: pohon, tanaman, bunga, daun, 
dll  
 
 

 
 

 

 


