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Menjaga Kebersihan 

 Ayah, Bunda tentu tahu jika 

menjaga kebersihan merupakan hal 

yang sangat penting untuk menjaga 

diri agar tetap sehat dan terhindar dari 

serangan penyakit. Banyak penyakit 

yang tersebar akibat bakteri berbahaya 

baik melalui kontak langsung, seperti 

bersentuhan dengan orang yang 

terinfeksi, maupun kontak tidak langsung, seperti menyentuh 

suatu barang yang telah disentuh orang yang terinfeksi. Penyebaran 

bakteri seperti ini sama dengan penyebaran pandemi COOVID-19 saat ini. 

Sebelum adanya pandemi COVID-19, kebersihan sudah menjadi budaya di 

kalangan keluarga Indonesia. Menjaga kebersihan dilakukan dari mulai bangun tidur 

sampai tidur lagi. Pembiasaan baik seperti ini menjadi aktivitas yang dapat dilakukan 

Ayah, Bunda ketika #dirumahaja bersama buah hati. Dalam kondisi wabah saat ini pun 

kebersihan menjadi salah satu senjata agar terhindar dari COVID-19. 

 Ayah, Bunda dapat melakukan beberapa aktifitas berikut untuk melakukan 

pembiasaan baik pada buah hatinya: 

Hari/Tanggal : 

Tema             : Menjaga Kebersihan 

Aktifitas Bintangku 

Merapikan tempat tidur  

Mandi setiap pagi dan sore  

Menggosok gigi pagi dan sore  

Membuang sampah pada tempatnya  

Membereskan piring setelah makan  

Mencuci tangan dengan benar  

 

Nah Ayah, Bunda salah satu bentuk menjaga kebersihan diri yang sangat penting 

dalam kondisi pandemi COVID-19 ini adalah dengan sering mencuci tangan. Menurut 

WHO (World Health Organization ), mencuci tangan adalah suatu prosedur/ tindakan 

membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau hand rub 

dengan antiseptik (berbasis alkohol). Apalagi saat pandemi COVID-19 mencuci tangan 
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sesering mungkin menjadi sangat dianjurkan setelah kita melakukan aktifitas mau pun 

setelah bepergian. Nah untuk membuat buah hati mengetahui cara mencuci tangan 

dengan benar, bisa dilakukan dengan menggunakan lagi berikut ini!  

 

Ayah, Bunda dapat melihat cara mencuci tangan dengan benar melalui bercerita asyik di 

link berikut ini: 

https://www.instagram.com/p/B-jnEhdH_XN/?igshid=1ho0ul1sa221u atau kunjungi 

Instagram @kak_ojan. 

Dongeng Mencuci Tangan 

(oleh: Kak Ojan) 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B-jnEhdH_XN/?igshid=1ho0ul1sa221u
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Lembar Evaluasi 

Ajaklah anak untuk mengurutkan cara mencuci tangan dengan benar 

menggunakan gambar di bawah ini! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URUTAN MENCUCI TANGAN YANG BENAR 
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Ayah, Bunda juga dapat melakukan eksperimen sederhana yang berkaitan dengan 

menjaga kebersihan bersama buah hati selama #dirumahaja. Selain menyenangkan bagi 

buah hati, tentu bereksperimen juga akan menyenangkan untuk dilakukan oleh Ayah dan 

Bunda. Tetapi ingat, eksperimen sesederhana apa pun harus tetap berada di bawah 

pengawasan Ayah, Bunda. 

 Ayah, Bunda kali ini kita akan bereksperimen cara membuat handsanitizer dengan 

bahan utamanya lidah buaya. Yuk kita praktekan bersama si buah hati! 

Bahan yang dibutuhkan: 

-1/4 cup aloe vera gel lidah buaya 

-160 ml alkohol 70 persen  

-10 tetes tea tree essential oil 

-10 tetes minyak essential lavender 

-1/2 sendok teh minyak vitamin E (opsional) 

-1 botol spray kaca atau plastik berukuran kecil 

 

Cara membuat hand sanitizer: 

1. Campurkan gel lidah buaya, minyak vitamin E dan alkohol 70 persen di mangkuk kecil. 

2. Tambahkan essential oil. 

3. Gunakan pipet untuk memasukkan campuran bahan-bahan tersebut dalam botol. 

4. Kocok isi botol. 

5. Hand sanitizer siap digunakan. 

(dikutip dari https://www.haibunda.com/moms-life) 

 

Selamat mencoba!!! 

Yukkk bereksperimen Bersama buah hati!!! 

Dan ikutan challenge Seri Kegiatan Temani Buah Hati Menjaga Mimpi bersama Gerakan 

Ayo Bercita-cita... 

 

❖ Follow instagram @ayobercitacita.id 

❖ Upload kegiatan eksperimen Ayah, Bunda beserta buah hati 

❖ Sertakan caption yang menarik 

❖ Tag akun GAB @ayobercitacita.id 

❖ Ajak 10 orang tua untuk mengikuti challenge Seri Kegiatan Temani Buah Hati 

Menjaga Mimpi 

❖ Pakai #challengeGAB 

 

https://www.haibunda.com/moms-life

