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Olahraga Bersama 

Jika aktifitas-aktifitas sebelumnya berkaitan dengan 

budaya baik dan kegiatan menyenangkan bagi buah 

hati, maka saat #dirumahaja Ayah, Bunda juga perlu 

meluangkan waktu untuk menjaga kebugaran tubuh 

buah hati. Tidak sulit mengajak buah hati bergerak, 

ajaklah ia beraktifitas fisik baik di pagi hari atau sore 

hari. Ayah, Bunda dapat mengenalkan aktifitas ini 

dalam bentuk kegiatan atau pun olahraga ringan 

yang dapat dilakukan saat #dirumahaja. Misalnya, 

melakukan senam bersama, main bola di depan 

rumah, mengajak buah hati menari atau bahkan 

berjemur di jam 10 selama 10-15 menit. 

Semakin dini seseorang mengenal olahraga, ia akan semakin terbiasa melakukannya 

saat dewasa nanti. Lantas seberapa penting olahraga untuk buah hati kita? Cari tahu 

faktanya di sini yuk Ayah, Bunda... 

Dikutip dari laman https://www.halodoc.com/, selain menyenangkan, olahraga juga 

bermanfaat bagi kesehatan buah hati. Berikut adalah beberapa manfaat olahraga bagi 

buah hati: 

1. Meningkatkan kebugaran. 

2. Memicu pertumbuhan tulang dan otot. 

3. Meningkatkan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh. 

4. Membantu membentuk postur tubuh anak yang ideal. 

5. Menurunkan risiko obesitas atau kelebihan berat badan. 

6. Meningkatkan kemampuan sosial dan kedisiplinan. 

  

 

 

 

 

 

https://www.halodoc.com/
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Nah Ayah, Bunda dapat membuat beberapa pilihan olahraga yang dapat dilakukan 

bersama buah hati diantaranya: 

Hari/Tanggal : 

Tema             : Olahraga Bersama 

Aktifitas Checklist 

Berjemur 10-15 menit  

Bermain bola di pekarangan rumah  

Senam  

Lomba naik turun tangga  

Main skiping  

Loncat tali  

 

Yukkk Ayah, Bunda ajak buah hati lakukan gerakan sederhana berikiut ini! Jika buah hati 

berhasil menirukan gerakan berilah bintang pada lembar evaluasinya! 

 

Gerakan Senam Lantai 

 

Gerakan Pemanasan 1 
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Gerakan Pemanasan 2 

 

Gerakan Pemanasan 3 

 

Gerakan Pemanasan 4 
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Gerakan Pemanasan 5 

 

Gerakan Pemanasan 6 

 

Hari/Tanggal : 

Tema             : Olahraga Bersama 

Aktifitas Bintangku 

Gerakan senam lantai  

Gerakan pemanasan 1  

Gerakan pemanasan 2  

Gerakan pemanasan 3  

Gerakan pemanasan 4  

Gerakan pemanasan 5  

Gerakan pemanasan 6  
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Yukkk ajak buah hati olahraga bersama di rumah!!! 

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

Ayo Bercita-cita... 

 

❖ Follow instagram @ayobercitacita.id 

❖ Upload kegiatan Ayah, Bunda beserta buah hati ketika aktifitas olahraga di 

rumah 

❖ Sertakan caption yang menarik 

❖ Tag akun GAB @ayobercitacita.id 

❖ Ajak 10 orang tua untuk mengikuti challenge GAB 

❖ Pakai #challengeGAB 

 

 


