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Kreasiku 

 Hampir setiap rumah memiliki barang bekas atau pun barang yang tidak terpakai lagi. 

Tak jarang, barang yang sudah tidak terpakai atau barang bekas ini masih dalam kondisi bagus 

dan bernilai. Namun membingungkan mau diapakan barang-barang yang ada tersebut. Jika 

Ayah, Bunda memiliki barang-barang tersebut, jangan dibuang dulu yaa... Ternyata barang 

bekas tersebut bisa dimanfaatkan kembali lohhh. 

Tahukah Ayah, Bunda bahwa memanfaatkan barang bekas dapat menjadi prakarya yang 

melatih kreativitas buah hati untuk menuangkan ide-ide cemerlang dan pemecahan 

masalah. Pada tahap awal, Ayah, Bunda tidak harus memperkenalkan prakarya yang sulit 

bagi si buah hati. Ayah, Bunda dapat mengajari buah hati untuk membuat prakarya dari 

barang bekas yang mudah ditemui di rumah. Seperti kertas, kardus, botol bekas, bohlam 

lampu, atau barang bekas lainnya. 

 Berikut beberapa ide kreativitas memanfaatkan barang bekas yang bisa Ayah, Bunda 

lakukan bersama buah hati dikutip dari laman https://www.liputan6.com/... 

 
1. Keranjang dari Kardus 
Bahan yang dibutuhkan: 

1. Kardus bekas 

2. Tali tambang 

3. Lem 

4. Kain puring 

 

Cara membuat: 

1. Gunting keempat ujung kardus 

dengan rata. 

2. Olesi keempat sisi kardus dengan lem secara 

merata. 

3. Bungkus kardus menggunakan tali tambang 

dari bawah ke atas. 

4. Bungkus bagian dalam kotak dengan kain 

puring atau plastik putih. 

5. Keranjang kardus siap digunakan. 
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2. Tempat Peralatan Makan dari Kaleng Bekas 

Bahan yang dibutuhkan: 

1. 4 buah kaleng bekas 

2. Cat  

3. Papan  

4. Tali yang terbuat dari kulit 

 

 

 

Cara membuat: 

1. Bersihkan masing-masing kaleng kemudian cat menggunakan warna favorit.  

2. Rekatkan papan di antara kaleng-kaleng tersebut. 

3. Tambahkan pegangan berupa tali yang terbuat dari 
kulit di bagian atas papan agar wadah dari kaleng 
tersebut mudah dibawa-bawa. 

 

 

 

 

Setelah berkreasi bersama buah hati, mintalah 

buah hati untuk membuat kreasinya sendiri. Ayah bunda bisa menyediakan bahan-bahannya 

dan menjelaskan Langkah-langkahnya, tetapi biarkan buah hati mengkreasikannya. 

Membuat Kupu-kupu dari Rol Tisu 
Ayo berkreasi!!! 

Bahan yang dibutuhkan: 
❖ Rol tisu toilet  
❖ Kertas warna atau kertas kado 
❖ Karton 
❖ Mata boneka 
❖ Pita 
❖ Lem 

Cara membuat: 
❖ Lumuri rol tisu dengan lem 
❖ Lapisi permukaan rol tisu dengan kertas warna atau kertas kado 
❖ Bentuk karton dan kertas warna seperti sayap kupu-kupu 
❖ Tempelkan kertas warna tersebut pada karton lalu pasang pada bagian belakang rol tisu 
❖ Tempelkan mata boneka dan pita bagian atas rol 

Selamat mencoba!!! 
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Yukkk Ayah, Bunda ajarkan buah hati berkreasi sendiri! dari barang bekas!! 

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

Bercita-cita... 

 

❖ Follow instagram @ayobercitacita.id 

❖ Upload hasil kreasi buah hati dari barang bekas 

❖ 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 

 

 

 

 


