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Fun Game 
 Bermain dengan buah hati merupakan momen yang 

penting lohhh Ayah, Bunda. Selain bisa membuat buah 

hati senang dan bahagia, momen bermain bersama 

buah hati juga dapat mengikat kedekatan Ayah, Bunda 

dengan buah hatinya. Dikutip dari laman 

www.wyethnutrirtion.co.id 

Tahukah Ayah, Bunda? Setidaknya ada 

lima manfaat permainan bagi perkembangan 

buah hati: 

• Melatih motorik kasar dan halus buah hati 

sehingga otot-otot tubuhnya akan terbentuk secara 

baik, sehat, dan seimbang. 

• Melatih sosio-emosional buah hati karena ia memiliki 

teman. Permainan juga dapat mendekatkan hubungan 

dengan orangtua dan merangsang buah hati untuk berkomunikasi 

dua arah. 

• Melatih kemampuan kognitif buah hati, melalui permainan, buah 

hati akan belajar, mengenal, berkomunikasi, dan mengalami objek 

baru. 

• Melatih kepribadian dengan bermain, buah hati dapat berinteraksi dengan teman 

sebayanya. Interaksi dengan teman akan melatih buah hati untuk bersikap jujur, 

sportif, dan ramah agar dapat diterima dan bekerja sama dengan mereka. 

• Melatih kreativitas, melalui permainan buah hati akan memiliki ruang untuk 

berimajinasi, mengeksplorasi, dan memanipulasi alat permainannya. Eksplorasi ini 

secara perlahan akan mengasah kemampuan dan kreativitas buah hati. 

 

 Banyak sekali kan manfaat dari mengajak anak bermain Ayah, Bunda. Nah, Ayah, 

Bunda dapat memanfaatkan waktu saat #dirumahaja untuk bermain bersama buah 

hatinya. Berikut empat ide permainan untuk buah hati yang bukan hanya seru, melainkan 

juga dapat mengasah kreativitas buah hati: 
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1. Tebak Suara 

Alat yang dibutuhkan: 

Kertas berisi daftar gambar dari sumber suara yang akan dicari oleh buah hati. Ayah, 

Bunda dapat membuatnya berdasarkan tema tertentu, misalnya kendaraan atau hewan. 

Cara bermain: 

• Ajak buah hati berjalan-jalan di sekitar rumah. Minta ia untuk mendengarkan dengan 

saksama suara yang didengarnya. 

• Bila buah hati bilang mendengar suara tertentu, misalnya burung, minta ia untuk 

memberi centang pada gambar sesuai sumber suara tersebut di kertas gambar yang 

sudah Ayah, Bunda buat sebelumnya. 

• Ulangi proses ini sampai seluruh gambar telah tercentang. 

2. Gelembung Ular 

Alat yang dibutuhkan: 

Botol plastik kecil bekas, handuk kecil atau kaus kaki, 1 karet gelang, beberapa pewarna 

makanan, sabun cuci piring cair, air, gunting, wadah kecil. 

Cara bermain: 

• Gunting bagian bawah botol hingga bolong. 

• Tutupi alas botol yang bolong dengan handuk atau kaus kaki. Lilitkan dengan karet 

gelang agar handuk tidak copot. 

• Teteskan pewarna makanan beraneka warna secara melingkar pada handuk yang kini 

telah menjadi alas botol. 

• Tuang sedikit air dan sabun cuci piring di wadah, aduk. 

• Celupkan bagian alas botol yang sudah ditutupi handuk ke dalam wadah, lalu angkat. 

• Lepaskan tutup botol, lalu tiup kencang, dan keluar lah gelembung ularnya.  

3. Goresan Rahasia 

Permainan ini tidak  membutuhkan alat khusus. 

Cara bermain: 

• Minta buah hati duduk memunggungi Ayah atau Bunda. Lalu, buat goresan di 

punggungnya menggunakan tangan atau alat tertentu, seperti alat pemijat atau 

spidol (tidak dibuka). Ayah atau Bunda bisa menggoreskan angka, huruf, atau bentuk. 

Minta buah hati untuk menebak goresan apa yang Ayah atau Bunda buat. 
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• Selain di punggungnya buah hati, Ayah, Bunda juga bisa memainkan permainan ini 

di lengan, telapak tangan, telapak kaki, atau paha buah hati.  

4. Bermain Pura-pura 

Permainan ini tidak membutuhkan alat khusus dan dapat dilakukan kapan saja 

dan di mana saja. Saat di rumah, Ayah, Bunda bisa mengajak buah hati untuk berpura-

pura menjadi penyanyi, dokter, guru, dan sebagainya. Botol losion atau remote televisi 

dapat dijadikan mikrofon, dan ia dapat berdiri di atas bangku yang ceritanya adalah 

panggung. 

 

Fun Game 

Membuat Es Pelangi 

Alat yang dibutuhkan: 

Cetakan es batu, air, beberapa pewarna makanan cair. 

Cara bermain: 

• Ajak buah hati menuang air di cetakan es batu hingga setengah penuh di setiap 

kotaknya. 

• Setelah semua kotak terisi, minta buah hati untuk meneteskan aneka pewarna 

makanan di setiap kotak. Aduk setiap kotak dengan telunjuk hingga warnanya 

menjadi rata. Simpan cetakan di freezer selama 1-2 jam. 

• Keluarkan cetakan es batu dari freezer dan biarkan buah hati bermain dengan es 

warna-warni hasil karyanya.  
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Kemudian mintalah anak mengisi lembar pengamatan dari percobaan yang telah 

dilakukannya! 

 

Hari/Tanggal : 

Tema             : Es Pelangi 

Penemuan Bintangku 

  

  

  

  

  

  

 

 

Yukkk bermain bersama buah hati!!! 

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

Ayo Bercita-cita... 

 

❖ Follow instagram @ayobercitacita.id 

❖ Upload moment bermain 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 

 

 

 
 


