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Menyikat gigi adalah kebiasaan baik yang harus diajarkan 
orang tua kepada anaknya sejak dini. Namun mengajarkan 
anak menyikat gigi tidak selalu mudah, ada kalanya penuh 
tantangan karena anak tidak mau membuka mulut. Ayo kita 
ajak ananda bermain pura-pura menyikat gigi. 

Bermian peran menyikat gigi ini diharapkan dapat 
menumbuhkan minat anak untuk menyikat giginya dan juga 
menghindari ketakutan anak terhadap sikat gigi. Dengan 
permainan ini orang tua memberi tahu anak bahwa sikat gigi 
itu menyenangkan. Sambil bermain orang tua juga 
diharapkan dapat mengajarkan cara menyikat gigi yang 
benar. 

Posisikan anak sebagai pahlawan pembasmi kuman-kuman 
jahat. Bila perlu minta anak memakai kostum pahlawan 
buatan ayah bunda. Bisa dengan kain yang diikat menyerupai 
jubah, atau kertas yang dijadikan topeng mata.

Agar lebih menyenangkan ajak anak menyanyikan lagu sikat 
gigi ciptaan Ayah-Bunda sendiri. Selamat bersenang-senang!

Sikat gigi�yuk���
oleh Desni Utami



Mengapa Adik menangis?
Ooooh.. Adik menangis karena 

giginya sakit.
Coba kita lihat gigi adik.



Wah.. Ternyata gigi Adik kotor, 
ada banyak sisa makanan di 
gigi Adik. Sisa makanan ini 

kalau tidak dibersihkan akan 
jadi sarang kuman. Inilah 

yang membuat gigi Adik sakit.



Kuman di gigi adik harus 
diusir. Bagaimana caranya? 
Kita akan mengusir kuman 
dengan cara menyikat gigi. 

Ayo kita menyikat gigi 
bersama.



Kali ini kita akan bermain pura-pura membersihkan 
gigi. 

1. Cetak gambar kedua gambar mulut dan gigi 
setelah lembar ini.
2. Lapisi gambar gigi dengan plastik bening, 
plastik laminating, atau dengan lakban bening.
3. Gambarlah beberapa kotoran pada gigi. 
Gunakan spidol whiteboard untuk menggambar.
4. Ambil gambar sikat gigi, sebaiknya lapisi 
gambar sikat gigi dengan kardus atau kertas tebal 
agar kokoh.
5. Tempelkan tissue atau kapas pada gambar bulu 
sikat gigi.
6. Minta anak menghapus gambar kotoran gigi 
dengan kapas/tissue tadi seolah-olah anak sedang 
menyikat giginya. 
7. Ajak anak bercerita tentang gigi, kuman dan 
sikat giginya. 

Ayo bantu Adik 
membersihkan gigi!
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Adik sudah tersenyum lagi. Gigi 
Adik sudah bersih kembali. 

Jangan lupa ya sikat gigi setelah 
sarapan dan sebelum tidur 

bersama Ayah Bunda.



Jangan lupa sikat gigi minimal 
dua kali sehari ya. Setelah 
sarapan dan sebelum tidur. 
Agar lebih menyenangkan 
ajak keluargamu sikat gigi 

bersama ya..
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