
PAKET ISTIMEWA UNTUK
SANG PETUALANG MUNGIL

GRATIS! APA BEDANYA?
Spesial untuk pelanggan
milis Mungilmu. Ini kado
pertama (tetapi bukan
yang terakhir) dari kami.

Selamat bersenang-
senang bersama si Mungil! 
Jangan ragu untuk
menghubungi kami jika
ada pertanyaan.

Dalam paket
berlangganan bulanan
Mungilmu, isi paket
disesuaikan dengan
usia dan tahap
perkembangan anak.
Kegiatan dan tema pun
lebih bervariasi. Gratis
konsultasi setiap hari kerja
dan jam kerja. 

KISAH SERU
SI  KEMBAR TIGA

DIORAMA KEMAH
TEPI HUTAN

Hak cipta Mungilmu. Dilarang menggandakan, menyebarluaskan, dan menjual kembali isi paket ini.

PETA JELAJAH
ALAM SEKITAR

PERMAINAN
LOMPAT DAUN

mungilmu.com



Salam!
Terima kasih telah bergabung di mailing list Mungilmu! Dalam paket perkenalan

ini, terdapat beberapa kegiatan. Apabila setiap hari Ananda mempraktikkan satu

kegiatan, maka paket ini cukup untuk pembelajaran selama satu minggu.

1. Kisah Petualangan Si Kembar Tiga. Apakah Ayah Bunda tahu manfaat

membacakan kisah untuk anak? Ternyata ada banyak sekali. Kemampuan

Ananda memahami dan mengungkapkan bahasa akan meningkat, kosa kata

bertambah, wawasan kognitif meluas, dan bermanfaat pula bagi nilai moral,

sosioemosional. Dalam paket berlangganan sesuai usia, target pencapaian

setiap aspek ini akan dijelaskan oleh kami.

2. Peta Jelajah Alam Sekitar. Ananda dapat mengerjakan ini sesuai usianya.

Apabila Ananda belum bisa menggunting, maka ia cukup mencoba menempelkan

obyek ke kertas. Untuk anak yang sudah mahir menggunting, maka bisa

mengerjakan semua dari awal. Ini akan melatih keterampilan motorik halus anak.

3. Diorama Kemah Tepi Hutan. Permainan ini akan melatih aspek bahasa

Ananda, juga menstimulus imajinasi dan kreativitasnya. Untuk Ananda yang

sudah bisa menggunting dan menempel juga menjadi sarana melatih motorik

halus dan prewriting skills mereka.

4. Lompat Daun Huruf dan Angka. Permainan ini menstimulus aspek motorik

kasar dan kognitif anak. Print pola daun kosong sebanyak yang dibutuhkan. Anak

belajar angka dan huruf dengan cara menyenangkan. Untuk anak yang sudah

mengenal angka dan bisa berhitung sederhana, bisa ditambah pertanyaan

seperti, "Berapakah 2 + 2? Lompatlah ke daun yang jawabannya benar!"

Sementara anak yang sudah bisa merangkai huruf, bisa diminta melompat

dengan mengeja namanya dan kata lain.

5. Puzzle, mencocokkan bayangan, dan mengikuti garis. Kegiatan ini melatih

aspek kognitif dan motorik halus anak Anda. Dalam paket berlangganan bulanan,

tingkat kesulitan setiap kegiatan dapat disesuaikan dengan perkembangan anak

Anda. Selamat mencoba! Kami tunggu di kegiatan lainnya yang lebih seru setelah

Anda berlangganan. :)



PETUALANGAN SI KEMBAR TIGA

"Huh, hah... Aku capek sekali," kata Fikri. Langkahnya semakin melambat.
Fitri, saudari kembarnya, menyemangati, "Sedikit lagi kita akan sampai di
perkemahan. Ayo semangat!"

Anak-anak kelas Bintang Mungil sedang berpetualang ke Bukit Berseri
dekat sekolah mereka. Si kembar tiga yaitu Fikri, Fitri, dan Faris sudah
lama menantikan datangnya hari ini. Mereka memang senang berkemah!

Semua perlengkapan telah mereka siapkan sejak malam. Baju ganti,
bekal makanan, tempat minum, senter, jas hujan, topi, teropong, dan
kamera dimasukkan ke dalam ransel. Tenda, alas tidur, dan kompor kecil
disiapkan oleh guru-guru.

Setelah berjalan selama 30 menit, para petualang mungil itu akhirnya
sampai. Ketika guru-guru menyiapkan tenda, murid-murid dipersilakan
melihat pemandangan. Hati-hati, jangan pergi jauh-jauh!
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PETA JELAJAH ALAM SEKITAR

Agar anak-anak tidak tersesat di lokasi kemah, Pak Guru membuatkan
sebuah peta. Dapatkah kalian membantu Pak Guru melengkapi peta
tersebut? Guntinglah gambar-gambar kecil di halaman berikut dan
tempelkan pada halaman peta. Jika ada gambar yang tidak berhubungan
dengan tempat berkemah, maka kalian tidak perlu menggunakannya.

*Untuk anak yang belum bisa menggunting obyek kecil, maka orangtua
yang membantu. Anak belajar menempel di tempat yang disukainya.

Jika kalian telah menyelesaikan peta tersebut, mari kita berpetualang!
Ajaklah orangtua untuk berkeliling di sekitar rumah. Cari obyek-obyek
yang ada di peta tersebut. Apabila berhasil menemukannya di dekat
rumah, lingkarilah obyek tersebut pada peta milikmu.
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DIORAMA KEMAH TEPI HUTAN

Setelah sampai di lokasi perkemahan, rasa capek seluruh murid pun hilang.
Fikri yang tadi kehabisan tenaga pun kini bisa berlari lagi. Ia tidur di tenda
yang sama dengan Faris. Sementara Fitri akan tidur di tenda anak
perempuan.

Apakah kalian ingin berkemah bersama teman-teman seperti mereka? Yuk
kita buat diorama suasana kemah di tepi hutan dan danau. Caranya, gunting
lipatan kardus di satu sisi. Lubangi bagian atasnya sepanjang 20 cm dan lebar
2 cm. Tempelkan gambar pemandangan perkemahan di bagian dalam
kardus. Lalu gunting gambar tokoh-tokoh yang ada. Tempelkan tokoh-tokoh
itu ke sedotan menggunakan selotip. Mainkanlah sambil berkisah bersama
orangtua. 
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LOMPAT DAUN HURUF DAN ANGKA

Di perkemahan, ada banyak sekali daun-daun berguguran. Bapak dan Ibu
Guru mengumpulkan daun-daun itu lalu menempelkan huruf dan angka di
atasnya. Lalu Fikri dan teman-teman diminta melompat dan menginjak daun
yang disebutkan huruf atau angkanya. Seru sekali permainan ini.

Jika kalian mau memainkan lompat daun ini, mintalah orangtua mencetak
daun-daun teratai ini sebanyak huruf dan angka yang ingin dipelajari. Lalu
orangtua menuliskan huruf dan angka di lingkaran yang disediakan.
Anggaplah kalian sedang menjadi katak yang melompat dari satu daun
teratai ke teratai lainnya. 
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MENCOCOKKAN BAYANGAN





BERKUNJUNG KE PETERNAKAN

Ciap, ciap! Mooo... Suara apakah itu? Ternyata, di dekat lokasi perkemahan,
ada peternakan! Guru-guru pun mengajak anak murid untuk belajar tentang
hewan yang ada di peternakan.

Ternyata, peternakan itu mengolah semua sampah dan kotoran hewan
menjadi pupuk organik. Pupuk itu kemudian digunakan untuk menyuburkan
beraneka sayur dan buah. Hebat sekali!

Para petani dan peternak mempersilakan murid-murid untuk memetik buah
dan sayur yang telah matang. Semuanya segar dan sehat. Mereka mencuci
sayur dan buah itu lalu memakannya bersama-sama.

Asyik sekali pengalaman berkemah yang dialami Fikri, Fitri, Firman, dan
teman-temannya. Apakah kalian juga ingin berkemah dan berpetualang
seperti mereka?
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YUK MENGHITUNG BERSAMA!
Ada berapakah jumlah kuda, sapi, ayam, dan hewan lainnya di peternakan ini?

Mari kita hitung dan tulis jumlahnya di bagian bawah.
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MARI MEWARNAI GAMBAR INI!
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BELAJAR MENULIS, YUK!
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Apakah anak Anda menikmati belajar
dengan paket contoh dari

Mungilmu ini?

Atau justru paket ini terlalu sulit atau
terlalu mudah untuk Anak Anda?

Ingin variasi kegiatan lainnya?

Ingin berdiskusi tentang cara bermain
dan belajar yang asyik untuk Anak

Anda?

Silakan bergabung bersama begitu
banyak orangtua lainnya yang bahkan

telah mendaftar sebelum layanan kami
resmi dibuka pada September 2016.

Klik:
mungilmu.com/berlangganan

Sampai jumpa! 

Salam hangat,

Tim Mungilmu


