Bug Safari, Asah Akal Pintar Si Kecil Lewat Pengamatan
Serangga

Saat Anda memiliki waktu luang, sebaiknya pergunakan waktu tersebut bersama si kecil
untuk melakukan petualangan seru bersama. Salah satu contohnya adalah bug safari. Tak
hanya akan menyenangkan bagi buah hati Anda, kegiatan ini bisa sangat mendidik
mereka. Mereka akan belajar berani, belajar tentang makhluk hidup lainnya, belajar
memperhatikan dengan seksama dan pasti ada ilmu yang bisa mereka serap sepulang
dari beraktivitas nanti.
Tak perlu pergi ke taman safari sungguhan guna melakukan penelitian kecil ini. Anda
cukup mengajak si kecil berpetualang di halaman belakang atau di teras, sawah, kebun,
taman bahkan hutan terdekat.
Ada beragam serangga yang bisa Anda dan anak Anda temui, diantaranya semut, cacing,
kupu-kupu, ulat, kumbang, lebah, capung, belalang dan masih banyak lagi. Anda bisa
minta si kecil mengamati aktivitas semut yang senantiasa berjalan berbaris, membawa
makanan dan saling menempelkan antenanya ketika bertemu dengan semut lain. Jangan
lupa membawakan kaca pembesar atau loupe agar ia bisa melihatnya dengan jelas.
Jangan lupa juga membawa jaring penangkap kupu-kupu. Anda juga bisa membawa
sekaligus toples bening yang ditutup plastik berlubang agar capung atau kupu-kupu atau
mungkin belalang yang telah tertangkap bisa dikoleksi sejenak sebelum melepaskannya
kembali ke alam. Bisa dibayangkan indahnya berlarian di atas rumput bersama si kecil
dengan disinari cahaya hangat mentari, berusaha menangkap kupu cantik yang

beterbangan. Atau Anda bisa mencontohkan cara terbaik menangkap serangga-serangga
cantik tersebut dengan cara berjingkat mendekat perlahan tanpa suara kepada capung
atau kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Lalu menjatuhkan jaring tepat di atasnya.
Bisa dipastikan, si kecil akan melompat kegirangan setelah berhasil menangkapnya dan
melihatnya di toples.
Atau jika sudah bosan dengan semut dan kupu-kupu, Anda bisa membawakan si kecil
sekop mainannya untuk menggali tanah dan kaleng mini untuk berburu cacing. Jika Anda
memiliki kolam ikan, bawalah beberapa cacing untuk memancing ikan di kolam dan
nikmati kesenangan bersama dengan miniatur Anda. Di kolam, Anda juga bisa
menemukan keasyikan lainnya yakni berburu katak atau bermain menangkap kecebong.
Si kecil pasti akan merasa gemas ketika diperbolehkan memegang air dan kecebong yang
berenang di kedua tangannya yang mungil.
Petualangan ini dijamin seru apalagi jika Anda dengan antusias memperkenalkan segala
ciptaan mungil kepada buah hati Anda. Selain membuat anak Anda tak takut kepada
binatang, dengan kegiatan sederhana ini ia akan diperkenalkan untuk mencintai alam
sekitarnya. Maka jangan heran jika ia meminta melakukannya kembali minggu depan ya!
https://www.sahabatnestle.co.id/content/view/bug-safari-asah-akal-pintar-si-kecil-lewatpengamatan-serangga.html
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