Bangkitkan Motivasi Anak di Tahun Baru

Tak terasa tahun baru sudah hampir memasuki satu bulan, beragam kegiatan mungkin
juga sudah Anda lakukan. Pergantian tahun memang banyak dimanfaatkan untuk
menjalani hal-hal yang positif, tidak terkecuali untuk si kecil. Setiap orang tua tentu ingin
memiliki anak yang pintar dan rajin. Simak ulasan lengkapnya sebagai berikut.

Bangun kedekatan emosional
Kedekatan hubungan anak dan orang tua memang sudah terjalin cukup erat, terutama
bagi seorang ibu yang sudah mengandung dan melahirkan si kecil. Manfaatkan hubungan
ini untuk meningkatkan kedekatan Anda dengan si kecil. Hubungan yang hangat dapat
mempermudah orang tua dalam memberikan nasihat maupun hal-hal positif yang perlu
diberikan kepada si kecil.

Bantu memecahkan masalah
Jika Anda yakin atau sukses menjalin kedekatan dengan si kecil, lanjutkan dengan
pembicaraan yang bisa mendorong si kecil untuk menceritakan berbagai unek-unek yang
mungkin saja membuat pikirannya terganggu. Bercerita kepada orang lain merupakan
salah satu cara yang baik untuk menguraikan beban yang bersarang dalam pikiran.

Temukan solusi
Usai menemukan pokok permasalahan yang membuat proses belajar anak menjadi
terhambat atau hidupnya merasa kurang nyaman, bantulah si kecil untuk menemukan
solusi dari setiap hambatan tersebut. Anda bisa memberikan penjelasan terlebih dulu
kepada si kecil tentang hal-hal mendasar yang bisa memunculkan masalah itu sendiri.
Misalnya kenapa nilainya terus menurun, apakah kurang belajar dengan tekun? Baru
setelah itu, solusi dapat Anda berikan kepada si kecil.

Aplikasi
Solusi sudah ditemukan, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah memberikan cara
penerapan yang paling mudah bagi anak. Selain itu cara yang diberikan juga harus
menyenangkan, agar si kecil begitu semangat menjalaninya. Bila permasalahan
sebelumnya tentang nilai rapor yang terus menurun, maka solusi yang diberikan bukan
semata mendaftarkan anak ke tempat bimbingan belajar. Forsir berlebihan hanya akan
menambah beban pikirannya. Sementara dengan menemani si kecil belajar bersama dan
mengajaknya ke tempat edukatif seperti museum bisa membuatnya lebih paham dalam
memahami wawasan baru.

Yuk, mulai bangkitkan motivasi anak di tahun baru!
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