Beragam Aktivitas Unik Buat Si Kecil

Di dunia ini ada beragam aktivitas untuk dilakukan dengan si kecil. Efek yang diberikan
juga menarik, seperti Anda dan si kecil jadi semakin dekat, hubungan lebih hangat, dan
masih banyak lagi. Beberapa dari aktivitas ini bahkan tergolong unik, karena untuk
melakukannya diperlukan cara-cara yang tidak biasa. Mau tahu deretan aktivitas seru dan
unik untuk si kecil? Cek disini yuk!
Neighborhood gallery
Punya tetangga seniman? Ajak si kecil berkunjung ke rumahnya yuk. Melihat-lihat lukisan
akan membuat si kecil takjub dan senang lho. Dia bisa belajar banyak tentang seni,
warna, dan cara melukis. Beberapa hari setelah kunjungan, pasti si kecil akan sering main
ke sana sendiri untuk minta diajari melukis. Bu, kalau sudah begini berarti si kecil telah
menemukan minatnya. Selalu beri dia dukungan ya.
Jadi turis di kota sendiri
Jadi turis di kota orang sudah sering dilakukan. Sekarang saatnya Anda menjadi turis di
kota sendiri. Saat weekend, ajak si kecil mengelilingi kota. Wawasannya akan bertambah
banyak dan dia bisa mengenal kotanya lebih dalam.
Melihat bintang
Melihat bintang adalah aktivitas unik yang sangat menarik. Kerlap-kerlip di langit malam
yang pekat memberikan pemandangan yang luar biasa. Sayangnya, jika ingin melihat
bintang dengan jelas, Anda harus mengajak si kecil pergi ke tempat yang masih bersih.
Jauh dari kebisingan kota dan menyatu dengan alam.

Di akhir pekan, ajak si kecil camping yuk. Udara bersih di pegunungan akan membuat
langit malam nampak begitu memesona. Siapkan teropong bintang dan kamera untuk
mengabadikan bintang-bintang di langit malam. Si kecil pasti suka sekali. Apalagi jika
Anda berkesempatan melihat deretan bintang yang membentuk milky way.
Berkebun
Kecil akan senang sekali diajak pergi ke kebun buah untuk berpetualang memetik buahbuahan. Aktivitas ini bisa dijadikan perlombaan seru lho. Ajak si kecil beradu cepat
memetik buah dan siapa yang mendapatkan buah paling banyak dialah pemenangnya.
Waktu bersama si kecil akan lebih berkesan jika dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semoga
informasinya bisa membantu ya, Bu.
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