Ingatkan Si Kecil Saat Lupa Mengerjakan PR ya, Bu!

Liburan telah lama berlalu, si kecil pun kembali menjalani aktivitasnya di sekolah. Mulai
belajar matematika atau berhitung, mengenal beragam hewan dan tumbuh-tumbuhan
sampai mempelajari bahasa asing. Supaya si kecil tetap memiliki kesibukan untuk belajar
di rumah, biasanya guru di sekolah memberikan tugas rumah. Meski begitu si kecil lebih
asyik bermain hingga sampai melupakan pekerjaan rumahnya.
Supaya si kecil tetap mengerjakan PR-nya di rumah, sering-seringlah mengingatkannya
dengan tips berikut ini.
Tanyakan langsung
Mengingatkan anak akan tugas dari sekolah yang paling mudah dengan menanyakannya
langsung kepada si kecil. Anda dapat mulai menanyakan apa yang dia pelajari di sekolah,
membuka bukunya dan menunjukkannya kepada Anda. Dari situ si kecil bisa mengingat
bahwa dirinya sedang memiliki PR yang harus segera dikumpulkan esok hari.
Membuka buku pelajaran si kecil
Anda juga bisa langsung memeriksa tas si kecil dan membuka beberapa buku
pelajarannya. Biasanya anak-anak akan menulisi soal yang ada di buku tugas dengan
tulisan 'PR' yang besar. Bisa juga dengan melingkari beberapa poin dan menuliskan
'harus dikumpulkan besok'. Jika sudah mengetahuinya, segeralah panggil si kecil dan
mintalah dia untuk mengerjakan sebelum mengantuk di malam hari.
Bincang-bincang sepulang sekolah

Tak setiap hari si kecil langsung pergi bermain ke luar usai pulang sekolah. Dia mungkin
akan memilih untuk istirahat sejenak di rumah sebelum beraktivitas di sore hari. Setelah
tidur siang, ajaklah si kecil bincang-bincang sembari memberikan camilan di sore hari.
Mintalah dia untuk memeriksa bukunya barangkali ada PR yang perlu dikumpulkan
keesokan harinya.
Menelepon guru si kecil
Sambil menyambung hubungan dengan guru si kecil, Anda bisa menanyakan bagaimana
perkembangan buah hati Anda selama di sekolah. Tanyakan juga apakah ada PR yang
perlu dikerjakan oleh si kecil hari ini. Kebanyakan guru akan merespon dengan baik.
Mereka akan menganggap orang tua masih peduli dengan pendidikan anak dan berharap
bisa bekerja sama dalam mengedukasi si kecil baik di rumah maupun di sekolah. Tak
harus bertemu langsung, lewat telepon singkat Anda bisa menanyakannya ke ibu atau
bapak guru si kecil.
Langsung aplikasikan ya Bu, biar si kecil tak sampai dihukum ibu atau bapak gurunya
karena lupa mengerjakan PR.
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