Lucunya Si Kecil Saat Mengatakan Cinta

Bagi Anda dan keluarga mungkin bukan hal yang asing lagi jika sering mengucapkan
kata I love you, Ibu menyayangimu atau Ayah mencintaimu selalu. Namun, apa jadinya
jika si kecil yang masih duduk di bangku TK mengatakannya pada teman lawan jenis
seumurannya? Anda tidak perlu terburu cemas karena si kecil pada umumnya belum
mengerti apa yang dikatakannya. Untuk lebih tahu tentang kelucuan si kecil mengatakan
cinta, simak ulasan berikut yuk.
Pada dasarnya kata-kata sayang, sentuhan, dan perhatian yang Anda berikan pada si
kecil diterimanya sebagai bentuk kasih sayang. Begitu pula sebaliknya, dia akan memeluk,
mencium dan mengatakan kata-kata sayang yang sama untuk mengutarakan kasih
sayangnya pada Anda.
Namun, cara mengutarakan kasih sayang ini belum dipahami dengan baik oleh si kecil. Si
kecil menganggap jika begitulah cara semua orang mengutarakan kasih sayangnya. Jadi,
Anda tidak perlu cemas ketika tiba-tiba si kecil mengatakan cinta pada teman
seumurannya. Mungkin yang dimaksudkan adalah dia menyukai temannya yang telah
bersikap baik padanya. Hal ini bukan seperti kata cinta yang sering diucapkan oleh orang
dewasa.
Untuk membuat si kecil mengerti, mungkin Anda bisa mencoba untuk memberikan
pengertian yang sederhana. Misalnya, cara mengungkapkan kasih sayang antara Ibu dan
anak berbeda dengan mengungkapkan kasih sayang dengan teman. Jika dengan Ibu, si
kecil boleh mengucapkan kata cinta, mencium bahkan memeluk. Namun, jika pada teman

yang telah berbuat baik cukup dengan mengucapkan terima kasih dan perhatian.
Sulit memang untuk membuat si kecil mengerti, namun hal ini tetap harus diajarkan agar si
kecil tidak terlanjur salah memahaminya. Untuk menanggapi masalah ini, diperlukan peran
ekstra dari Anda lho. Selalu dampingi si kecil dan memberitahu bagaimana caranya
bersikap pada orang lain.
Lucu dan menggemaskan rasanya jika melihat si kecil mengucapkan kata cinta. Namun,
sebelum si kecil beranjak dewasa Anda harus memberikan pengertian perihal mengatakan
kata cinta ini ya. Semoga bermanfaat.
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