Serunya Ajarkan Si Kecil Daur Ulang Sampah

Horee! Si kecil sedang liburan nih. Untuk memanfaatkan waktunya, bagaimana kalau
Anda mengajaknya daur ulang. Sudah lama lho Anda tidak melakukan kegiatan seru satu
ini. Barang-barang bekas di gudang juga sudah menumpuk. Daripada dibiarkan begitu
saja, lebih baik diubah menjadi sesuatu yang berguna.
Membuat kerajinan
Semua barang bekas bisa diubah menjadi kerajinan lucu yang cantik. Di atas selembar
kardus, anak-anak bisa menggambar apapun yang mereka inginkan. Setelah itu, potong
kardus mengikuti pola kemudian rekatkan pada tali rotan dan beri lonceng kecil di
bawahnya. Jadi deh gantungan pintu yang lucu.
Anda juga bisa berkreasi dengan barang bekas berbahan plastik lainnya. Gunakan cat
minyak dan pernak-pernik untuk menghiasnya. Bisa diubah menjadi gantungan jendela,
tirai, hingga alas gelas.
Media penanaman
Selagi anak-anak memiliki banyak waktu luang, ajak mereka mendekor taman belakang
yuk. Barang-barang daur ulang bisa Anda manfaatkan sebagai media penanaman. Botol
dan sepatu bekas bisa diubah menjadi pot yang lucu. Tambahkan gambar-gambar
menarik dengan warna terang agar taman belakang Anda semakin meriah. Letakkan
dengan menyusunnya secara vertikal atau meletakkannya sejajar. Dengan begitu taman
belakang Anda akan tertata rapi dan bisa menjadi tempat keren untuk mengambil foto.

Jika barang bekas sudah habis, minggu depan ajak si kecil untuk mencarinya lagi yuk.
Bisa berkeliling di car free day atau di taman untuk mengumpulkan benda-benda yang
bisa didaur ulang. Banyak lho manfaat yang didapatkan dari kegiatan seru ini. Berikut
diantaranya.
Menumbuhkan sikap peduli lingkungan
Kalau awalnya anak Anda cuek bebek dengan lingkungan, lewat kegiatan daur ulang, rasa
peduli lingkungannya akan tumbuh. Saat membuat kerajinan dari bahan bekas, Anda bisa
memberi tahunya tentang dampak yang dihasilkan sampah dan apa keuntungan yang
diberikan. Dari situ, si kecil akan belajar untuk menjaga lingkungannya tetep bersih.
Mengajarkan konsep hemat energi
Lewat daur ulang, ada banyak hal bisa yang dihemat penggunaannya. Mulai dari energi,
air, hingga hutan. Mengajarkan si kecil daur ulang akan membuka wawasannya tentang
pentingnya hemat energi untuk masa depan.
Menarik bukan? Segera ajak si kecil daur ulang yuk.
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