Yuk Ajak Si Kecil Bercocok Tanam!

Bercocok tanam bisa menjadi kesempatan bagi Ibu untuk mengajarkan si kecil agar lebih
peduli terhadap lingkungan. Selain itu juga bisa diajadikan sebagai sarana belajar, dan
menstimulasi rasa cinta terhadap alam.
Bagaimana membuat anak tertarik untuk bercocok tanam? Yuk Bu, ikuti tips berikut ini
agar kegiatan bercocok tanam menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi si kecil.
Sediakan tempat sendiri untuk si kecil berkebun
Berbahagialah Ibu jika memiliki rumah dengan pekarangan yang luas. Ibu bisa
menyiapkan sedikit lahan untuk si kecil berkebun. Namun tak perlu khawatir jika Ibu tidak
memiliki pekarangan, Ibu bisa memulai dengan sesuatu yang sederhana, misalnya saja
dengan menggunakan gelas plastik sebagai pot untuk menanam bibit tanaman yang
dipilihnya. Selain untuk memudahkan si kecil memelihara tanamannya, dengan bercocok
tanam di lahan sendiri, si kecil akan belajar rasa tanggung jawab dan percaya diri dalam
memelihara tanaman miliknya.

Biarkan si kecil memilih jenis tanaman
Saat bercocok tanam, Ibu bisa libatkan peran si kecil dalam menentukan jenis tumbuhan
yang akan di tanam. Berikan pilihan beberapa jenis tanaman yang umum ia tahu, dan juga

yang ia sukai, contohnya seperti bunga matahari, tomat cherry, wortel, strawberry, dan lainlain. Dengan melibatkannya secara langsung, si kecil akan merasa dihargai dalam
membuat keputusan.

Tanamlah tumbuhan yang mudah dirawat
Karena masih dalam tahap belajar, sebaiknya Ibu memberi pilihan tanaman yang cara
menanam dan perawatannya mudah dilakukan si kecil. Apalagi biasanya si kecil kerap tak
sabar dan ingin melihat hasil yang cepat. Maka dari itu, sebaiknya pilih jenis tanaman
yang cepat tumbuh berbungan dan berbuah.

Gunakan peralatan berkebun yang lucu
Peralatan yang lucu bisa semakin membuat si kecil makin bersemangat saat bercocok
tanam. Siapkan peralatan berkebun yang lucu, dengan ukuran yang sesuai, seperti
siraman tanaman , pot-pot tanaman, sekop kecil yang lucu dengan warna-warna yang
menarik.

Ceritakan kisah tentang tumbuhan
Ibu bisa menceritakan kisah atau dongeng tentang tumbuhan, seperti kisah pohon baik
yang memberikan tempat berteduh untuk para hewan, seperti burung, serangga, tupai,
dan lainnya.Ibu juga bisa mengajarkan berbagai hal yang terdapat di alam. Misalnya
seperti kupu-kupu yang menghisap madu dari bunga, cacing yang berguna bagi
kesuburan tanah, lebah membantu proses penyerbukan, dan lainnya. Dengan cara ini, Ibu
juga sekaligus mengajarkan si kecil untuk mengetahui betapa pentingnya penghijauan,
dengan begitu si kecil pun akan lebih peduli dengan lingkungan.
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