Liburan Seru ke Tempat Bersejarah

Indonesia kaya akan tempat bersejarah dan museum yang menarik untuk dikunjungi.
Bahkan tak perlu jauh-jauh berkunjung ke daerah lain, di kota tempat tinggal Ibu sendiri
pasti banyak tempat wisata bersejarah yang belum pernah dikunjungi.
Mengunjungi tempat bersejarah dan museum bisa Ibu jadikan bagian dari aktivitas liburan,
baik saat Ibu berlibur ke luar kota atau menghabiskan liburan di dalam kota saja. Karena
selain sebagai hiburan yang seru, ternyata mengunjungi tempat bersejarah maupun
museum juga banyak manfaatnya bagi si Kecil lho, Bu. Mau tau apa saja? Yuk, simak
beberapa manfaatnya berikut ini.
Melihat secara langsung apa yang sebelumnya hanya ia baca dari buku atau
dengar melalui penjelasan Ibu atau guru di sekolah. Bagi Si Kecil yang masih
berpikir secara kongkrit, melihat langsung bukti-bukti sejarah di tempat bersejarah
atau museum akan membantunya memahami sejarah dengan lebih baik.
Termasuk untuk mendapat bayangan yang lebih kongkrit mengenai hal-hal yang
terjadi di masa lampau. Misalnya dengan melihat berbagai artefak, uang kuno, fosil
dinosaurus, foto-foto asli dari peristiwa bersejarah dan lain sebagainya.

Kunjungan ke tempat wisata bersejarah atau museum juga dapat memancing rasa
ingin tau si Kecil sekaligus memberi kesempatan baginya untuk langsung
mendapatkan jawabannya melalui eksplorasi yang ia lakukan di tempat bersejarah

tersebut. Baik melalui benda-benda yang ia lihat, keterangan-keterangan yang ia
baca, maupun dengan bertanya langsung pada guide atau petugas di tempat
tersebut.

Mengunjungi tempat bersejarah di Indonesia maupun di bagian dunia manapun
dapat membantu si Kecil mengenal dan mencintai budayanya sendiri sekaligus
menghargai budaya lain yang berbeda. Si Kecil akan mendapat kesempatan untuk
secara langsung mempelajari mengenai latar belakang suatu budaya yang
tentunya akan membantunya memahami dan menghargai budaya tersebut.
Misalnya, dengan berkunjung ke Museum Wayang, si Kecil dapat belajar
mengenai wayang dari berbagai daerah dan negara dengan cara yang
menyenangkan sehingga membuatnya tertarik terhadap wayang.

Gambar 1. Museum Wayang di Jakarta
Source: www.museumjakarta.com
Mengisi quality time bersama keluarga. Saat berkunjung ke tempat bersejarah atau
museum, Ibu dapat memanfaatkan waktu ini untuk berdiskusi mengenai apa yang
Ibu dan si Kecil lihat di tempat tersebut. Ibu bahkan bisa menyiapkan permainan
atau aktivitas yang berhubungan dengan tempat tersebut sebelum berkunjung.
Siapkan aktivitas yang melibatkan seluruh anggota keluarga agar kunjungan ini
menjadi semakin menyenangkan.
Nah, ternyata mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan museum bisa jadi pilihan
aktivitas liburan yang seru ya, Bu. Selain itu, kemana pun Ibu pergi berlibur, akan selalu
ada tempat bersejarah maupun museum yang bisa Ibu kunjungi. Di Indonesia saja,
misalnya, ada berbagai museum keren di wilayah Kota Tua Jakarta, Monas, Pelabuhan
Sunda Kelapa, Museum Geologi Bandung, Istana Tampaksiring Bali, Keraton di
Yogyakarta dan Solo, Banteng Kuto Besak Palembang, dan masih banyak lagi.
https://www.sahabatnestle.co.id/content/view/liburan-seru-ke-tempat-bersejarah.html
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