Bersantai Bersama dengan Film Keluarga Terbaik

Menonton film keluarga adalah salah satu cara yang tepat untuk mengisi waktu bersama
keluarga. Kegiatan ini bisa jadi salah satu hiburan yang termudah dan juga paling
terjangkau yang bisa dinikmati setiap anggota keluarga. Pastikan saja Ibu menyiapkan
beberapa hal yang bisa menambah keseruan aktivitas ini, seperti camilan sehat, pemilihan
waktu yang tepat, dan yang paling penting adalah film yang sesuai untuk seluruh keluarga.
Berikut ini adalah beberapa film keluarga terbaik yang bisa menjadi pilihan Ibu, tidak
hanya ceritanya yang bagus dan menarik, namun juga sarat pesan moral yang positif.
1. Wonder
Auggie adalah anak laki-laki berusia 10 tahun. Ada yang sedikit berbeda dengan Auggie,
ia mengidap craniofacial desease, atau kelainan pada kepala dan wajah. Ya, jika
dibandingkan dengan orang lain mungkin ukuran kepala dan bentuk wajahnya tampak
tidak biasa, namun di luar itu, Auggie adalah anak yang normal. Film keluarga ini
memberikan kehangatan bagi setiap orang yang menontonnya. Kita bisa belajar untuk
menghargai setiap perbedaan, bagaimana cara memperlakukan dan menghargai orang
lain.

2. Coco

Satu lagi karya Disney Pixar yang sangat berkesan. Berkisah tentang seorang anak
bernama Miguel yang tinggal di sebuah desa di Meksiko. Ia tumbuh di keluarga pembuat
sepatu yang benci musik, sedangkan Miguel sangat menggemari musik. Ia ingin sekali
seperti idolanya, Ernesto de la Cruz. Kisahnya semakin kompleks dan seru ketika secara
tak sengaja ia masuk ke dalam Tanah Kematian. Bukan Disney Pixar jika tidakk sarat
pesan moral, film ini mengajarkan kita berjuang mengejar mimpi dan betapa pentingnya
arti keluarga, bahkan termasuk mereka yang telah meninggalkan kita.

3. Kulari ke Pantai
Katanya, jika ingin mengenal seseorang, maka pergilah berlibur bersamanya. Cerita ini
berangkat dari dua orang sepupu berusia 10 tahun yang sangat berbeda karakternya.
Sam (Maisha Kanna), besar di kepulauan Rote, NTT, suka sekali alam dan selancar.
Happy (Lil’li Latisha) adalah anak Jakarta yang keranjingan gadget dan media sosial.
Hubungan keduanya bertambah seru dan penuh intrik ketika mereka harus berlibur
bersama ke timur Pulau Jawa. Selain memanjakan mata dengan suguhan keindahan alam
Indonesia, film karya Riri Riza yang penuh emosi ini juga sarat pesan moral mengenai arti
keluarga dan menghargai perbedaan.

4. Christopher Robin
Duet Christoper Robin dan Winnie The Pooh pertama kali muncul dalam buku karangan A.
A. Milne tahun 1924. Dipublikasikan tahun 1926 dan menjadi salah satu buku anak-anak
terpopuler. Film ini mengangkat kisah Robin sejak kecil hingga dewasa, dimana keceriaan
dan imajinasinya perlahan terkikis seiring ia tumbuh dan menghadapi kerasnya dunia
nyata. Sebuah kenyataan yang pasti terasa sangat erat hubungannya dengan kehidupan
kita. Bersiaplah untuk terharu, karena film keluarga ini sarat akan emosi, namun tetap
jenaka berkat tingkah konyol Winne the Pooh dan teman-temannya.

5. Petualangan Menangkap Petir
Sterling (Bima Azriel) adalah anak yang akrab dengan media sosial dan tinggal di
Hongkong bersama orang tuanya. Dunianya berubah seketika saat ia diajak berlibur ke
tempat tinggal Kakeknya di Boyolali. Dari sinilah Sterling belajar arti pertemanan yang
sesungguhnya, dan bukan lagi sekadar pertemanan di alam maya. Film ini terasa
istimewa karena mengangkat isu digital yang memang marak terjadi sekarang ini. Bonus
lainnya adalah latar Boyolali yang sangat indah, dimana mata Anda akan dimanjakan
dengan panorama lereng Gunung Merapi yang memukau.

Apa sih film keluarga yang paling berkesan bagi Ibu dan si Kecil? Share dengan keluarga

lainnya di kolom komentar ya Bu, supaya bisa jadi ide tontonan di akhir pekan ini.
https://www.sahabatnestle.co.id/content/view/bersantai-bersama-dengan-film-keluargaterbaik.html
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