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Bunda dan yanda…

Pada masa pandemi covid covid 19, tentunya anak
kita harus tetap belajar, walaupun tidak di sekolah.
Tugas kita lah untuk membantu dan mendampingi
anak belajar di rumah.
Salah satu yang bisa bunda dan yanda lakukan
adalah mendampingi anak bermain BALOK, “Mobil
sehat, Badan ku kuat”. Media ini untuk melatih
keterampilan anak dalam berfikir kritis, kreatif,
berkolaborasi, dan berkomunikasi, yang kita
singkat menjadi 4K.
Semoga panduan penggunaan media Balok ,
“Mobil Sehat, Badan ku Kuat” ini, memandu bunda
dan yanda bermain bersama anak secara
menyenangkan di rumah.
Tetap jaga kesehatan, hindari covid 19.
Salam semangat

Media balok
bertema “mobil sehat badanku kuat”
merupakan alat pembelajaran dan permainan
bagi anak usia dini 5-6 tahun

untuk menstimulasi kemampuan 4K dengan
fokus pada penguatan kemampuan kerjasama
dan kreativitas.
Media ini mendorong anak untuk menyusun
balok menjadi sebuah karya (bentuk kendaraan
mobil atau kereta api)
baik secara mandiri atau bekerjasama dengan
orang lain.

Selama anak bermain Balok, Orang Tua diharapkan
melakukan pemantauan dan mengamati perkembangan
kemampuan anak.
Hasil pengamatan berupa foto atau video dikirimkan ke
pendidik setiap beres kegiatan main.
Pendidik melakukan penilaian dengan menuliskan ( BB,
MB, BSH dan BSB) pada format evaluasi.
a. BB/Belum Berkembang, bila anak melakukannya harus
dengan bimbingan/dicontohkan orang tua/ guru;
b. MB/Mulai Berkembang, bila anak melakukannya
masih harus diingatkan/dibantu oleh orang tua/guru;
c. BSH/Berkembang Sesuai Harapan, bila anak dapat
melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa
harus diingatkan/dicontohkan oleh orang tua/guru;
d. BSB/Berkembang Sangat Baik, bila anak dapat
melakukannya secara mandiri dan dapat membantu
temannya yang belum mampu.

Lembar Pengamatan Anak

BERMAIN BALOK

Hari ……………….. Tanggal ………………………...
Waktu Main : Pagi/Siang/Sore/Malam *)

Nama anak : ………………….. Usia : ……………..
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Bunda dan Yanda…
Tiada yang lebih membahagiakan kita selain melihat
anak-anak kita tumbuh dan berkembang secara
optimal sesuai tahapan usianya.

Balok bukan satu-satunya media untuk melatih
keterampilan anak dalam berfikir kritis, kreatif,
berkolaborasi, dan berkomunikasi. Bunda dan Yanda
dipersilahkan untuk mengembangkan media lainnya.
“Menyempatkan waktu untuk bermain dengan
anak, adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan
oleh orang tua” (ESQ Team)”
Semoga dengan bermain Balok , “Mobil Sehat, Aku
Kuat”, buah hati kita menjadi anak yang pintar, dan
selalu rindu untuk bermain bersama Yanda dan Bunda.
Sempatkan bermain dengan anak selagi bisa,
sebagai wujud kepedulian terhadap perkembangan
anak, sekaligus bukti cinta kita kepada mereka.
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