
Kegiatan Dirumah Bersama Orang Tua 

 

Dengan bimbingan orangtua! 

1. Senin ➡Tema: Edukasi Covid-19 Versi Anak. 

Contoh kegiatan: Percakapan/tanya jawab Cara mencegah virus corona versi anak 

/sepengetahuan anak; praktek cuci tangan (Kog.3.5; 4.5 ; FM.3.4; 4.4)  

• sebelumnya orang tua bisa menampilkan video dari youtube tentang corona atau 

video yang telah dishare guru. 

2. Selasa ➡ Tema: Aktivitas Membantu Orang Tua Di Rumah 

Contoh kegiatan: membereskan mainan setelah digunakan (Sosem 2.8; 2.9) 

3. Rabu ➡ Tema: Life Skill. 

Life skills atau ketrampilan hidup adalah kemampuan untuk berperilaku yang adaptif 

dan positif yang membuat seseorang dapat menyelesaikan kebutuhan dan tantangan 

sehari-hari dengan efek. 

Contoh kegiatan: Membuat minuman untuk keluarga (membuat teh, jus buah-buahan 

yang dimiliki dirumah, membuat susu jahe, atau wedang jahe. (Kog. 3.5; 4.5; 3.9; 4.9; 

Sosem. 3.14; 4.14) 

4. Kamis ➡ Tema: Literasi 

Contoh kegiatan: Orang tua membacakan buku cerita kemudian anak menceritakan 

kembali isi cerita; menggambar kemudian memberi simbol huruf/kata yang diketahui 

anak. (Bhs.3.10; 4.10 ; 3.11, 4.11; 3.12; 4.12) 

5. Jumat ➡ Tema: Aktifitas Keagamaan. 

Contoh kegiatan:  berdoa sebelum atau sesudah makan. (Nam.3.1; 4.1) 

6. Sabtu ➡ Tema: Permainan Tradisional. 

Contoh kegiatan: bermain sambil bernyanyi cublak-cublak suweng, suwe ora jamu, 

jahe-jahe serempang, engklek, dakon, kelereng, suda manda atau permainan 

tradisional yg lain. (FM.3.3; 4.3 ; Sn.3.8; 4.8) 

 

 

 

 



• Catatan:  

1. Kegiatan diatas hanyalah sekedar contoh. Guru/orang tua dapat mengembangkan 

kegiatan sesuai kreatifitas masing-masing, yang terpenting adalah pemenuhan 6 tema 

tersebut dan 6 lingkup bidang pengembangan. 

2. Kegiatan bersifat menyenangkan dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-

masing tanpa harus memberatkan. 

3. Bagi orang tua yeng terkendala dalam pemerolehan informasi terkait kegiatan diatas, 

karena tidak adanya ketersediaan alat komunikasi berupa HP. Kebijakan sekolah agar 

menghimbau kepada wali murid untuk terus mengedukasi menanamkan hidup sehat 

pada anak-anak mereka untuk mencegah virus corona. Dengan memberikan makanan 

bergizi, istirahat cukup, dan memberikan vitamin jika ada. 

4. Guru tetap berupaya menginformasikan kepada orang tua yang sudah mempunyai alat 

komunikasi HP melalui media sosial WA maupun sms. 

5. Bagi orang tua yang sudah mempunyai alat komunikasi dan media sosial. Mohon 

untuk setiap kegiatan anak di dokumentasikan dalam video, jika tidak memungkinkan 

mendokumentasikan semua kegiatan dalam bentuk video karena memori hp penuh, 

paket habis untuk upload ke grup WA, pilih salah satu saja kegiatan diatas untuk bisa 

divideo.  

6. Ingat yang terpenting anak merasa bahagia belajar di rumah, jangan sampai masa 

emas mereka terlewatkan tanpa stimulasi yang bermakna. 

7. Untuk kegiatan hari senin, Guru bisa share video di grup WA atau bisa di share link 

youtube pengetahuan tentang Covid-19. Bisa pilih salah satu link youtube yang terkait 

tentang Covid-19  

• Edukasi Virus Corona atau COVID-19 

https://youtu.be/PPjiT6hRZOw 

https://youtu.be/0dAoCfgAQw8 

• Berapa Lama Vaksin Antivirus (Seperti Corona) Bisa Ditemukan? 

https://www.youtube.com/watch?v=StVDKWEW6yE 

•  Seberapa Cepat Virus Corona Akan Menyebar di Indonesia?  

https://www.youtube.com/watch?v=LVixAa-6zf4 

• Benar Atau Salah, Virus Corona Menyebar Lewat Udara? 

https://www.youtube.com/watch?v=ueQB5Ny8w6Q 

• Seberapa Bahaya Virus Corona Sebenarnya? 

https://youtu.be/PPjiT6hRZOw
https://youtu.be/0dAoCfgAQw8
https://www.youtube.com/watch?v=StVDKWEW6yE
https://www.youtube.com/watch?v=LVixAa-6zf4
https://www.youtube.com/watch?v=ueQB5Ny8w6Q


https://www.youtube.com/watch?v=gV2-gQYyZRs 

https://www.youtube.com/watch?v=gV2-gQYyZRs

