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EDISI SATU

BELAJAR DI RUMAH 2020

Pendekatan Berbasis STEAM

(Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics)

Waktu

Kegiatan

Contoh Kegiatan

06.00 - 08.00

Kegiatan rutin pagi Bangun
tidur, mandi, sarapan.

Merapikan tempat tidur sendiri, membantu menyiapkan
sarapan (bisa direncanakan dari malam sebelumnya)

08.00 - 09.30

Kegiatan di luar rumah
Apabila hujan bisa
melakukan kegiatan life
skills di dalam rumah

09.30 - 10.00

Snack time

Menyiapkan cemilan dan menikmatinya.

10.00 - 11.30

Pelajaran Sekolah

Mengerjakan tugas online dari sekolah, mengulang pelajaran
sekolah, mengerjakan soal yang ada di buku, dll

11.30 - 12.00

Menyiapkan makan siang

Membantu menyiapkan makan siang

12.00 - 13.00

Makan siang dan istirahat

Menikmati makan siang. Setelah itu boleh main atau
menggunakan gadget.

13.00 - 14.30

Bermain STrEAM

Eksperimen sains, lego, art & craft, bermain musik, dll
Temukan ide bermain STEAM di IG @rumahmainstream

14.30 - 16.00

Waktu Senyap

Tidur siang atau baca buku, puzzle, sudoku, TTS

16.00 - 17.00

Kegiatan di luar rumah
Apabila hujan bisa
melakukan kegiatan life
skills di dalam rumah

Bersepeda, permainan tradisional, membersihkan halaman
rumah, pilah-pilih mainan yang sudah rusak atau tidak
terpakai, jalan-jalan sore sekitar rumah/komplek

17.00 - 19.00

Istirahat dan makan malam

Membantu menyiapkan makan malam

19.00 - 21.00

Pelajaran Sekolah

Mengerjakan tugas online dari sekolah, mengulang pelajaran
sekolah, mengerjakan soal yang ada di buku, dll

21.00

Ayoo kita tidur....

Jalan-jalan sekitar komplek, ke taman, mencuci mobil bersama
ayah, membersihkan halaman rumah sambil main air,
merapikan lemari pakaian, cuci piring, badminton, basket, dll
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Jadwal Harian Liburan di Rumah
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Jadwal Harian Liburanmu

Waktu

Kegiatan

Lembaran kosong ini dapat digunakan
oleh anak ketika ingin merencanakan
rutinitas libur sehari-hari

Contoh Kegiatan

www.rumahmainstream.org | Instagram, Facebook, Youtube @rumahmainstream | Whatsapp 0811 937 STEM (7836)
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Kegiatan Rutin Pagi
Kegiatan Seru

Ceklist

Buka dan pakai baju sendiri
Mengancingkan baju dan resleting
Cuci tangan
Sikat gigi
Menyisir rambut sendiri
Meletakkan baju kotor ke keranjang baju kotor
Menyusun bantal dan guling

Anak usia 5 - 7 tahun
Kegiatan Seru

Ceklist

Melipat selimut tidurnya sendiri
Merapikan tempat tidur
Membuat sarapan sendiri
Mandi sendiri tanpa dibantu
Membantu mencuci mobil
Menuang susu sendiri ke dalam gelas atau mangkuk
Mengocok telur

Anak usia 8 - 12 tahun
Kegiatan Seru
Menyortir pakaian kotor ya akan dicuci
Menggunakan mesin cuci yang ada di rumah
Mencuci sendiri pakaian dalam
Memasang Sprei tempat tidur
Membuat sandwich
Menggoreng telur

Ceklist
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Anak usia 2 - 4 tahun
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Ide Kegiatan Luar Rumah
Jalan-jalan keliling sekitar rumah/komplek
Bersepeda
Sepatu roda
Lompat tali
Engklek
Layangan
Masak-masakan
Badminton
Lempar bola
Kelereng
Gasing bambu
Congklak
Bola bekel
Ketapel
Mengidentifikasi berbagai jenis daun dari pohon yang berbeda di sekitar rumah
Membuat huruf atau bentuk lainnya dari ranting-ranting pohon
Membuat mahkota daun
Lempar bola
Bercocok tanam
Mengamati serangga yang ada di sekitar halaman rumah
Mengamati dan menggambar bentuk bulan setiap malam
Mengamati jenis burung yang ada di sekitar rumah/komplek setiap pagi
Membuat jam Matahari
Mengamati dan menggambar jenis-jenis awan

Ceklist
www.rumahmainstream.org | Instagram, Facebook, Youtube @rumahmainstream | Whatsapp 0811 937 STEM (7836)

Kegiatan Seru
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Ide Kegiatan Mengasah LIfe Skills
Kegiatan Seru

Ceklist

Membereskan mainan
Meletakkan piring dan gelas kotor
Meletakkan piring dan gelas bersih ke rak penyimpanan
Membersihkan dan mengeringkan air yang dia tumpahkan sendiri
Membereskan mainan yang ada di luar rumah (sepeda, bola, dll)
Membersihkan/melap rak buku
Mengetahui/menghapal no HP orangtua
Mengetahui/menghapal alamat rumah

Anak usia 5 - 7 tahun
Kegiatan Seru
Merapikan susunan sepatu
Mengikat tali sepatu
Menyikat kamar mandi
Memberi makan dan minum hewan peliharaan
Membersihkan/mencuci tempat makan hewan peliharaan
Membersihkan kandang hewan peliharaan
Mengetahui/menghapal nomor telpon saat keadaan darurat
Menjemur pakaian
Memasukkan baju ke lemari sendir
Merapikan susunan pakaian dalam lemari
Mencuci piring

Ceklist

www.rumahmainstream.org | Instagram, Facebook, Youtube @rumahmainstream | Whatsapp 0811 937 STEM (7836)

Anak usia 2 - 4 tahun
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Merapikan ruang tamu
Mengubah susunan ruang tamu
Mendekorasi kamar sendiri
Membersihkan cermin
Membersihkan jendela

Anak usia 8 - 12 tahun
Kegiatan Seru
Menyapu lantai/halaman rumah
Mengepel lantai
Melipat pakaian yang sudah disetrika
Menyetrika baju milik sendiri
Mengganti lampu
Menyiram tanaman
Mencabut rumput liar di halaman rumah
Membersihkan halaman
Menggunting dan merapikan kuku
Menjahit
Mencabut rumput liar di halaman rumah
Manajemen keuangan
Mengupas buah
Memotong bahan makanan yang akan dimasak
Memasak
Membersihkan dan merapikan isi kulkas

Ceklist

www.rumahmainstream.org | Instagram, Facebook, Youtube @rumahmainstream | Whatsapp 0811 937 STEM (7836)

Ide Kegiatan Mengasah LIfe Skills
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Pada waktu senyap, kita mengharapkan anak akan tidur siang, namun
apabila anak tidak tidur siang maka dapat melakukan:
Kegiatan Seru

Ceklist

Membaca buku
Bermain Lego
Mewarnai
Menggambar
Mendengarkan music
Bermain puzzle
Bermain playdough
Menulis cerita
Membuat jurnal kegiatan harian

Website atau Aplikasi

Berikut ini website/aplikasi gratis yang dapat dimanfaatkan untuk
pembelajaran:
Nama Website/Aplikasi

Link

Seussville

https://www.seussville.com/

NASA Kids’ Club

https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html

Earthquakes for Kids

https://earthquake.usgs.gov/learn/kids/

Study Jams

http://studyjams.scholastic.com/studyjams/

Sesame Street

https://www.sesamestreet.org/

Fun Fonix

https://www.funfonix.com/
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Waktu Senyap
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Link

PBS KIds

https://pbskids.org/

Make Me Genius

https://www.makemegenius.com

Cool Math

https://www.coolmath.com/

Highlight Kids

https://www.highlightskids.com/

ABCYa!

https://www.abcya.com/

National Geographic Kids

https://kids.nationalgeographic.com/

The KIDZ Page

https://www.kids-pages.com/

Funbrain

https://www.funbrain.com/

BBC History for Kids

http://www.bbc.co.uk/history/forkids/

Storyline Online

https://www.storylineonline.net/

Mission US

https://www.pbslearningmedia.org/

Khan Academy

https://id.khanacademy.org/

Cells Alive

https://www.cellsalive.com/

Google Earth

https://www.google.com/intl/id/earth/

Fuel The Brain

https://www.fuelthebrain.com/

Mr. Nussbaum

https://mrnussbaum.com/

Turtle Diary

https://www.turtlediary.com/

E-learning for Kids

https://www.e-learningforkids.org/

www.rumahmainstream.org | Instagram, Facebook, Youtube @rumahmainstream | Whatsapp 0811 937 STEM (7836)

Nama Website/Aplikasi
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TECHNOLOGY

Tarian Balerina

(Ikuti workshop online kami )

ENGINEERING

Botol Bocor

ART

Bunga Mekar

(Ikuti workshop online kami )

Baling-baling Kertas

MATHEMATICS

Tangkap Bola

(Ikuti workshop online kami )

Gasing Kelereng
Jembatan Sedotan

Susunlah Aku

(Ikuti workshop online kami )

Botol Pelontar

(Stik Es Krim)
(Ikuti workshop online kami )

Keping Kardus

Labirin Kelereng

Kawat Berbunyi

(Ikuti workshop online kami)

Warna Berpisah

Monster Pencapit

(Ikuti workshop online kami )

(Ikuti workshop online kami )

Tornado Air

Tirukan Kartumu

Origami

Mesin Automata

(Ikuti workshop online kami )

(Ikuti workshop online kami)

Tangram
Papan Tiga Serangkai
(Ikuti workshop online kami)

Untuk QR Code Permainan yang belum tersedia, dapat menghubungi kontak kami ke Whatsapp 0811 937 STEM (7836)
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Tabel Matriks STEAM

Rencana Kegiatan BermainSTrEAM

Susunlah Aku
Lingkup Perkembangan:


Motorik Kasar

✓

Motorik Halus

✓

Kognitif

✓

Bahasa



Sosial-emosional



Science

✓

Technology /
Traditional



Engineering

✓ Art

✓ Mathematics

Usia:
2 – 5 tahun
Tujuan Kegiatan:
-

Mengurutkan ukuran benda yang ada.

-

Melatih pra menulis dengan mengambil tutup botol menggunakan 2 jari.

-

Mengenal bentuk

-

Memecahkan masalah

Alat dan Bahan:
-

Stik es krim

-

Spidol

Persiapan sebelum kegiatan:
-

Buatlah potongan bentuk seperti contoh gambar diatas.

-

Sesuaikan dengan usia anak, semakin kecil usianya gunakan sesedikit mungkin
stik es krim. Contoh: anak usia 2 tahun gunakan 2 – 3 stik es krim saja, anak
usia 4 – 5 tahun gunakan 5 – 7 stik es krim.

Langkah Bermain:
-

Letakkan satu set stik es krim yang mewakili satu bentuk.

A (Amati):
-

Minta anak untuk menyebutkan apapun yang mereka lihat yang ada di
hadapannya, misalnya:

o

Waaah bunda punya banyak apa yah iniiii.. yuk dek/kak sebutkan apa
yang kamu lihat.. pancing anak untuk menyebutkan warna, bentuk, besar
– kecil, jumlah..

o

“Coba kalau kita amati menggunakan telinga kira-kira bagaimana yah?”
Minta anak untuk mendekatkan telinganya ke stik es krim yang ada di
hadapannya. “apa yang harus kita lakukan yah dek kalau kita mau stik es
krimnya bersuara?” biarkan anak berekplorasi, bisa jadi anak akan
menjatuhkan, memukul, atau memukul dua stik es krim.

o

“Ayo kita amati dengan hidung.. ada bau apa yah yg kita cium dari stik
es krim ini?”

o

“ayo kita raba dengan kulit kita.. apa yang kamu rasakan?” pancing
untuk mengenali kata halus, kasar, licin, bergerigi, dll.

o

“ada warna apa sajakah pada stik es krim ini yah?”

B (Bayangkan/Bertanya):
-

Tanyakan pada anak, kalau ada 5 stik es krim ini kira-kira apa yan bisa lakukan
dengan kelima stik es krim ini? Apa fungsi dari warna-warna pada stik es
krimnya yaaa?

C (Cek / Cari tahu):
-

Biarkan anak memikirkan dan mencoba terlebih dahulu.

-

Apabila belum bisa, maka kita bisa memberikan contoh apa yang harus
dilakukan.

Alternatif Bermain:
-

Pola lain yang bisa dibuat seperti gambar ini.

Refleksi dan catatan:

Rencana Kegiatan Bermain STrEAM

Tangram
Lingkup Perkembangan:


Motorik Kasar

Science

✓

Motorik Halus



Technology / Traditional

✓

Kognitif

✓

Engineering



Bahasa

✓

Art



Sosial-emosional

✓ Mathematics

Usia anak:
1 – 12 tahun
Tujuan Kegiatan:
-

Mengenal Bentuk dua dimensi

-

Melatih kreativitas

-

Melatih berpikir seperti perancang

Alat dan Bahan:
-

Karton atau kertas origami

Persiapan sebelum kegiatan:
-

Buatlah terlebih dahulu 7 kepingan tangram, bisa dilihat dari contoh yang ada
di foto atau ikuti cara membuat dari video ini: Tangram Kertas
Jangan lupa untuk langsung subscribe youtube channel kami yaa.

-

Sebagai variasi buatlah dari beberapa warna.

Tangram adalah permainan puzzle tua dari Cina yang terdiri dari tujuh kepingan
bentuk 2 dimensi yang akan menstimulasi kreativitas, keterampilan memecahkan
masalah, dan spasial. Saat memainkannya, ketujuh kepingan bentuk tersebut tidak
boleh saling tumpang tindih.
Langkah Bermain:
-

Letakkan 7 keping bentuk yang ada di hadapan anak.

A (Amati):
-

Minta anak untuk menyebutkan apapun yang mereka lihat yang ada di
hadapannya, misalnya:

o

Siapa yang tau ini apa yaaaah? yuk dek/kak sebutkan apa yang kamu
lihat.. pancing anak untuk menyebutkan warna, bentuk, besar – kecil,
jumlah..

B (Bayangkan/Bertanya):
-

Tanyakan pada anak apa kira-kira yang harus kita lakukan dengan tumpukan
ketujuh bentuk ini.

C (Cek / Cari tahu):
-

Kita bisa melakukan seperti apa yang ingin dilakukan oleh dari jawaban atau ide
yang diutarakan oleh anak kita atas pertanyaan sebelumnya atau kita langsung
meminta anak untuk menyusun ketujuh keeping bentuk tersebut menjadi
sebuah bentuk lainnya.

-

Orangtua bisa memberi contoh terlebih dahulu sebuah bentuk yang ada.

Alternatif Bermain:
Usia 2 – 4:
-

Temukan bentukku: minta anak untuk mencari bentuk yang sama dengan dia
pegang di sekitar rumah setalah orangtua menempel beberapa bentuk yang ada
tersebar di beberapa perabotan rumah

-

Cari yang mirip: minta anak mencari bentuk yang mirip antara kepingan tangram
yang ia pegang dengan semua benda yang ada di sekitar rumah.

Beberapa contoh bentuk yang dapat dibuat dan dimainkan:

ntuk contoh-contoh bentuk lainnya bisa digoogling dengan kata kunci: tangram, shapes,
outline.
Refleksi dan catatan:

Rencana Kegiatan BermainSTrEAM

Botol Bocor
Lingkup Perkembangan:


Motorik Kasar

✓

Science

✓

Motorik Halus

✓

Technology / Traditional

✓

Kognitif

✓

Engineering

✓

Bahasa



Art



Sosial-emosional

✓ Mathematics

Usia anak:
2 – 12 tahun
Tujuan Kegiatan:
-

Mengenal konsep tekanan air

-

Mengenal konsep tekanan udara

Alat dan Bahan:
-

Botol bekas ukuran 330 ml /600 ml

-

Solder (bisa diganti dengan paku yang ujung runcingnya dipanaskan di lilin atau kompor)

-

Selotip bening

-

Air

Persiapan sebelum kegiatan:
-

Sebisa mungkin orangtua mencoba membuat dan memainkannya terlebih dahulu agar
tahu apa yang harus diobservasi, ditanyakan, dan didiskusikan bersama anak.

-

Tontonlah video pembuatannya.

Langkah Bermain:
-

Lubangi botol sebanyak 3 buah segaris (seperti pada foto), mulai dari bagian agak
bawah botol. Tutuplah dengan selotip

-

Isilah air sampai botol penuh lalu tutup dengan tutup botolnya.

-

Letakkan botol tersebut di depan anak.

A (Amati):
-

Minta anak untuk menyebutkan apapun yang mereka lihat yang ada di hadapannya,
misalnya:
o

Lihaaat… bunda punya sesuatu nih.. ayo kita amati Bersama-sama.. kita mulai
dengan indera penglihatan yaaah.. pancing anak untuk menyebutkan warna,
bentuk, besar – kecil, jumlah, apa isi dalam botol ini.

o

“Coba kalau kita amati menggunakan telinga kira-kira bagaimana yah?”

o

“Ayo kita amati dengan hidung.. ada bau apa yah yg kita cium dari botol ini?”

o

“ayo kita raba dengan kulit kita.. apa yang kamu rasakan?” pancing untuk
mengenali kata halus, kasar, licin, bergerigi, dll untuk masing-masing bagian
dari botol yang ada di hadapannya

B (Bayangkan/Bertanya):
-

Tanyakan pada anak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan botol ini.

-

Diskusikan terlebih dahulu jawaban dari anak.

-

Katakan pada anak bahwa bunda akan sulap.

-

Tanyakan:
-

(1) Apa yang akan terjadi kalau tutup botolnya dibuka?

-

(2)Tutup kembali tutupnya.. apa yang akan terjadi kalau selotipnya dibuka?

C (Cek / Cari tahu):
-

Minta anak untuk membuka tutup botolnya untuk membuktikan jawaban anak dari
pertanyaan pertama. Diskusikan apa yang terjadi, mengapa itu bisa terjadi menurut
anak.

-

Saat ini biasanya anak akan meminta untuk membuka selotip pada botol, minta anak
untuk menhan membukanya dulu.

-

Minta anak untuk menutup kembali tutup botolnya, setelah tertutup rapat barulah
minta anak membuka selotipnya untuk membuktikan jawaban anak dari pertanyaan yang
kedua.

-

Ulangi dan lakukan kembali dengan cara yang berbeda dari sebelumnya.

Beberapa pertanyaan dan kegiatan stimulus yang bisa dilakukan selama proses bermain:
-

Mengapa jauhnya air memancur berbeda antara 3 lubang tersebut?

-

Mengapa kalau kita tutup kembali maka airnya akan berhenti memancur?

Alternatif Bermain:
-

Bagaimana kalau lubangnya kita ubah dengan jarak yang lebih jauh?

Refleksi dan catatan:

Rencana Kegiatan BermainSTrEAM

Bunga Mekar
Lingkup Perkembangan:


Motorik Kasar

✓

Science

✓

Motorik Halus

✓

Technology / Traditional

✓

Kognitif

✓

Engineering

✓

Bahasa

✓



Sosial-emosional

✓ Mathematics

Art

Usia anak:
2 – 12 tahun
Tujuan Kegiatan:
-

Mengenal konsep kapilaritas air

-

Melatih kreativitas

Alat dan Bahan:
-

Kertas

- Gunting

-

Spidol warna

- Air

-

Piring

- Pensil

Persiapan sebelum kegiatan:
-

Sebisa mungkin orangtua mencoba membuat dan memainkannya terlebih dahulu
agar tahu apa yang harus diobservasi, ditanyakan, dan didiskusikan bersama
anak.

-

Tontonlah video pembuatannya.

-

Buatlah beberapa bunga kertas untuk dicoba.

Langkah Bermain:
-

Letakkan semua alat dan bahan di hadapan anak, kecuali bunga kertas yang
sudah kita buat (sembunyikan dulu)

A (Amati):
-

Minta anak untuk menyebutkan apapun yang mereka lihat yang ada di
hadapannya, misalnya:
o

Waaah bunda punya banyak apa yah iniiii.. yuk dek/kak sebutkan apa
yang kamu lihat.. pancing anak untuk menyebutkan warna, bentuk, besar
– kecil, jumlah..

o

“Coba kalau kita amati menggunakan telinga kira-kira bagaimana yah?”

o

“Ayo kita amati dengan hidung.. ada bau apa yah yg kita cium dari
benda-benda ini?”

o

“ayo kita raba dengan kulit kita.. apa yang kamu rasakan?” pancing
untuk mengenali kata halus, kasar, licin, bergerigi, dll untuk masingmasing benda yang ada di hadapannya

o

Keluarkan bunga kertas yang sudah dibuat. Minta anak anak untuk
mengamati bunga kertas tersebut menggunakan kelima panca inderanya.
Diskusikan dan bandingkan dengan bunga yang asli (apabila
memungkinkan)

o

Minta anak untuk melipat mahkota bunga yang ada.

B (Bayangkan/Bertanya):
-

Tanyakan pada anak, kira-kira apa yang akan terjadi apabila kita letakkan
bunga kertas yang terlipat ini ke atas permukaan air dalam piring.

C (Cek / Cari tahu):
-

Setelah mendengar jawaban/hasil tebakan anak, minta anak untuk
meletakannya ke atas permukaan air.

-

Minta anak untuk membuat sendiri bunga kertasnya yang akan diletakkan ke
atas permukaan air.

Beberapa pertanyaan dan kegiatan stimulus yang bisa dilakukan selama proses
bermain:
-

Mengapa bunganya bisa mekar?

-

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bunga tersebut mekar? Apa bedanya
kalau bunganya kecil? Besar? Ayo kita coba.

-

Apakah jumlah lipatan mahkotanya mempengaruhi waktu untuk mekar?

Alternatif Bermain:
-

Bagaimana kalau ketebalan kertasnya kita ubah? Apa yang akan terjadi?
Waktunya? Ayo kita coba lagi

Refleksi dan catatan:

@rumahmainstream
Rumah Main STrEAM
Rumah Main STrEAM
0811 937 STEM (7836)

www.rumahmainstream.org

