
Aku ada di tempat
yang empuk dan lembut,
dimana kamu bertualang

ke pulau kapuk

Carilah aku di dalam pintu
tertutup yang melindungi

benda yang mampu
menutupi rasa malumu

Carilah aku di dekat
benda bersinar yang bisa

menjadi pintu ilmu
untuk belajar hal baru

Aku ada di antara
barisan pasangan

pembungkus
tumpuan tubuhmu

Aku bersembunyi
di dekat benda 
yang membuat

rambutmu bersih,
harum & berkilau

Aku terjepit kala
kamu sedang mengisi

perutmu bersama
keluargamu

Aku ada di tempat
kamu mengolah

karbohidrat utama
bagi keluargamu

Aku dekat dengan
sumber kehidupan

yang membasuh dahagamu
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Aku manemanimu
berdansa bersama ia

yang menghalau
debu di rumahmu

Aku menjadi saksi
datangnya hari baru,

bersama ia yang
melindungimu dari
teriknya mentari

Aku menggantung
bersama para penari

di antara angin & cahaya

Ketika sang langit menangis
kita sama-sama

bersembunyi di bawahnya

Aku berada di sekat sempit
dalam benda 

yang menemanimu
kala bepergian

Di sini layaknya
taman London

pada bulan Desember 

Kau mungkin sulit
menemukanku

karena kau enggan
mendekat dengan

tempat persembunyianku
yang menopang

kebersihan rumahmu

Tempatku bernaung
senantiasa bahagia

menyambut
pasangan tungkak

yang datang dan pergi
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Hai petualang,
Apakah kau kenal

dengan isi rumahmu?
Karena di situlah

taman bermain kita
hari ini

Selamat!
Kamu sudah berhasil
menemukan semua

tempat persembunyianku.
Sampai jumpa

di permainan berikutnya!
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Cetak (print) kartu petunjuk di kertas ukuran A4 lalu potong 
sesuai kotak.
Berikan kartu pembuka di awal dan pilih salah satu kartu 
sebagai petunjuk pertama.
Letakkan petunjuk berikutnya di lokasi jawaban petunjuk 
pertama.
Lakukan sampai seluruh petunjuk habis. Silakan menggunakan 
kartu petunjuk secara acak
Anda tidak perlu menggunakan semua kartu petunjuk, silakan 
pilih kartu petunjuk yang paling sesuai dengan kondisi rumah.
Anda bisa membuat petunjuk baru menggunakan kartu kosong 
yang kami sediakan.

Mencari jejak adalah salah satu permainan yang bisa merangsang 
kemampuan berpikir anak dengan memahami makna tersirat dari 
rangkaian petunjuk yang disajikan. 

Permainan Mencari Jejak

Cara Bermain

Cetak (print) dan sembunyikan petunjuk saat anak tidur 
(usahakan anak tidak melihat prosesnya).
Gunakan kartu sesuai kemampuan anak. Jangan menggunakan 
kartu yang mungkin sulit dipahami oleh anak.
Berikan hadiah sederhana di akhir permainan, seperti kue atau 
minuman kesukaan anak.
Bisa juga hadiahnya berupa kartu permainan yang bisa ditukar 
waktu main game selama 1 jam.

Materi ini adalah bagian dari materi Newsletter via Whatsapp Rumah Inspirasi. Newsletter ini gratis, 
silakan mendaftar di http://bit.ly/newsletterRI

Newsletter via WhatsApp RumahInspirasi berisi artikel inspiratif seputar homeschooling & parenting.

Rumah Inspirasi adalah ruang belajar homeschooling, parenting dan pendidikan entrepreneurship. Selain 
berisi informasi, secara periodik kami menyelenggarakan Webinar (Seminar Online) untuk orangtua 
yang ingin belajar memulai homeschooling, meningkatkan kapasitas parenting, dan mengembangkan 
entrepreneurship pada anak.
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