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AKTIVITAS 1. 3: OLAH RAGA DALAM RUMAH 

 

 

 

 Kamu suka berolah raga, tapi karena semua harus tinggal di rumah jadi tidak bisa 

berolah raga lagi. Jika benar, mengapa tidak mencoba berolah raga di dalam rumah? Misalnya, 

lari, berenang dan bersepeda. Di dalam rumah? Iya. Ikuti yuk caranya. 

 

Bahan yang diperlukan :  

1. Tikar atau karpet yang nyaman 

2. 2 botol plastik (dari botol air) 

3. 2 tali / tambang, masing-masing sepanjang 3 meter 

 

 Lomba Renang 

Ikan berenang di air dengan cara menggoyang-goyangkan bagian ekor dan siripnya. 

Kalian juga dapat menirukan seekor ikan dengan menggerak-gerakan kaki kalian. Caranya, 

berbaringlah tertelungkup di atas karpet atau tikar. Di bagian bawah karpet atau tikar, 

taruh botol di sisi kiri dan kanannya. Sekarang, rapatkan kaki dan kedua lengan yang 

terulur ke muka. Usahakan ujung kaki menyentuh botol di kiri dan di kanan. 

Jika berhasil, renggangkan jarak botol di kiri dan kanan kaki. Sehingga bagian bawah 

badan harus lebih mengayun untuk mengenai botol-botol tersebut. 

Jika dilakukan dengan anak-anak lain, buat lomba, siapa yang mampu menyentuh botol 

dengan jarak terjauh dari kaki. 
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 Balap Sepeda 

Sekarang berbaring di atas tikar atau karpet. Angkat kedua kaki dan kedua lengan ke 

udara. Lakukan seperti sedang mengayuh sepeda. Tangan memegang kemudi dan kaki 

mengayuh kiri, kanan, kiri, kanan. 

Agar balap ini menarik, serukan satu huruf, satu kata atau satu angka dalam setiap 

kayuhan. Misalnya satu, dua, tiga, empat, atau A,B,C,D, atau anjing, kucing, kuda, sapi dan 

seterusnya. Jika dilakukan bersama anak-anak yang lain, buat lomba. Yang salah mengucap 

kalah.  

 

 Lomba lari 

Sekarang rentangkan dua tambang paralel membentuk jalur lomba lari. Namun sang 

anak tidak berlari di antara kedua tambang, melainkan, berlari di atas tambang! Cobalah 

berjalan cepat dengan kedua telapak kaki menjejak tambang. Satu tambang untuk maju 

ke depan dan tambang berikutnya untuk kembali ke tempat semula. 

Jika dilakukan berbanyak anak, masing-masing mendapat satu tambang, untuk 

dilangkahi. Yang kalah, adalah yang berhasil kakinya tidak pernah menjejak lantai. 

 

Tips: 

 Di akhir lomba beri anak hadiah seperti layaknya pemenang lomba. Bukan berarti 

hadiahnya harus berupa mainan besar. Satu jam tidak terganggu membaca buku bersama 

bunda, atau bermain bersama di akhir pekan biasanya lebih dipilih oleh sang anak. 

 Coba lakukan beberapa macam jenis olahraga yang lain. Basket misalnya, dengan 

melempar bola ke dalam keranjang pakaian dan banyak lagi. 

 

Yang anak pelajari: 

 Anak mampu mengontrol gerakan, konsentrasi dan daya tahan tubuhnya. 


