
Tantangan: isi 6 gelas dengan air yang berbeda dan kemudian mintalah anak untuk mencicipinya. 
Dan perhatikan reaksinya! Bantu anak mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia suka ... 

Kembangkan kesadarannya akan rasa, kosakata, imajinasi.

Persiapan

6 gelas identik
1 botol air soda
1 botol air yang kaya magnesium

1 botol air bersih
3 lembar daun mint segar
1 jumput garam 

Isi gelas dan atur sesuai 
urutan berikut: 

Berikut cara mengenalkan pengalaman kecil kepada anak
Apakah kamu pikir kamu tahu segalanya tentang air? Nah, mari kita mainkan 
game mencicipi kecil! Terserah kamu untuk mencari tahu apa yang kamu 
minum. Air, tentu saja ... Tapi yang mana? Kamu bisa melihat, mencium, 
mengaduk air sebelum menyesapnya. Lalu minum sebanyak yang kamu mau. 
Beri tahu mana yang paling kamu sukai ... Dan mengapa! 

Air keran Air bersoda Air kaya 
magnesium

Air bersih 
kemasan

Air yang agak 
asin

Air infus 
mint

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6

Panaskan air keran dan tuangkan ke dalam gelas. 
Rendam daun mint segar dan biarkan dingin selama 
beberapa jam. Keluarkan mint dari gelas, pengalaman 
akan dimulai!

1.

Di gelas lain yang berisi air keran, encerkan 
sedikit garam laut. Jangan sampai airnya tidak 
bisa diminum, beri sedikit saja garam untuk 
membangkitkan sedikit rasa asin pada anak. 

2.

3.

Penyaji air, 
pekerjaan nyata!

Air,
dicicipi?!

Mencicipi tanpa melihat



Gelas no. 6
Infused water rasa mint

Air yang menyengat, air dengan merica, air yang terasa 
seperti meledak di mulut, air yang membakar, air yang seperti 
balon yang lepas landas, air sampanye, air untuk pesta, air 
yang membuat musik ... Imajinasi mereka luar biasa!    

Air yang kaya magnesium lebih berat di langit-langit mulut. 
Rasanya lebih terasa, tidak selalu menyenangkan 
bergantung pada komposisinya. Anak mungkin meringis 
pada tegukan pertama. Dorong mereka untuk mencicipi lagi, 
dan jelaskan pada mereka bahwa air ini diperkaya dengan 
magnesium (ditemukan dalam sayuran hijau atau ... dalam 
cokelat hitam) untuk mengatasi kekurangan magnesium 
sementara. Wanita hamil sering kali perlu meminum air yang 
kaya magnesium karena kebutuhan mereka meningkat saat 
bayi mengambil cadangan magnesium mereka.

Jika anak mengatakan dia sedang minum laut, ini karena 
sejumput garam sama dengan tempat garam! Tambahkan 
sedikit garam saat Anda pergi, minta anak memejamkan 
mata, lalu mencicipinya lagi. Sedikit seperti rasa keringat? 
Musim panas? Pengungkapan rasa, garam ada di 
mana-mana. Bahkan yang paling ringan sekalipun ... Jangan 
berlebihan, dan jangan menggarami hidangan secara 
sistematis tanpa mencicipinya. Air yang terlalu asin adalah 
salah satu contohnya! 

Yang paling sulit diletakkan terakhir! Airnya tidak diwarnai, 
tetapi dengan mengendus isi gelas, anak akan merasakan 
adanya bau tambahan. Atau mereka sedang flu! Bantu 
mereka mengenali aroma dengan mengajukan pertanyaan. 
Baunya mengingatkanmu dengan apa? Kamu pernah 
melihatnya di taman ... Terkadang ada di dalam permen ... 
Kita mengonsumsinya dalam teh ... Buat indra mereka 
bertualang! 

Air bersih sangat murni. Sekarang saatnya anak meminum 
semuanya! Air ini lembut di langit-langit mulut, membelai 
lidah. Ini adalah air yang turun dari pegunungan, salju yang 
mencair. Ini adalah air para peri ... Air yang kadang-kadang 
datang dari kedalaman bumi, yang telah melakukan 
perjalanan jauh. Banyak yang mengira bahwa air putih tidak 
memiliki rasa, tetapi air ini sering kali kaya akan mineral dan 
elemen-elemen yang tertinggal, yang dihasilkan dari 
perjalanannya di antara bebatuan, yang membuat rasanya 
sangat bervariasi. Beri imbauan kepada anak untuk 
menemukan jawaban pribadi untuk mengungkapkan 
perasaan mereka.

Reaksinya bervariasi antara anak-anak yang terbiasa 
meminum air keran dan yang terbiasa mengonsumsi 
air minum dalam kemasan. Air keran mungkin memiliki 
sedikit rasa klorin, yang mengingatkan mereka pada 
kolam renang. Atau sebaliknya, jika air tersebut merupakan 
air minum referensi, tidak ada rasanya. Semua jawaban 
tidak hanya mengacu pada ingatan anak, tetapi juga pada 
imajinasi mereka. Makin kaya kosakata mereka, makin
tepat jawabannya. Makin muda anak, makin berwarna 
tanggapan mereka. 

Gelas no. 1 
Air keran

Gelas no. 5
Air yang agak asin

Gelas no. 3
Air yang kaya magnesium

Gelas no. 4
Air minum dalam kemasan

Gelas no. 2
Air bersoda

Air,
dicicipi?!

Mencicipi tanpa melihat


