
Buat permainan antidehidrasi 
menjadi menyenangkan dan kreatif!
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Bagaimana mengajak 
anak-anak kita untuk 

minum lebih banyak air ?

Tips: jika air keran 
terasa bau klor, biarkan 
ia mendingin sampai 
beberapa jam, baunya 
akan hilang!

Jadikan setiap teguk air yang 

Anda minum momen spesial, 

penuh persahabatan atau 

kemeriahan, sensasi yang 

luar biasa: bersulang seperti 

orang dewasa, buatlah 

koreografi kecil-kecilan 

sebelum minum air 

bersama-sama, buat suara 

yang aneh atau lucu saat 

meminumnya, temukan 

tantangan-tantangannya...

Variasikan selera: air 

mempunyai rasa yang 

berbeda-beda, namun hanya 

sedikit orang yang tahu! 

Berdasarkan asal-muasal 

dan perjalanannya di alam, 

kandungan air diperkaya 

dengan mineral-mineral dan 

elemen-elemen vital yang 

menyebabkan rasanya 

berbeda-beda. Sementara 

itu, air bersoda akan lebih 

memperkaya varian rasa! 

Apa yang menjadi rasa 

favorit?

Mengapa tidak Anda 

tambahkan seiris buah segar, 

atau campurkan dengan 

tanaman rempah-rempah, 

sayur-sayuran… Banyak 

resep yang bisa Anda coba 

atau ciptakan! Mungkin ini 

saatnya menemukan 

aktivitas kreatif yang kaya 

warna?

Saat udara panas, 

es batu membuat segelas 

air menjadi terasa sangat 

menyegarkan

Hiasi gelas atau botol 

minumnya: punya gelas 

sendiri dan hiaslah supaya 

tampak beda.

Teruskan kebiasaan baik ini sampai 
anak Anda senang minum air putih! 
Minum air putih lebih sering untuk 

mencapai tujuan kamu; minum bahkan 
sebelum kamu merasa haus.
Tubuhmu akan selalu bugar!



Konsumsi air penting untuk otak, 

tapi bagaimana untuk tubuh? 

• Minum secara rutin dalam kuantitas 

yang cukup membuat ginjal 
berfungsi lebih baik. Organ tubuh 

ini memproduksi urin yang membuang 

kotoran-kotoran tubuh dan 

membersihkan darah.  

• Air berguna mengatur suhu tubuh 
tetap stabil, untuk membuat tubuh 

terasa lebih segar atau lebih hangat.

Meskipun ada banyak manfaat dan 

fakta bahwa air merupakan cara paling 

sehat untuk mencegah dehidrasi, 

masih banyak anak-anak yang 
tkurang minum setiap harinya. 
Diperkirakan ada lebih dari 60% 

anak-anak di dunia yang kurang minum. 

Seperempat dari mereka bahkan 

minum kurang dari satu gelas setiap 

hari2! Orangtua mempunyai peran 
utama dalam mengembangkan 
kebiasaan baik minum air 
terhadap anak-anak.

Fokus pada otak: organ inilah yang mengontrol seluruh tubuh dan ia mengandung 73% air, 

yang terus-menerus diperbarui. Sehingga kandungan air dalam tubuh kita menjadi penting. 

Penelitian membuktikan bahwa minum cukup air meningkatkan kinerja otak. Faktanya, studi 

atas anak-anak berusia 9 hingga 11 tahun, yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition1, 

menunjukkan adanya kaitan antara konsumsi air dan meningkatnya "fleksibilitas kognitif", 

yang berhubungan dengan kemampuan otak untuk melakukan beberapa pekerjaan secara 

sekaligus dan mengingat jangka pendek. Kesimpulannya? Selain dari pernyataan bahwa 

anak-anak yang tidak minum cukup air setiap harinya, penelitian membuktikan bahwa performa 

kognitif - pemahaman, koordinasi, ketangkasan, konsentrasi - meningkat secara signifikan pada 

anak-anak yang minum air sebanyak 2,5 L ketimbang mereka yang minum kurang dari 1 L.

Seorang anak yang minum secara rutin akan mempunyai kesempatan lebih besar 
untuk mengembangkan kemampuan otaknya, baik itu dalam pelajaran di sekolah, 
pada saat bermain, berolahraga, berinteraksi.  

Air adalah elemen penting dalam tubuh agar dapat berfungsi 
dengan baik setiap hari, dan karena itu sifatnya krusial untuk 
tumbuh kembang anak-anak.

Yakinkan diri dan jadikan motivasi: mulai ritual semacam ini agar 
tertanam dalam diri sebagai suatu kebiasaan baru yang baik.

Minum air secara rutin merupakan suatu refleks yang harus dibiasakan selama beberapa 

minggu, seperti juga kebiasaan-kebiasaan baik lainnya yang ingin kita tanamkan. 

Pengulangan adalah penting dan bagian dari pengajaran, dalam pesan yang disampaikan. 

Lakukan secara bersama-sama, karena tugas ini merupakan tugas bersama!

Mulailah hari dengan 
segelas air sesaat setelah 
bangun tidur, dan Anda 
menjadi bersemangat!

Satu jam sebelum 
tidur malam, setelah makan, 

minum segelas air.

Bawa lebih sering lagi air 
minum, supaya Anda jadi ingin 

sering minum.

Sedia air minum di mana pun: 
di dalam tas sekolah, di dalam 

tas olahraga, di dalam 
rumah dan mudah 

dijangkau…

Minum beberapa teguk sepanjang 
hari, pada jam-jam yang sudah 
ditetapkan atau pada saat-saat 
khusus (bermain, berolahraga, 

berekreasi, jam makan cemilan…).

Minum air bersama-sama, di 
hadapan anak-anak, akan membuat 

mereka terinspirasi dan ingin 
melakukan hal yang sama.

Di sekolah, masalahnya rata-rata sama:: anak-anak memulai pelajaran 

dalam keadaan kurang minum, sedangkan mereka menghabiskan hampir 

sebagian besar waktunya dengan hanya minum 14% dari total air minum 

yang diperlukan tubuh mereka setiap hari3!  

Maka keberadaan air minum di sekolah menjadi sangat penting.
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