
 Aku dapat    nih!
Ups…

Permainan kartu - 2 sampai 6 orang 

Tujuan: pemain mendapatkan paling banyak  kawanan (kartu-kartu dalam seri 
yang sama) sampai kartu di tangannya tinggal sedikit.

Pertama-tama, kocok dan bagikan 6 buah kartu ke setiap pemain. Sisa kartu yang ada 
disusun dalam satu tumpukan. Masing-masing pemain mengamati kartunya.

Gunting 42 kartu di bawah ini. Ada 7 seri kartu, masing-masing terdiri dari 6 buah 
kartu yang diberi nomor dari 1 sampai 6. Segelas besar air untuk setiap pemain, dan kalian siap bermain!

Pemain pertama adalah yang berada di sebelah kiri pemain yang 

membagikan kartu. Pilih salah seorang pemain lain untuk 

meminta kartu kepadanya. Jika pemain tersebut punya kartu 

yang diminta, berikan kartu tersebut, dan pemain pertama dapat 

mengulangi lagi permintaan tersebut ke pemain lainnya. Jika 

pemain tidak mempunyai kartu yang diminta, pemain yang 

meminta kartu tersebut harus mengambil kartu dari tumpukan. 

Lalu, giliran pemain di sebelah kiri melanjutkan permainan...

1.1.

Satu orang pemain hanya bisa 
minta satu buah kartu dari kawanan 
yang sama jika dia sudah punya 
kartu lainnya dari kawanan tersebut.

3.3.

Jika seorang pemain mengumpulkan satu seri komplit (yang terdiri dari 
6 buah kartu), letakkan kartu-kartu tersebut di hadapannya lalu minum 
seteguk air sebagai tanda kemenangan. Jika, lagi-lagi, ia lupa minum, ia 
tidak boleh lanjut bermain. Permainan terus berlanjut sampai tidak ada 
lagi tumpukan kartu. Pemain yang mendapatkan seri kartu paling 
lengkap di hadapannya, dia yang menang. Untuk memutuskan siapa 
lagi yang menang di antara pemain lainnya, hitung kartu yang masih 
tersisa di tangan pemain - kartu yang paling sedikit, dia yang menang!

4.4.

Pada kawanan kartu Dehidrasi, 
apakah kamu punya tokoh nomor 3?

… kecuali jika kartu yang diambil dari tumpukan sesuai dengan 
kartu yang diminta: pemain pertama harus mengumumkan 
dengan suara lantang, "aku dapat nih!", minum seteguk air, lalu dia 
boleh melanjutkan permainan. Awas: kalau dia lupa minum, dia 
tidak boleh lanjut bermain dan giliran pemain di sebelah kirinya 
yang mengambil (tanpa melihat) kartu dari tangan pemain 
sebelumnya.

2.2.
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Berbagai sumber air
3.3.

AIR KERANAIR KERAN

Dapat diminum di banyak 
negara maju, namun tidak 

di Indonesia.

Berbagai sumber air
4.4.

AIR SODA
    DALAM BOTOL
AIR SODA
    DALAM BOTOL

Untuk gelembung-
gelembung yang menambah 

kesegaran hidupmu!

Berbagai sumber air
5.5.

AIR SUNGAI TIDAK
    BISA DIMINUM
AIR SUNGAI TIDAK
    BISA DIMINUM

Awas, air ini 
sering tercemar!

AIR DARI MATA
  AIR ALAMI

AIR DARI MATA
  AIR ALAMI

Berbagai sumber air
6.6.

Berbagai sumber air
2.2.

AIR PUTIH 
    DALAM BOTOL
AIR PUTIH 
    DALAM BOTOL

Ada dalam berbagai 
bentuk dan rasa!

Berbagai sumber air
1.1.

AIR MANCURAIR MANCUR

Di sekolah atau di jalan,
ada di mana-mana!

La menyembur 
keluar dari tanah!



Menjaga kesembangan kadar air dalam tubuh
3.3.

   KERINGAT:
AIR YANG HILANG
   KERINGAT:
AIR YANG HILANG

Orang yang berolahraga
kehilangan banyak air

karena berkeringat.

Menjaga kesembangan kadar air dalam tubuh
1.1.

 MAKAN:
     ASUPAN AIR
 MAKAN:
     ASUPAN AIR

Ketimun mengandung
95% air!

Menjaga kesembangan kadar air dalam tubuh
4.4.

           URIN:
AIR YANG HILANG
           URIN:
AIR YANG HILANG

Penyebab utama
berkurangnya air

dalam tubuh.

Menjaga kesembangan kadar air dalam tubuh
5.5.

KOTORAN TUBUH:
AIR YANG HILANG
KOTORAN TUBUH:
AIR YANG HILANG

Faeces juga
mengandung air!

Menjaga kesembangan kadar air dalam tubuh
2.2.

             MINUM:
 ASUPAN AIR
             MINUM:
 ASUPAN AIR

Minum air merupakan
cara terbaik untuk

mencegah dehidrasi.

Menjaga kesembangan kadar air dalam tubuh
6.6.

MENGHELA NAFAS:
AIR YANG HILANG
MENGHELA NAFAS:
AIR YANG HILANG

Ketika kamu menghela nafas,
kamu juga mengeluarkan

tetesan-tetesan air.



MATA MENGERINGMATA MENGERING

Tanda-tanda dehidrasi
4.4.

Menangis tanpa air mata, 
mana mungkin!

MULUT KERINGMULUT KERING

Tanda-tanda dehidrasi
3.3.

Produksi air liurmu
berkurang…

SAKIT KEPALASAKIT KEPALA

Tanda-tanda dehidrasi
5.5.

Segelas air bisa
meringankan sakit

kepalamu.

Tanda-tanda dehidrasi
2.2.

Ups, saatnya kamu 
minum air yang banyak!

URIN
    MENGENTAL
URIN
    MENGENTAL

       LELAH        LELAH 

Tanda-tanda dehidrasi
6.6.

Air juga mengembalikan
energimu!

Z
Z

Z

Tanda-tanda dehidrasi
1.1.

SENSASI
           HAUS
SENSASI
           HAUS

Tanda-tanda dehidrasi
paling kentara!



STAMINA  TUBUH
        LEBIH  BAIK
STAMINA  TUBUH
        LEBIH  BAIK

Minum air dulu sebelum 
berolahraga agar 

staminamu tetap terjaga!

Manfaat minum air
6.6.

TUBUH SEHAT,
     DINAMIS
TUBUH SEHAT,
     DINAMIS

Tubuh berfungsi lebih baik, 
kamu dapat bergerak 

dengan lincah!

Manfaat minum air
1.1.

                GINJAL
   BERFUNGSI
      DENGAN BAIK

                GINJAL
   BERFUNGSI
      DENGAN BAIK

Manfaat minum air
2.2.

Urin membantu 
menyalurkan kotoran dan 
racun keluar dari tubuhmu

MENJAGA
   SUHU  TUBUH
MENJAGA
   SUHU  TUBUH

Tubuh kamu tetap segar 
dan hangat dengan 

minum air secara rutin

Manfaat minum air
3.3.

    KONSENTRASI
LEBIH  BAIK
    KONSENTRASI
LEBIH  BAIK

Belajar atau bermain menjadi 
lebih mudah jika kamu 
minum air secara rutin!

Manfaat minum air
5.5.

INGATAN
      LEBIH BAIK
INGATAN
      LEBIH BAIK

Kamu ingat kapan 
terakhir kali minum air?

Manfaat minum air
4.4.



Minum air sebelum, 
selama dan 

sesudah berolahraga.

BANGUN TIDUR/
SEBELUM TIDUR
BANGUN TIDUR/
SEBELUM TIDUR

Minum sedikitnya 1 teguk 
air saat bangun tidur, 

1 gelas air sebelum tidur.

Minumlah sebelum haus
1.1.

ZZ

KONSISTENKONSISTEN

Minum air secara rutin 
sepanjang hari, 

setiap hari.

Minumlah sebelum haus
2.2.

BERBAGIBERBAGI

Katakan pada teman-teman 
dan keluargamu untuk 
minum air secara rutin!

Minumlah sebelum haus
4.4.

BERADAPTASIBERADAPTASI

Minumlah lebih banyak air 
ketika udara panas, 

dan bahkan ketika udara 
tidak panas.

Minumlah sebelum haus
5.5.

    SAAT 
BEROLAHRAGA
    SAAT 
BEROLAHRAGA

Minumlah sebelum haus
6.6.

 AIR: MINUMAN 
    NOMOR  1
 AIR: MINUMAN 
    NOMOR  1

Minumlah sebelum haus
3.3.

Minuman bergula tidak 
dapat menggantikan air 

alami tanpa kalori.
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Saat musim panas tiba, 
tuangkan beberapa es batu ke 

dalam gelas minum kamu!

BEKUKANBEKUKAN

Orang-orang yang berbahagia minum air 
6.6.

BEREKSPERIMENBEREKSPERIMEN

Buah-buahan, tanaman 
herbal, rempah-rempah, 

boleh saja!

Orang-orang yang berbahagia minum air 
4.4.

Mari kita bersulang 
sebelum minum.

Orang-orang yang berbahagia minum air 
1.1.

BERSULANGBERSULANG

Orang-orang yang berbahagia minum air 
2.2.

TAMBAHKAN 
          RASA 
TAMBAHKAN 
          RASA 

Tambahkan seiiris buah 
favoritmu, air minum kamu 
terasa lebih menyenangkan!

Orang-orang yang berbahagia minum air 
3.3.

DEKORASIDEKORASI

Hiasi tumbler atau
botol air minum kamu!

COBA-COBACOBA-COBA

Pernahkah kamu 
mencoba minum air 

bersoda?

Orang-orang yang berbahagia minum air 
5.5.



TAS  OLAHRAGATAS  OLAHRAGA

Satu botol air minum dalam 
tas kamu supaya kamu 

berlari lebih cepat!

Mereka yang selalu sedia air minum
1.1.

DI DALAM MOBILDI DALAM MOBIL

Seteguk air dari 
waktu ke waktu.

Mereka yang selalu sedia air minum
3.3.

DI KELASDI KELAS

Hop! Seteguk 
air sebelum masuk 

kelas.

Mereka yang selalu sedia air minum
2.2.

NAIK  SEPEDANAIK  SEPEDA

Segelas air lalu kayuh
sepedamu!

Mereka yang selalu sedia air minum
5.5.

DI  BIOSKOPDI  BIOSKOP

Kamu dapat membawa 
botol air minum dan 

meminumnya selama 
film diputar!

Mereka yang selalu sedia air minum
6.6.

BERMAIN  DENGAN 
TEMAN-TEMAN
BERMAIN  DENGAN 
TEMAN-TEMAN

Segelas air sebelum
bermain!

Mereka yang selalu sedia air minum
4.4.


