
Masalah 1 : Pastikan untuk memercayainya. Bantu anak-anak menemukan apa yang terjadi di tubuh mereka saat 
kekurangan air, dengan menggambar paralel dengan tanaman.

Kau tampak sangat sedih, lemah
Kurang cantik.
Kusiram kau dengan air
Untuk memberimu makan
Kau telah menemukan senyumanmu! 

Tulis puisimu sendiri! 

Ambil sebuah tanaman dan jangan menyiraminya selama 
beberapa hari – dua hingga tiga minggu. Apa yang terjadi?  

Sepanjang percobaan, klasifikasikan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa 
tanaman sakit (karena kekurangan air) dalam urutan penampakannya:

Perhatikan baik-baik! Ketika semua tanda ini muncul, 
mulailah menyirami tanaman lagi. 
Apa yang kamu perhatikan? 

Tandai perubahan yang bisa kamu lihat: 
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3 percobaan kecil 
Untuk memberikan anak kesadaran akan efek haus pada tubuh mereka, mengantisipasi rasa haus dengan cara yang orisinal, 

dan untuk menciptakan momen yang menyenangkan di sekitar kesadaran ini.

Daun menjadi layu 

Batang dan tangkai kehilangan warna 

Tanah berubah warna 

Bunga mulai layu  

Tanah retak.

Daun kembali segar  

Batang dan tangkai tegak, penuh warna 

Tanah berubah warna 

Kuncup bunga mulai mekar 

Tanah penuh dengan air, untuk memberi makan tanamanmu 
dengan unsur-unsur yang dibutuhkannya untuk hidup. 

Tanaman yang cantik, maaf. 

Kurampas air darimu

Untuk observasi. 

Daunmu berkurang hijaunya 

Puisi kecil untuk mengungkapkan 
kebutuhan air tanamanmu.
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Masalah 2  : Tunjukkan orisinalitas agar tubuh tidak haus lagi. Temukan kata "totem", seperti kata ajaib, yang 
membuat sadar bahwa tiba waktunya untuk minum air. Anak akan menggunakan kata totem ini dan 
membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya dengan cara yang orisinal dan mnemonik agar mengingat 
untuk minum sebelum merasa haus. 
Anak akan membagikan kata-kata ini kepada anak-anak lain atau orang dewasa, sehingga ia bisa menularkan 
pembelajarannya dengan cara yang menyenangkan. Kita tidak boleh mengatakan "aku haus" lagi. Kita harus 
mengucapkan kata totem sebelum merasa haus. Ini membantu untuk mengantisipasi konsumsi air. 

Kamu sudah melihat akibat dari kekurangan air pada tanamanmu. 
Pastikan untuk tidak membuatnya menderita lagi... Dan untuk tubuhmu juga sama! 
Tahukah kamu bahwa tubuhmu juga membutuhkan air, sama seperti tanaman?
Saat haus, tubuhmu akan mulai mengalami dehidrasi. Kamu bisa menunjukkan 
tanda-tanda kelelahan, sakit kepala, mata gatal...  

Untuk menghindari hal ini, dan agar tetap bugar seperti tanamanmu yang sudah disiram, temukan 

kata yang harus membuatmu minum air sebelum merasa haus. Seperti formula ajaib, tunjukkanlah orisinalitas! 
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Kata aneh seperti OLOLO, GARDALALA …

Kata bagus yang ingin kamu ulangi

Kata yang tidak bisa diucapkan yang membuatmu tertawa

Sepatah kata untukmu, hanya untukmu    

Kata rahasia, sedikit sihir

yang tidak dimengerti orang lain, kecuali tanamanmu!

Sepertinya tumbuhan suka diajak bicara.

Kamu harus mencobanya!

ROUDOUDOUUUU

SHMILBLIKUMMUSAKA

KAMU CANTIK 
SEPERTI PERMEN KARET

Observasi, Orisinalitas, ImprOvisasi

Tiga hal 
penting 

seputarair!



Tantangan nomor 3

Masalah 3 : Kreatiflah dalam menyediakan waktu kita untuk minum segelas air. Temukan isyarat, 
sedikit tarian yang harus dilakukan setiap kali kita berbuat baik pada tubuh kita dengan menghidrasinya.

Kamu menemukan kata-katamu, sst, itu rahasia ...
Sekarang temukan langkah tarian, gerakan unik, sikap yang akan kamu lakukan setiap kali sebelum minum air. 
Kamu bisa, misalnya, melompat dengan satu kaki, berbalik tiga kali, berjalan mundur, melompat
seperti katak, melewatkan segelas air di antara kedua kakimu, berkedip 7 kali berturut-turut ...
Ini dia, kamu akan suka minum air dengan ide lucu ini!
Semua orang pasti ingin menebak mengapa kamu melakukan ini. 
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