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Mari Tinjau Ulang Cara Mencuci Tangan
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Setiap anak dapat memahami dan mempraktikkan metode cuci
tangan yang benar untuk mencegah penyakit menular seperti
COVID-19.
Melakukan percobaan sederhana dengan pasta kanji encer (Watery Starch
Paste) dan larutan yodium (Watery Iodine Solution) untuk membantu
anak-anak memahami apakah cara mencuci tangan mereka sesuai.
Pasta kanji encer (Watery Starch Paste) dan larutan yodium (Watery
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Aktivitas Guru

Aktivitas Anak-anak

Berdasarkan hasil kuesioner, guru
menunjukkan situasi sebenarnya
dari cuci tangan anak-anak.

・Anak-anak memahami hal

１. ”Bagaimana cara mencuci
tangan yang baik?”
“Apakah benar dengan cara
tersebut tangan bisa bersih? Mari
kita melakukan eksperimen.”
[Eksperimen] (Lihat dibawah)

(Saling berdiskusi)
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tersebut sebagai masalah mereka
sendiri.

・Dalam percobaan, cari tahu
apakah ada bagian tangan yang
berubah warna menjadi biru-ungu,
jika ada. (Pahami bahwa bagian

Mencari

biru-ungu adalah bagian yang
belum dicuci dengan baik.)
３．Bagikan kartu pribadi dan minta
mereka mengisi hasil observasi.

Mengamati bagian-bagian yang
belum dicuci dengan baik dan catat
di kartu pribadi masing-masing.
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１.”Bagian manakah yang harus
diperhatikan saat mencuci
tangan?”
２.”Mari kita coba praktekkan
mencuci tangan.”
[Praktek]

[Tujuan Pribadi]
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(Saling berdiskusi)
・Berdiskusi sambil mengamati
bagian yang berwara biru-ungu.
・Berdasarkan hasil diskusi, anakanak mencuci tangan untuk
menghilangkan warna dari bagian
yang diwarnai ungu kebiruan. (* Ini
adalah cara cuci tangan yang cocok
untuk mereka. Di bagian ini, bisa
juga menggunakan sabun.)
・Menulis di kartu pribadi dan
saling memberitahu teman yang
lain.

- Tuliskan bagaimana cara Anda
mencuci tangan kedepannya di
kartu pribadi Anda.

Pasca
Bimbingan

1. Karena praktik cuci tangan terus menerus diperlukan untuk
mencegah COVID-19 dan pilek, guru harus selalu memperingatkan
anak-anak untuk selalu waspada dalam kehidupan sehari-hari mereka
bahkan setelah periode implementasi berakhir.
2. Meskipun Anda mencuci tangan dengan benar, menyeka tangan
yang basah dengan pakaian atau kain kotor akan mengurangi efeknya.
Maka, guru dapat menyambungkan ke bimbingan untuk selalu
membawa sapu tangan bersih.
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