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f Iampiran B
Mainan-mainan

yang Bisa Anda Buat

Mainan-mainan yang membantu mengembangkan penggunaan tangan
dan sentuhan
Anda bisa membuat manik-manik dan rantai dari buah-buahan dan biji-bijian hutan.

berduri

'Ular-ulatan' bisa
dibuat dengan
menguntai
kacang, 'tutup'
buah ek, tutup
botol, atau
kombinasi benda-
benda apa pun.

'Landak-landakan'

batang '-'.>
berbonggol dari
semak papache

kasar dan
halus

Anda)

berbulu halus berkerut atau halus bergeliang-
geliut.berbongkah
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Untuk bayi, gantunglah
sebuah lingkaran
manik-manik yang bisa
ia raih dan pegang.

Seorang anak bisa bermain
memasukkan kacang dan kulit
kacang ke dalam dan
mengeluarkannya dari sebuah

Kelak ia bisa
belajar
menyortirnya
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mangga hijau kecit

ffiilii:f:i#'sG\

Setelah anak
mengembangkan lebih
banyak kendali tangan, ia
bisa mulai
membuat
rantai-rantai dan
kalung-kalung
dengan cara
menguntai
manik-manik
pada seutas tali.

papache (buah-buahan
berkayu dari semak tiar)

Apabila Anda
menggunakan imajinasi
Anda, ada semua jenis

hewan mainan yang bisa
Anda dan anak-anak
Anda buat dengan

menyenangkan

buncis untuk
'bunyi desis'
utar berbisa

ek buah guasima
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Kelintinpn dan mainan-mainan berisik lain

Kelintingan labu

Caritah Buattah sebuah
sebuah labu lubang bundar
l<ecit (bisa di pangkal dan
tabu liar atau ketuarkan biji
tahr pohon) dan dagingnya.

Biarkan ia
mengering
dengan baik.

Kelintingan botol plastik

botot ptastik
tembus pandang

batargart
kayu

botot plastik dengan warna'
warna yang berbeda, batu'
batu berwarna, kacang-
kacangan, dsb.

Kelintingan tanduk sapi

Masukkan 2 Caritah sebuah

atau 3 batu batangan Yang
kecil, kacang- seukuran dengan

kacangan, lubang. APabita

atau benda- tubangnYa besar,

benda [ain. kecitkan bagian
batangan yang

ini.

Lekatkan
batangan
dengan tem
ke tabu.

Untuk
membuatnya
tebih kuat dan
tampak tebih
bagus,
campurkan lem
putih dengan
serbuk gergaji,
isi di sini, dan
setelah lem
kering, amptas

Cat dengan
banyak
warna.

yang dipotong dari cincin bisa dibungkus
dengan carik-carik kain
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cincin yang dipotong dari
sebuah botot plastik,
bambu, atau apa pun
yang Anda mitiki

Lem di sini.

Kelintingan bombu

BENTUK SEDERHANAo

DENGAN PEGANGAN

sampai hatus.

Kelintingan kaleng
timah

[em

serbuk gergaji

Haluskan
permukaannya dan
biarkan kering.

tutup kateng

gerincingan

kastanyet
(anak genta
dari kayu)

atau ban datam agar tebih
mudah dipegang

Masukkan
sebuah sumbat
karton atau
kayu

batu-batu kecit

Gagann untuk musik buatan sendiri
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Kemudian segel
dengan campuran
serbuk gergaji dan
lem putih, atau batu
tahu.

tutup

tamborin tonceng gerincingan

petat kayu keras
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labu dengan biji di 2 batangan kayu
dalamnya
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Kelintingan lunak

Gunakan sebuah kateng atau ... atau
botol kecit dengan sebuah batu gunakan 2
kecit di datamnya ...

Guntingtah
sepotong kain
lembut yang
benvarna-

Jahittah
menjadi
sebuah kubus
dan batiktah
dengan bagian
datam ke tuar.

lvlasukkan kateng atau
[onceng-tonceng ke dalam
kubus kain tersebut dan
bungkustah kapuk hutan,
kapas, atau potongan-
potongan busa di
seketitingnya. Tutuptah
dengan jahitan.

warnr
datam
ini.

(ftanet)
bentukbuah lonceng
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Kelintingan bqteko

Gambarkan
sebuah boneka
pada 2 potong
kain, dan
guntinglah.

Kelintingan hewan

bisa dibuat
dengan cara
yang sama.

*loinan tarikan yang berisik

Buattah tubang di
tutup dan dasar
kateng.

fttasukkan gulungan kawat
keras metalui tubang-
lubang dengan simput di
dalam kaleng.

kapuk hutan

Jahittah 2
boneka
bersama-
sama.

Batiktah
bonekanya
dengan bagian
dalam ke luar.

lvlasukkan lonceng-
tonceng kecil atau
sebuah ketintingan
ke datamnya dan
isi dengan kapuk,
kapas, atau busa,
dan tutuptah
dengan jahitan.

Jahit atau
gambartah
sebuah

Tinggatkan
sebuah
Iubang
kecit.

Kelintingan bola

Guntingtah 3

potong satq
warna ... ol

... dan 3

potong warna
lain.

Jahittah bersama-sama
kecuati untuk sebuah
lubang kecit. Batiktah
dengan bagian dalam
ke tuar dan isitah.

Tarikan bambu

Ad
}lasukkan tutup-
tutup botd, batu-
batu kecil, dsb. ke
datam.

Potong di sini

l1 tl
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Permainan memasang pasak atau balok ke dalam lubang

Permainan-permainan ini membantu mengembangkan kendali tangan yang lebih baik dan
'koordinasi tangan-mata.' Mereka juga membantu anak belajar membandingkan ukuran,
bentuk, dan wama.

Atau buattah sebuah 'kotak ukuran'
dengan cara menuangkan semen, batu
tahu, atau tanah tiat ke dalam cetakan.
Atau, buattah kotak 'ptester' dari
kotoran sapi atau lumpur yang
dicampur dengan pasir (dan kapur
apabila Anda memitikinya). Tekan
pasak-pasak ke datam plester basah,
dan angkat ketika hampir kering.

Bortah tubang-tubang pada

sepotong kayu dan
potonglah pasak-pasak dari

Atau Anda bisa
membuat lubang-
lubang pada sebuah

Juga, buattah permainan-

Permainan yang

membantu anak
mengembangkan gerakan
mernutar pada tangan dan
pergetangan tangannya.

kotak karton. Rekatkan
setembar [apisan
tambahan karton keras
ke bagian atasnya
dengan [em.
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fulok-Mlok untuk firembongun menard Pado Posdk
Buattah tebih
lucu dengan
cara
menempatkan
sebuah wajah
pada batok
pating atas.

Batok-batok
bisa dipotong
dari sebuah
batang kayu

Cat dengan kecit.
warna-warna
cerah.

buncis sebagai
hiasan

Untuk pasak,
gunakan botol, .E f.
potongan pipa, t iU 0A
potongan gagang

sapu, baut - atau A €*
apa saja yang Anda rJ

mitiki.

Gagosan-gogasan lain
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Bentuk-bentuk pada pasdk

Dengan ini, anak-anak betajar
tentang memasangkan warna-warna,
bentuk-bentuk, dan ukuran-ukuran

Balok-balok bongunan

terbuat dari kayu, tanah tiat,
atau lapisan-lapisan karton.

tati

ttobil Bolap LaDr.t

penarik




