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Illustrated by Destarisa

Lala dan Raka
anak yang sehat
karena mereka
menerapkan kebiasaan
hidup bersih dan sehat.
Apa sajakah itu?
Yuk, cari tahu
dengan membaca buku
dan bermain board game
“Healthy Kids”.
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Imbauan untuk Orang Tua
1

Dampingi dan bimbinglah anak saat bermain.

2

Sebelum bermain, bantulah anak membaca
5 buku seri “Healthy Kids”.

3

Bacalah buku aturan bermain sebelum
memulai permainan.

4

Ajak anak mempersiapkan permainan
bersama-sama.

5

Bermainlah dengan gembira.

6

Bimbinglah dan bantulah anak seperlunya
jika ia mengalami kesulitan saat bermain.

7

Usai bermain, ajak anak membereskan
permainan bersama-sama.
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Komponen Permainan
a 4 Pion karakter

c

4

1 Kartu PIALA

b Papan permainan

d 4 Kartu SITUASI

e

20 Kartu AKTIVITAS
4 di antaranya: 2 kartu uhuk
dan 2 kartu hatchi
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Persiapan
1

Bacalah 5 buku seri “Healthy Kids” 		
sebelum bermain. Perhatikan 		
dengan saksama sebab ada petunjuk 		
yang bisa digunakan saat bermain.

2

Susunlah papan permainan sesuai
dengan petunjuk gambar. *Lihat halaman 4-5

3

Acak Kartu AKTIVITAS dan letakkan 4 kartu
secara tertutup pada tiap ruangan.

4

Pilihlah 1 karakter yang kamu sukai.

5

Tentukan pemain pertama
dengan cara hompimpa.

6

6

Letakkan karakter para pemain
pada halaman depan rumah (start)
secara berurutan mulai dari pemain
pertama, dilanjutkan oleh pemain
di sebelah kirinya.

7

Tiap pemain mengambil 1 Kartu
SITUASI secara acak, dimulai
dari pemain pertama.
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Cara Bermain
1

Pemain boleh berkeliling secara bergantian sesuai dengan urutan
di dalam rumah dengan cara menempati tiap area yang tersedia.
Perhatikan tanda di ujung kanan setiap ruangan, sebab ada beberapa
ruangan yang hanya bisa ditempati oleh 1 pemain saja.

2

Pada ruangan yang ditempati, pemain harus memilih kartu, 		
lalu membuka 1 Kartu AKTIVITAS yang tertutup.

3

Apabila Kartu AKTIVITAS sesuai dengan Kartu SITUASI yang dimiliki,
maka pemain tersebut boleh menyimpannya dengan cara
meletakkan kartu tersebut di
depannya dalam kondisi kartu
terbuka. Namun, jika kartu
tersebut tidak sesuai dengan
Kartu SITUASI yang dimiliki,
maka Kartu AKTIVITAS tersebut
ditutup dan dikembalikan
ke tempat semula.
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4

Apabila kartu yang terbuka adalah kartu uhuk,
maka pemain yang membuka kartu tersebut
harus memperagakan gerakan menutup hidung
dan mulut dengan baik. Selanjutnya, ia bisa
menyimpan kartu uhuk tersebut untuk menjadi
poin tambahan di akhir permainan.

5

Apabila kartu yang terbuka adalah kartu hatchi,
maka pemain tersebut boleh mengacak posisi
kartu di ruangan yang sama. Kemudian, letakkan
kartu hatchi yang telah digunakan di luar area
bermain. Kartu hatchi tidak bisa menjadi poin
tambahan.

6

Lakukan bergiliran sesuai dengan urutan
yang telah ditentukan.

7

Pemain yang berhasil mengumpulkan 			
4 Kartu AKTIVITAS kali pertama 			
sesuai dengan kartu SITUASI adalah pemenangnya.
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Mode Lanjutan
Penentuan pemenang berdasarkan poin. Setiap 16 Kartu AKTIVITAS
dan 2 kartu uhuk, masing-masing bernilai 1 poin ditandai 		
dengan tanda bintang yang ada di ujung kanan kartu. Semua pemain
mendapatkan giliran main yang sama sehingga semua pemain 		
punya kesempatan menang yang sama.
Contoh situasi:
Raka adalah pemain pertama. Ia berhasil
mengumpulkan 4 kartu AKTIVITAS (misi
selesai) pada putaran ke-8. Sementara itu,
Lala pemain kedua. Ia mengumpulkan 3 Kartu
AKTIVITAS (misi belum selesai) dan 1 kartu
uhuk, pada putaran ke-7. Lala masih mempunyai
1 kesempatan untuk melakukan putaran ke-8
agar sama seperti Raka. Jika Lala berhasil
mengumpulkan 1 Kartu AKTIVITAS terakhirnya,
poinnya menjadi 5 (4 AKTIVITAS + 1 uhuk)
maka ialah pemenangnya. Apabila ada jumlah
poin sama di antara pemain, maka pemain
berbagi kemenangan.
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Isi:

Board Game
1 Papan permainan
1 Buku panduan bermain
4 Pion karakter
4 Kartu SITUASI
20 Kartu AKTIVITAS
1 Kartu PIALA

2-4 Pemain

15-20 menit

Usia 3+
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