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Senang bertemu denganmu.
Kami adalah “Kodomo Challenge”

Dunia sedang dalam masa perubahan besar. Sebagai 

bagian dari warga dunia, kita harus bisa beradaptasi 

terhadap perubahan dan juga harus lebih siap untuk 

menghadapi masa depan yang sulit ditebak. Internet 

makin mudah bagi semua orang. Ini mempercepat 

globalisasi, mempercepat perubahan dan masa 

depan menjadi lebih sulit ditebak. Contoh, anak-anak 

zaman sekarang lebih suka bermain dengan gadget 

daripada bermain di taman atau bertemu teman. Jika 

tidak diseimbangkan, gaya hidup seperti ini dapat 

mengakibatkan anak yang sulit bersosialisasi. Ke depan, 

akan semakin banyak perubahan yang akan terjadi. 

Sebagai orang tua, kita harus mempersiapkan anak 

anak untuk bisa menghadapi masa depan.

Anak-anak kita harus memiliki rasa percaya diri dan 

motivasi yang tinggi dalam hidup untuk bisa menghadapi 

masa depan. Rasa percaya diri dan motivasi yang tinggi 

pada anak bisa ditumbuh kembangkan oleh orang tua 

dengan menanamkan nilai-nilai baik sejak usia dini. Oleh 

karena itu, PAUD (pendidikan anak usia dini) menjadi 

sangat penting untuk bisa menanamkan nilai-nilai 

tersebut.

Discover 
fun experiences 
of golden age
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What is your wish 
for your kid’s 

Future?

4

Dunia saat ini sedang 

mengalami proses global-

isasi, yang sangat dahsyat 

akibat adanya internet. Im-

plikasinya bahwa akan terjadi pe-

rubahana sosial yang sangat cepat 

dan dahsyat. Pengaruh langsung 

akan di rasakan pada proses sosial-

isasi antar individu. Anak-anak akan 

sulit berteman secara langsung dan 

akan semakin ter alienisasi (kesepi-

an).

Dr. Sofia Hartati, Magister Sains

Ketua Asosiasi Pendidikan Guru 

PAUD
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S
ebagai orang tua, tentu kita 

mau memberikan yang terbaik 

untuk anak.  Kita mau anak kita 

lebih senang, lebih pintar, dan berhasil 

dalam hidupnya. Orang tua berharap 

agar bisa memberikan nutrisi yang 

terbaik, pendidikan yang terbaik, dan 

segala yang terbaik untuk anak. Setiap 

orang tua tentunya berharap dengan 

memberikan yang terbaik, anak akan 

memiliki hidup yang baik dan berhasil 

di masa depannya.

5

Good education for a good future
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Anak saya mudah sekali bosan dengan 

permainan edukatif yang saya berikan. Saya 

merasa permainan yang saya belikan terkadang 

terlalu sulit untuknya. Ia menjadi mudah bosan 

dan menyerah. Terkadang juga saya merasa 

sangat sulit mencari mainan edukatif yang 

sesuai dan disukai oleh anak saya.

Agar tidak bosan
Saya tidak menjadikan uang sebagai masalah 

untuk edukasi anak saya, tapi saya mau uang 

yang saya keluarkan itu bisa berguna bagi 

anak. Jadi, saya mau paket mainan edukasi 

dengan kurikulum yang sesuai dengan anak 

saya dan juga disukai oleh anak saya.
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What is the
Criteria

for a good 
early childhood 
education?

Membosankan
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Saya mau anak saya untuk bela jar dengan 

efektif, tapi tidak ada produk yang menawarkan 

program bela jar yang efektif di pasaran. 

Terkadang saya merasa anak saya tidak fokus 

dan teralihkan perhatiannya karena terlalu 

banyaknya jenis mainan dan program edukasi. 

Dengan sangat banyaknya program tv, mainan, 

dan materi edukasi, anak saya menjadi bingung 

dan tidak fokus dengan satu materi.

Bahan ajar yang diharmonisasi
Untuk bisa bela jar dengan efektif dan fokus, 

saya merasa perlu mengintegrasikan bahan 

a jar dengan acara tv dan juga buku cerita anak. 

Dengan bahan a jar yang diintegrasikan saya 

merasa anak akan bela jar dengan lebih efektif 

dan fokus terhadap kurikulum yang di berikan.

Pertumbuhan anak saya sangat pesat dan 

terkadang saya merasa kewalahan untuk 

mengikuti pertumbuhannya. Saya merasa 

materi edukasi yang ada di pasar sekarang itu 

dibuat per tahun usia anak. Sementara, anak 

saya berkembang tidak hanya setiap tahun. 

Anak berkembang setiap hari, minggu, bulan, 

dan juga tahun. Jadi dengan produk yang ada 

di pasaran sekarang, saya tidak merasa ada 

yang pas untuk perkembangan anak saya. Ini 

membuat saya melewati kesempatan untuk 

mengajarkan hal baru kepada anak.

Mengikuti perkembangan anak
Saya mau ada program edukasi anak yang 

mengikuti perkembangan anak setiap 

bulannya, tidak hanya setiap tahun. Saya juga 

berharap ada program edukasi yang mengikuti 

perkembangan anak di setiap tahapnya. Jadi, 

saya tidak perlu khawatir akan melewatkan 

kesempatan bagi anak saya untuk berkembang 

lebih baik.

Materi edukasi yang 
berbeda

Pertumbuhan yang 
cepat

Solution for early childhood education
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K
odomo Challenge adalah produk edukasi 

anak usia dini yang menyediakan materi 

edukasi yang membantu tumbuh kembang 

anak untuk masa depan yang lebih baik.

Kodomo Challenge pertama kali diciptakan di Jepang 

hampir 30 tahun lalu. Berbekal pengalaman yang 

didapatkan selama 30 tahun pengembangan oleh para 

ahli, Kodomo Challenge telah berhasil memiliki lebih dari 

2 juta pengguna di Asia Timur. Sekarang, dengan fitur-

fitur yang telah dikembangkan ini, Kodomo Challenge 

akan hadir di Indonesia mulai Maret 2018.

Kodomo  
Challenge
is coming to Indonesia

8

Pada Juli 2018 Kodomo Challenge

akan bisa didapatkan di Indonesia

untuk paket Toddler dan Playgroup

Usia 1-2 tahun Usia 2-3 tahun
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K
odomo Challenge meng-

harmonisasikan berb-

agai jenis media, mulai 

dari DVD, buku bergambar, 

buku aktivitas dan juga main-

an edukasi. Metode ini terbukti 

efektif menurut para ahli, kare-

na dengan menggunakan berb-

agai jenis media, anak akan 

lebih berinteraksi dan menstim-

ulasi berbagai bagian di otak.

S
istem “Learning Buddy” 

yang dibuat oleh 

Kodomo Challenge akan 

memiliki peran yang sangat 

penting untuk meningkatkan 

motivasi bela jar anak dan juga 

meningkatkan hubungan anak 

dan orang tua. Contohnya, ketika 

orang tua mengajak anak untuk 

memakan sayuran, orang tua 

bisa menggunakan Shimajiro 

sebagai alat komunikasi. Seperti 

dengan berkata, “Ayo kita makan 

sayuran. Shimajiro juga suka 

sayuran, lho.” Shimajiro bisa 

menjembatani komunikasi orang 

tua dan anak. 

S
upaya anak bisa bela jar 

lebih efektif, kurikulum 

yang disediakan harus 

direncanakan dengan baik. 

Materi edukasi harus sesuai 

dan tidak terlalu mudah atau 

pun terlalu sulit. Kurikulum dan 

tema Kodomo Challenge telah 

dirancang untuk mengikuti 

tahap perkembangan anak.

9

Komprehensif 
dan sesuai 

dengan usia 
anak

“Multi 
sensory”

“Learning 
buddy”

1 2 3

More about Kodomo Challenge

Sosialisasi Motorik Seni

Kebiasaan hidup Kognitif

Buku 
bergambar Mainan

DVD
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Breathing hole in the toy

P
roduk Kodomo Challenge dilengkapi 

dengan standar keamanan yang tinggi. 

Standar keamanan ini telah dikembangkan 

selama hampir 30 tahun dan akan terus 

berkembang seiring berjalannya waktu. 

Kami sangat serius terhadap keselamatan 

anak Anda. Kami sangat menyadari di masa 

perkembangannya ini, anak Anda merasa 

sangat penasaran dan ingin mencoba semua 

hal. Misalnya, memasukan mainan ke mulut, 

menggigit mainan, dan lain lain.  Untuk itu, 

kami bisa pastikan, setiap produk Kodomo 

Challenge telah melewati berbagai riset 

standar keamanan.

Kami menciptakan metode-metode yang harus 

dilewati oleh setiap produk untuk memastikan 

keamanannya sebelum sampai ke tangan Anda. 

Sebagai contoh, kami menciptakan fitur pada 

mainan untuk mencegah mainan tertelan oleh 

anak. Bagian ini dikembangkan lagi dengan 

menambahkan lubang pernapasan di mainan 

untuk mengantisipasi jika mainan masih bisa 

tertelan oleh anak

10

Standar keamanan

4

Program Paket Bulanan

*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Paket Kodomo Challenge bulanan

HARGA TOTAL

(termasuk PPN)

Rp 3.168.000

Rp 2.178.000

12 MONTH CONTRACT

6 MONTH CONTRACT

PER BULAN

(termasuk PPN)

Rp 264.000

Rp 363.000
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B
erdasarkan riset, suara orang tua bisa 

memicu perkembangan kemampuan 

berbicara dan berbahasa anak lebih 

baik dari pada suara rekaman di DVD atau 

lagu. Oleh karena itu, kami menyediakan buku 

cerita dan buku bergambar sebagai salah satu 

materi edukasi yang akan diberikan dalam 

paket Kodomo Challenge. Buku bergambar 

ini bertujuan untuk mendekatkan hubungan 

orang tua dan anak. Selain itu juga menjadi 

sarana bela jar yang lebih efektif. Materi 

yang disediakan oleh Kodomo Challenge di 

dukung oleh ahli-ahli dalam edukasi anak dan 

perkembangan anak.
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Menanamkan nilai nilai positif pada 

anak: rasa percaya diri, motivasi, ke-

santunan harus mulai dipupuk sejak 

dini. PAUD sebagai solusi yang pent-

ing untuk di perhatikan oleh orang 

tua muda di masa kini, dan juga pem-

berian nutrisi yang baik tidak bisa di 

abaikan agar anak menjadi sehat.

Dr. Sofia Hartati, Magister Sains

Ketua Asosiasi Pendidikan Guru PAUD

Riset ahli

5

1-2 year old characteristics
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Apa karakteristik
anak usia 1-2 tahun?

Tertarik dengan 
banyak hal.
“Aku mau lihat itu,” “Aku mau 

pegang itu,” “Aku mau coba itu.” 

Rasa ingin tahu mulai tumbuh 

dan berkembang dalam diri anak 

karena anak sudah bisa berdiri dan 

berjalan.

Otot anak mulai 
berubah dari otot 

bayi yang lembut menjadi 

semakin padat dan kuat. Ini 

membuat mereka semakin aktif. 

Berhati-hatilah dalam menaruh 

barang, karena anak sudah bisa 

menjangkau beberapa area di 

rumah.

Gigi mulai 
tumbuh lebih 
banyak.
Gigi akan tumbuh dari 8 menjadi 

16. Penting untuk menjaga gigi 

agar tetap sehat dan bersih.

12
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Rasa ego mulai 
tumbuh.
Anak mengekspresikan diri menjadi 

lebih frontal dan jelas.

“Aku tidak mau 

kalau tidak sesuai sama yang 

kumau!” Anak menjadi semakin 

vokal dengan pendapatnya, dan 

kadang bisa menjadi masalah bagi 

orang tua.

Menjadi 
menjengkelkan 

karena mencari perhatian orang 

tua.

Mengambil 
barang dan meletakannya 

lagi berulang-ulang. Ini 

dikarenakan otot-otot anak yang 

berkembang dan mereka mau 

mencoba otot-otot baru mereka.

13

What is important
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Kebiasaan hidup yang baik akan 

menimbulkan motivasi yang 

tinggi ke depannya. Seperti yang 

telah dibicarakan sebelumnya, 

pada masa ini perkembangan 

otak anak mencapai tahap 

yang sangat aktif. Penting untuk 

mulai menanamkan kebiasaan-

kebiasaan hidup yang baik mulai 

dari usia ini.

Apa
yang penting

Kebiasaan 
hidup yang 

baik

1

14
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Pada tahap ini anak mulai 

kehilangan lemak bayinya dan 

berubah menjadi otot-otot yang 

akan membantu mereka untuk 

menahan kepalanya, duduk, 

berdiri, dan berjalan. Maka dari 

itu, penting untuk menstimulasi 

otot halus dan kasar anak agar 

berkembang sesuai potensinya.

Berdasarkan riset ahli dalam 

bidang perkembangan otak, 

perkembangan otak anak 

mencapai tingkat yang paling 

penting pada usia ini. Selain, 

anak harus mendapat asupan 

gizi yang baik, pada usia ini 

sudah bisa diperkenalkan 

dengan kosakata yang akan di 

gunakan untuk bersosialisasi ke 

depannya.

bagi anak 
usia 1-2 
tahun?

Fisik yang 
kuat

Kemampuan 
sosial

2 3

So what should 
we provide to 

our kids?
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Di usia sekarang adalah 

saat di mana kosakatanya 

berkembang, terutama dari 

usia 1-2 tahun, bisa jadi se-

tiap hari dia akan mengu-

capkan kata baru. Selain 

itu gerakan tubuh pun akan 

meluas, dia juga akan mem-

ulai banuak hal yang baru 

dimana orang tua akan 

merasa sangat senang

Dr. Sofia Hartati, Magister 

Sains

Ketua Asosiasi Pendidikan 

Guru PAUD
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Apa solusi yang tepat 
untuk edukasi anak?

16
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M
engajarkan anak 

kebiasaan hidup yang 

baik bisa menjadi 

sebuah tantangan bagi orang 

tua. Mengingat anak masih 

berusia dini, mereka belum 

bisa mengerti apa pentingnya 

kebiasaan hidup yang baik. 

Bagaimana jika anak bela jar 

kebiasaan hidup sambil 

bermain? Mengenalkan dan 

mengajarkan kebiasaan hidup 

kepada anak tanpa menjadikan 

itu sebagai beban. Ini akan 

membuat kebiasaan hidup yang 

baik menjadi menyenangkan.

K
emampuan motorik 

bisa dilatih dengan 

m e n g g u n a k a n 

mainan dan menggerakan 

badan. Kodomo Challenge 

Menyediakan beragam mainan 

edukasi dan juga gerakan dan 

lagu mengiringi gerakan tubuh 

yang ada di DVD. Gerakan yang 

diciptakan telah disesuaikan 

dengan perkembangan otot 

anak, agar perkembangan 

menjadi maksimal.

B
elajar kata-kata baru 

bisa dilakukan dengan 

membacakan cerita 

kepada anak. Bisa juga anak 

bela jar sendiri tanpa ia sadari 

ketika bermain dengan produk 

Kodomo Challenge. Kodomo 

Challenge membuat bela jar 

menjadi hal yang menyenangkan 

bagi anak dan juga orang tua.

Kebiasaan 
hidup

Kemampuan 
motorik

Kosakata

1 2 3

17

Tema utama pembelajaran Kodomo Challenge toddler

Other themes & line up



18

LINE UP TODDLER Program pembela jaran Kodomo 
Challenge toddler 2018

KEBIASAAN HIDUP

Menanamkan 
kebiasaan sehari-hari 
yang baik sejak usia 

dini.

Goyangkan tubuhmu

Dengan sikat gigi kain, 
Anda bisa “bermain 

menyikat gigi” bersama 
Shimajiro.

Sentuh bagian 
tubuhmu

Tintin (Mainan bus) 
yang memberi tahu 

nama binatang. 
Ketika Gajah bera-
da di dalam Tintin, 
ia berkata, “Halo, 

Gajah!” Ketika gajah 
diturunkan, Tintin 
berkata,  “Selamat 

tinggal, Gajah!” 
Tintin juga men-

yanyikan beberapa 
lagu.

Sentuh dan goyangkan 
tubuhmu

Ketika Anda menaruh 
potongan makanan 
pada tempat yang 

benar, Anda dapat men-
dengar nama makanan. 
Jika Anda menempat-
kan makanan di piring, 
Anda dapat mendengar 

lagu makanan.

Kepal tangan

Buka tangan

Ini adalah satu set buku 
kecil. Masing-masing 
buku kecil memiliki 

lipatan dan Anda dapat 
menggunakan dan 

menikmatinya sebagai 
kamus: 

hewan • makanan • 
kendaraan

Berjalan

Anda dapat menempat-
kan Shimajiro di buku 
toilet. Ketika menekan 

tombol suara, Anda 
dapat mendengar suara 
air atau suara karakter 

toilet.

Berlari

Set Memotong 
makanan set. 

apel • ikan • semangka 
pisau • tas 

Karena menggunakan 
pita velcro, Anda dapat 
menikmati permainan 

memotong secara 
nyata.

mobil polisi • ambulans
truk 

gajah • jerapah
singa • kelinci

apel • pisang
semangka • ikan

biskuit • selada • tomat
stroberi • anggur

dolpin • penguin
anjing laut • kepiting 
macam-macam ikan 
(butterflyfish emas, 

nemo, damselfish ekor 
kuning, thomback 

cowfish)

ibu • ayah • kakek
nenek • mama • papa

anjing (guk-guk)
kucing (meow) • bebek 

(kwek-kwek)
kuda (hikhihi)

gajah (toet) • kuda nil 
(fiuh) • zebras (hikhihi)

KOGNITIF

Memupuk rasa 
ingin tahu dengan 

mengenalkan konsep 
konsep dasar ilmu 

pengetahuan.

SOSIALISASI

Bela jar berinteraksi 
dengan orang lain 
untuk bekal masa 

depan.

JULI

T
O

Y
P
IC

T
U

R
E
 B

O
O

K
PA

R
E
N

TA
L 

G
U

ID
E

D
V

D

SEPTEMBERAGUSTUS OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
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TINTIN (BUS) 
BERSUARA DENGAN 

PARA HEWAN

PUZZLE MAKANAN 
BERSUARA

TOILET BERSUARA
SET MENYIKAT GIGI

KAMUS NAMA 
HEWAN / MAKANAN / 

KENDARAAN

SET MAKANAN DARI 
KAYU

SELAMAT PAGI
•

BINATANG 1

KEBIASAAN MANDI
•

KENDARAAN

DUDUK & MAKAN
•

MAKANAN 1

MEMAKAI SEPATU
•

DUNIA BAWAH LAUT

DUDUK DI TOILET
•

SUARA BINATANG

MENGGUNAKAN 
TOILET

•
KELUARGA

*Program dapat berubah sewaktu-waktu

DVD DVD DVD DVD DVD
DVD

TEMA KODOMO CHALLENGE

Boneka tangan Shimajiro akan dikirimkan 
gratis di dalam paket Kodomo Challenge 
pertama bagi pendaftar dari bulan Juli 
2018 sampai dengan Juni 2019*

*Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu.
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Meregangkan dan

 Menyusutkan badan

Para Warna: Si Merah, 
Si Biru, dan Si Kuning. 
Anda dapat memasuk-
kan Si Kuning ke dalam 

Si Biru dan Si Biru 
dalam Si Merah. Anda 
dapat bermain petak 

umpet juga.

Berteriak dan diam

Ukuran Marakas dise-
suaikan dengan anak-

anak 1-2 tahun. Ada 
banyak lagu di DVD, 
Anda dapat menari 
dengan marakas ini.

Mengembang seperti 
balon

Anda dapat mendengar 
suara memasak ketika 

Anda memasak sesuatu. 
panci • telur mata sapi

• kulit telur
• bagian-bagian 

makanan
• kompor dan knop

• turner

Melompat

Buku • Telepon × 2
Anda dapat menggu-

nakan telepon sebagai 
marakas juga. 

Buku meminta anak 
untuk berbicara dengan 

karakter tertentu.

Bergerak dan berhenti

14 potong blok yang 
ukurannya sesuai untuk 

anak-anak 1-2 tahun. 
Anak Anda dapat meng-
gabungkan blok dengan 

mudah.

mata • kening • pipi
mulut • hidung

 tangan • telinga • leher
pundak • ketiak • perut

dengkul • jempol
tumit • pinggang

bulldozer • penggali 
pengaduk beton

wheel loader • truk
derek • mobil polisi
truk sampah • mobil
ambulan • pemadam 
kebakaran • forklift
pengangkut mobil

bawang • selada
wortel • tomat • brokoli

daging • ikan • telur
jus jeruk • air • susu

kumbang • kupu-kupu
kepik • belalang
capung • semut

kereta api singa • jerapah • burung 
pipit • macan tutul 

panda • gajah • gorila • 
kelinci • beruang kutub 

• orangutan • badak

Melangkah dan 
melompat

Donat kain dengan 
velcro. Anak dapat 

berbagi donat dengan 
teman-teman. Dengan 

tema yang sesuai 
dengan buku: Mari kita 

berbagi!

MOTORIK

Melatih motorik halus 
dan kasar 

SENI

Mengekspresikan 
diri dan mengasah 

kreatifitas lewat seni.

FEBRUARIJANUARI MARET APRIL MEI JUNI

O O O O O O
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Program 
Paket Bulanan

*Kontrak 12 bulan, termasuk VAT
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Rp. 264.000/ bulan*

Paket pengiriman 
bulanan ke rumah 

untuk anak-anak 
prasekolah

MARAKASMATRIOSKA PARA 
WARNA

SET DAPUR BERSUARA BLOK WARNASET BUKU TELEPON SET BERBAGI DONAT

MENGUCAPKAN 
TERIMA KASIH DAN 
MENJAWAB BALIK

•
JENIS PERALATAN 

KONSTRUKSI

SELAMAT MALAM/ BERI 
TAHU IBU KALAU MAU 

PIPIS
•

WAJAH DAN TUBUH

MEMINTA MAAF
•

SERANGGA

BERGILIRAN
•

BINATANG DAN 
ANAKNYA

BERPEGANGAN 
TANGAN DI TEMPAT 

UMUM
• 

KITA MAU BELI APA?

BOLEHKAH AKU 
PINJAM INI?

• 
KERETA API

DVD DVD DVD DVD DVD
DVD

2-3 year old characteristics

Untuk usia 1- 2 tahun
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Kosakata yang 
digunakan anak 
berkembang 
dengan pesat pada 

usia ini. Anak mulai bisa mengerti 

frase, kata sifat, dan makin banyak 

kosakata baru.

Anak usia 2-3 
tahun suka 
meniru dan ingin 

melakukan semua hal sendiri. 

Inilah masa yang tepat untuk 

menanamkan kebiasaan hidup 

yang baik. Seperti, sikat gigi 

sendiri dan ganti baju sendiri.

Anak mulai 
banyak 
berinteraksi dan 
bermain dengan 
teman sebaya. 

Meskipun begitu, banyak hal yang 

belum bisa dimengerti oleh si anak, 

seperti mengerti perasaan teman 

atau orang lain. Anak belum bisa 

mengerti apa yang dirasakan oleh 

orang lain.

20

Apa karakteristik
anak usia 2-3 tahun?
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Ego individual 
mulai tumbuh. 
Di mata orang tua, anak terlihat 

menjadi keras kepala dan egois. Ini 

adalah hal yang normal. Orang tua 

butuh dukungan untuk memahami 

bagaimana keadaaan ini.

Tumbuhnya 
ego individual, 
anak jadi ingin 
mencoba 
banyak hal 
sendiri. Namun, terkadang 

banyak hal yang anak belum bisa 

lakukan sendiri. Ini membuat si 

anak menjadi kesal karena gagal.

Usia ini, anak 
belum bisa 
mengerti 
perasaan orang 
lain. Itulah sebabnya kenapa 

si anak menjadi terlihat cuek dan 

tidak peduli dengan perasaan 

orang lain. Ia cenderung hanya 

mau melakukan hal yang sesuai 

keinginannya.

21

Pada usia 2 – 3 sangat tepat untuk di stimulasi 

kemandirian anak, percaya dirinya, dan 

kemampuan berinisiatif serta sosialisasi dengan teman.

Dr. Sofia Hartati, Magister Sains

Ketua Asosiasi Pendidikan Guru PAUD

What is important?
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Apa yang penting untuk 
anak usia 2-3 tahun?

D
i usia 2-3 tahun anak 

mulai berkembang 

sebagai seorang individu 

dan mulai bisa melakukan 

beberapa hal secara mandiri. 

Oleh karena itu, kebiasaan 

hidup yang baik harus mulai 

ditanamkan. Harapannya, agar 

di masa yang akan datang, anak 

sudah memiliki kebiasaan hidup 

yang baik dan memiliki motivasi 

yang tinggi.

T
idak seperti tahun 

sebelumnya, pada usia 

ini anak sudah lebih bisa 

mengekspresikan diri mereka 

dengan lebih baik. Kata-kata 

yang diucapkan terdengar lebih 

jelas, sudah bisa merangkai dua 

kata, kadang lebih. Mereka telah 

mengerti kurang lebih 600 kata. 

Di usia ini, sangat penting untuk 

mengajarkan kata-kata baru 

yang akan membantu tumbuh 

kembang kemampuan linguistik 

dan kognitif anak yang berguna 

di masa depan.

P
ada usia ini, banyak anak 

sudah memulai kegiatan 

pra-sekolah. Karena itu 

bersosialisasi menjadi sangat 

penting untuk dipela jari. Seperti 

yang kita ketahui, bersosialisasi 

akan menjadi bagian yang 

sangat penting di masa 

depannya, di sekolah, di lingkup 

kerja, dan kehidupan

Bersosialisasi Kosakata Kebiasaan 
hidup

1 2 3

23

What should we provide?
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Bagaimana seharusnya 
membimbing anak dalam fase ini?

24
24
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G
aya hidup yang baik di 

mulai dari kebiasaan 

hidup yang baik. 

Tapi untuk mengajarkan anak 

kebiasaan hidup  yang baik 

itu terasa sulit. Contohnya, 

sikat gigi sebelum tidur, cuci 

tangan sebelum makan, dan lain 

lain. Oleh karena itu, Kodomo 

Challenge telah menciptakan 

metode dan cara yang 

menyenangkan agar anak bisa 

bela jar hal-hal ini lewat bermain. 

Dengan begitu, anak tidak akan 

bosan atau merasa terbebani 

dengan pela jaran mengenai 

kebiasaan hidup.

U
ntuk bisa mengek-

spresikan diri dengan 

lebih baik dan sopan, 

pertama-tama anak harus mem-

perluas kosakata yang dimiliki. 

Kodomo Challenge telah mem-

persiapkan sejumlah materi 

edukasi yang akan meningkat 

kemampuan bahasa anak. Hasil-

nya akan sangat bisa dilihat dan 

dirasakan oleh orang tua.

K
emampuan sosial menjadi 

penting karena anak 

telah memulai program 

pra-sekolahnya.

Kodomo Challenge menyiapkan 

materi yang bisa membantu 

anak untuk bersosialisasi lebih 

baik dengan teman bermainnya.

Kebiasaan 
hidup

BerekspresiKemampuan 
sosial

1 2 3

25

Tema utama pembelajaran Kodomo Challenge playgroup

Other themes & line up
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PLAYGROUP

Pelajari nama benda 
dan menambah 

kecerdasan dengan 
menyentuh buku khusus 

dan mendengarkan 
suara Hatenanda.

Belajar konsep warna, 
jumlah, dan bentuk 
dengan permainan 

memancing.

T
O

Y

26

Membantu anak-anak 
memiliki kebiasaan 

pergi ke toilet.

Pura-pura membuat 
roti lapis dan belajar 
tentang warna dan 

bentuk.

Meningkatkan daya ek-
spresi dengan bermain 
dengan berbagai jenis 

blok.

Menggambar dengan 
pena air dan cap untuk 

meningkatkan daya 
ekspresi.

WARNA DAN 
BENTUK ROTI LAPIS

BLOK PUTAR PUZZLE MEMANCINGROLET TOILET ARTBOOK DENGAN AIR HATENANDA

LINE UP PLAYGROUP Program pembela jaran Kodomo 
Challenge playgroup 2018

Belajar pentingnya 
peraturan lalu lintas dan 
membantu anak-anak 
membuat kebiasaan 

memegang tangan orang 
tua ketika di luar rumah.

Belajar untuk 
mengenakan celana 

setelah dari toilet

Membantu anak-anak 
membiasakan sikat gigi 

setelah makan.

Membantu anak-anak 
membiasakan cuci tan-
gan ketika baru sampai 

di rumah.

[cerita Shimajiro] 
Pelajari pentingnya 
hubungan dengan 

teman-teman (bergan-
tian bermain ketika 
hanya ada satu alat 

permainan adalah sikap 
yang baik)

[cerita Shimajiro] 
Jika ada teman ber-
tanya “Bolehkah saya 
bermain dengan itu?”, 
Anak menjawab “Tentu. 
silakan!” dengan senang 

hati.
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SEPTEMBERAGUSTUS OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

O OO O O O

MEMAKAI CELANA
MEMEGANG TANGAN

•
PERGI KE TOILET

SIKAT GIGI
TIDAK PILIH-PILIH 

MAKANAN
BERTEMAN ITU 

MENYENANGKAN
MENCUCI TANGAN

DVD DVD DVD DVD DVD
DVD

Hewan ternakBinatang laut Piknik Kebiasaan sehari-hari Permainan ritmik Etika di tempat umum

KEBIASAAN HIDUP

Menanamkan 
kebiasaan sehari-hari 
yang baik sejak usia 

dini.

KOGNITIF

Memupuk rasa 
ingin tahu dengan 

mengenalkan konsep 
konsep dasar ilmu 

pengetahuan.

SOSIALISASI

Bela jar berinteraksi 
dengan orang lain 
untuk bekal masa 

depan.

TEMA KODOMO CHALLENGE

Boneka tangan Shimajiro akan dikirimkan 
gratis di dalam paket Kodomo Challenge 
pertama bagi pendaftar dari bulan Juli 
2018 sampai dengan November 2018*

*Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu.



27

Bermain toko-tokoan 
dan mengembangkan 

kemampuan komunikasi

Meningkatkan daya ek-
spresi dengan merobek 
kertas dan mengerjakan 

sendiri.

Belajar nama-nama 
benda dan frase dalam 
bahasa Inggris dengan 
menyentuh buku khusus 

dan kartu dengan 
Hatenanda.

Meningkatkan daya ek-
spresi dengan melipat 

kertas dan mengerjakan 
sendiri.

Menumbuhkan 
kepedulian dengan 
merawat Hana, adik 

Shimajiro.

Meningkatkan daya 
ekspresi dengan memo-

tong kertas dengan 
gunting dan menempel 

dengan lem.

27

MESIN KASIR BUKU BELAJAR BAHASA 
INGGRIS

SET BAYI HANASERI ARTBOOK 
(MEROBEK)

SERI ARTBOOK 
(MELIPAT)

SERI ARTBOOK 
(MEMOTONG DAN 

MENEMPEL)

mata • kening • pipi
mulut • hidung

 tangan • telinga • leher
pundak • ketiak • perut

dengkul • jempol
tumit • pinggang

[cerita Shimajiro] 
Jika Anak melakukan 
sesuatu yang tidak 
baik kepada teman, 

ia mengatakan “Saya 
minta maaf.”

[cerita Shimajiro] Kisah 
keluarga Shimajiro 

bersiap menunggu kela-
hiran bayi Hana.

[cerita Shimajiro]
Kisah bahagia ketika 

bayi Hana lahir.

[cerita Shimajiro] 
Kisah Shimajiro tentang 
rasa sayangnya kepada 

adik Hana.

[cerita Shimajiro]
Kisah ketika Shimajiro 
mulai merasa punya 

tanggung jawab 
sebagai kakak untuk 
menjaga adik Hana.

FEBRUARIJANUARI MARET APRIL MEI JUNI

O O O O O O

Program 
Paket Bulanan

*Kontrak 12 bulan, termasuk VAT
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Rp. 264.000/ bulan*

Paket pengiriman 
bulanan ke rumah 

untuk anak-anak 
prasekolah

MEMINTA MAAFMAIN BERSAMA
HANA KECIL YANG 

LUCU
SAYA JADI KAKAKADIK BAYI YANG LUCU! AKU BERSAMA HANA!

DVD DVD DVD DVD DVD
DVD

Berhitung Makhluk hidup Bersosialisasi Belajar huruf Permainan tangan Permainan ritmik

F.A.Q

Untuk usia 2-3 tahun

MOTORIK

Melatih motorik halus 
dan kasar 

SENI

Mengekspresikan 
diri dan mengasah 

kreatifitas lewat seni.
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Mengapa harus berlangganan 
setiap bulan?

Untuk bisa menyediakan kurikulum dan materi yang 

di perlukan untuk mendukung perkembangan anak, di 

perlukan komitmen dari orang tua. Maka dari itu penting 

untuk berlangganan untuk memastikan perkembangan 

anak yang maksimal.

Apa bedanya dengan mainan 
anak yang sekarang sudah ada 

di pasaran?

Bahan a jar yang menanamkan rasa ingin tahu dan 

pengertian yang mendalam dengan menggunakan metode 

“multi platform” dan juga riset ahli yang di lakukan untuk 

mendukung perkembangan anak.

F.A.Q

28

DVD

MainanBuku
bergambar
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Anak saya masih 1 tahun, saya 
merasa anak saya masih terlalu 
kecil untuk bela jar

Menurut para ahli dalam perkembangan anak, Pada usia 0-6 

tahun, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat 

pada dirinya. Baik itu perkembangan otak maupun otot. 

Maka dari itu sangatlah penting untuk mulai mengedukasi 

dan memperkenalkan banyak hal sejak usia dini.

Saya tidak mau membebankan 
anak saya yang masih kecil 

dengan terlalu banyak hal

Berdasarkan riset ahli, bermain dan bersenang-senang itu 

sangat penting untuk perkembangan otak anak. Kodomo 

Challenge telah menyesuaikan produk mainan dan materi 

a jar agar anak tidak merasa terbeban dan bela jar sambal 

bermain. Membuat anak bela jar dengan baik tanpa 

mengorbankan kesenangan anak.

29



30 *Syarat dan ketentuan berlaku. Isi dan penjelasan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Bagikan videomu sebelum 28 Februari 2018
untuk mendapatkan hadiah dari Shima jiro

Bagikan pengalaman keluarga Anda bermain bersama 

Kodomo Challenge “Trial Kit” dan gunakan hashtag

#lovekodomochallenge

dan menangkan hadiah menarik dari Shima jiro.

30*Syarat dan ketentuan berlaku. Isi dan penjelasan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Bagikan videomu sebelum 28 Februari 2018
untuk mendapatkan hadiah dari Shimajiro

Bagikan pengalaman keluarga Anda bermain bersama 

Kodomo Challenge “Trial Kit” dan gunakan hashtag

#lovekodomochallenge

dan menangkan hadiah menarik dari Shimajiro.



31*Syarat dan ketentuan berlaku. Isi dan penjelasan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Bagikan videomu sebelum 28 Februari 2018
untuk mendapatkan hadiah dari Shima jiro

Bagikan pengalaman keluarga Anda bermain bersama 

Kodomo Challenge “Trial Kit” dan gunakan hashtag

#lovekodomochallenge

dan menangkan hadiah menarik dari Shima jiro.

www.shimajiro.id

KONTEN MENARIK
UNTUK ANAK DAN ORANG TUA

IKUTI SHIMAJIRO DI 
MEDIA SOSIAL

@ShimajiroClubID Shimajiro Club Indonesia Shimajiro Club Indonesia

Ajak anak untuk bela jar sambil bermain 

bersama Shimajiro di channel youtube 

“Shimajiro Club Indonesia”.

Ikuti instagram dan facebook Shimajiro untuk 

mengetahui berita terbaru mengenai Kodomo 

Challenge dan juga banyak konten hiburan dari 

Shimajiro.

Yuk kunjungi Shimajiro.id dan nikmati berbagai konten menarik seperti tips 

parenting, konten edukasi dan episode terbaru dari Shimajiro.

31

Edukasi Program TV Parenting
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Informasi dalam buklet ini dapat berubah sewaktu-waktu.

© 2017 Benesse Corporation

www.shimajiro.id

Discover fun experiences of golden age


