
Print and Play

Independence Day
Board Game

Sam, Tim & Mia hendak merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebelum 
upacara dimulai mereka harus melewati berbagai macam tantangan. 
Yuk bantu Sam, Tim & Mia menyelesaikan tantangan tersebut, dengan 

melakukan setiap perintah tantanganya. Awas perhatikan setiap langkah 
permainanmu, mungkin saja akan membawa ke langkah yang salah. Ada 

juga jalur pintas yang akan membawamu maju ke depan, tetapi juga dapat 
membawamu mundur kebelakang!

Kira-kira siapa yang akan menjadi orang pertama yang menyelesaikan 
tantangan ini ya?



Guntinglah gambar dadu dengan rapi, lalu bentuklah menjadi kotak dadu dengan berilah lem 
pada bagian tekukan

Pakai tutup botol/paper clips/kancing baju untuk dimasukan ke dalam kotak dadu

Sekarang guntinglah 3 pion gambar 

Ajaklah 2 orang temanmu atau mainkan bersama mama papamu untuk bermain bersama. Setiap 
pemain memilih 1 pion yang akan dijalankan.

Pemain bergiliran melempar dadu dan melangkah sesuai angka lemparan dadu.

Jika sampai pada di kotak yang ada perintahnya, lakukan ya! Sebagian instruksi tantangan dapat 
dilihat di halaman berikutnya.

Pemenangnya adalah pemain yang bisa sampai di garis finish lebih dulu.
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Cara Bermain :



Guntinglah gambar dadu dengan rapi, lalu bentuklah menjadi kotak dadu dengan berilah lem 
pada bagian tekukan

Pakai tutup botol/paper clips/kancing baju untuk dimasukan ke dalam kotak dadu

Sekarang guntinglah 3 pion gambar 

Ajaklah 2 orang temanmu atau mainkan bersama mama papamu untuk bermain bersama. Setiap 
pemain memilih 1 pion yang akan dijalankan.

Pemain bergiliran melempar dadu dan melangkah sesuai angka lemparan dadu.

Jika sampai pada di kotak yang ada perintahnya, lakukan ya! Sebagian instruksi tantangan dapat 
dilihat di halaman berikutnya.

Pemenangnya adalah pemain yang bisa sampai di garis finish lebih dulu.

Petunjuk :
1.    Guntinglah pada garis hitam.
2.   Lipatlah pada garis putus-putus.
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Ups! Kamu 
lupa bawa 

bendera, kembali 
ambil bendera 

dulu (ke 10)Kamu kalah 
lomba nyanyi

(ke 20)

  Selamat! 
   Kamu menang  
         lomba tahan 
    tawa (ke 30)

Hore! Kamu 
menang

doorprize!
(ke 32)

Stop!
Kamu harus 
mengitari 
ruangan dengan     
1 kaki

  Kibarkan bendera   

    merah putihmu

   sambil berhitung  

       sebanyak 10x



Cara Bermain :
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Ikuti lomba 
memindahkan 

beras pakai 
sendok

HORE! Kamu 
menang lomba 
memindahkan 
beras (ke 18)

Kamu harus 
menyanyikan 

lagu Indonesia 
     Raya

Membuat 
Bendera

Merah Putih

Independence 
Day

Board Game

           Biar semangat,
          Yuk! Nyanyikan 
      lagu 17 Agustus

         Lakukan 
  lompat kodok 
    sebanyak 5x

Yuk! Pakai 
kostum

warna merah 
putih dulu
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Siapkan peralatan berikut ini : 
1 lembar kertas karton warna putih, pensil, spidol warna mer-
ah/pensil warna merah, gunting, solatip/lem kertas, sedotan/-
sumpit.

Buatlah gambar persegi panjang lalu garis tengahnya seperti 
bentuk bendera merah putih.

Lalu warnai kotak bagian atas dengan spidol warna merah/pensil 
warna merah. 

Kemudian potong gambar bendera tersebut.

Tempelkan bendera merah putih dengan mengunakan lem/so-
latip ke sedotan atau ke sumpit.

Selesai bendera merah putihmu sudah siap untuk dibawa!

Membuat Bendera dari Kertas



Lomba Memindahkan Beras dengan Sendok

Siapkan peralatan berikut ini : 
- Beras 1 liter,
- Sendok platik/sendok stainless sesuai jumlah peserta,
- Mangkuk sesuai jumlah peserta 
  (1 peserta dapet 2 mangkuk : mangkuk 1 & mangkuk 2).

Taruh beras ke dalam mangkuk 1 sampai penuh beserta sendok.

Siapkan stop watch di hp dan setting waktu selama 2 menit.

Masing – masing peserta harus memindahkan beras dari 
mangkuk 1 ke mangkuk 2, dengan menggunakan sendok yang 
dijepit ke mulut, jadi tidak boleh menggunakan tangan ya! 

Peserta harus selesai memindahkan beras dalam waktu 2 menit.

Siapa yang paling banyak memindahkan beras maka dialah 
pemenangnya.

Bagi 1 peserta yang paling sedikit memindahkan beras, maka 
akan diberikan hukuman, yaitu peserta harus diam di tempat 
angka sekarang berada dan skip 1 kali giliran melempar dadu.

Bagi peserta yang menang dapat melempar dadu 1 kali terlebih 
dahulu sebelum ganti ke peserta berikutnya.
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2 Menit



Lomba Lari Angkat 1 Kaki

Peserta harus mengitari ruangan permainan dengan mengangkat 
salah satu kaki, dengan posisi 1 kaki ditekuk ke lutut kaki yang 
satu lagi. (lihat contoh gambar disamping)

Lakukan sebanyak 2x putaran.

Bagi 1 peserta yang jatuh akan diberikan hukuman, yaitu peserta 
harus mundur 2 angka.

Bagi 1 peserta yang menang dapat maju 2 angka.
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