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Asiknya Belaj ar dan
Ofahraga di Taman

MALANG - Puluhan siswa
dari Sekolah Luar Biasa Au-
tis Laboratorium Universitas
Negeri Malang (SLB Autis
LAB IIM) asyik berolahraga di
Taman Merjosari Kota Malang,
kemarin. Mereka tak segan men-
j aj al beragam peralatanlohhraga
yang tersedia di area taman.'Kalau di sekolah kan mercka
hanya melihat pemandangan di
sekihr sudut kelas, namun tidak
brsa meniknati udara di hrar sqperti
sekmarg bisa mmbil olalrrag4' uja
Kepala SLB Autis l^ab UM Drs.
k Ds. k En&o Wahyuno,lr4.,Si.
Kepada Malang Post

Agenda outing class tersebut
diawali dengan permainan ringan,
estafetboladari satu anakke anak
yang lain. Melalui kegiatan ini
diharapkan para siswa bisa ber-
sosialisasi di lingkungan taman.
Kegiatan ini juga bisa melatrh mo-
torik qnak Motorik halus dengan
melatih saraf tangan, sedangkan
motorik kasar adalah gerakan
sehuuh badan mereka.

Bagi anak berkebutuhan
khusus (ABK), lanjut Endro,
intensitas gerak motorik me-
mang harus dilalrukan karena
mood atau stabilitas emosional
mereka.juga b.erasal dari kes-
egaranJasmanl.

' Dengan berolahaga ringan s+
erti ini, mereka setidakrya M€rin-
gat dan tidak merasa caietq nannlr
tebp senang" imbuhnya.

Selain estafetbola, siswa SLB
Autis juga terlihat senang bisa
memanfaatkan alat olahrasa
yang tersedia di taman Merioi-
ri. Mereka didampingi dengan
guru pendamping mencoba satu
per satupermainan alat olahraga
yang tersedia di area taman.

"Biar mereka belajar cara
mengoperasikan alat olah-
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ENJOY_: Siswa SLB Autis Lab UM asik berolahraga ditaman Merjosari, kemarin.
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raga manual yang ada di ta-
man, mereka bisa bermain dan
berolahraga, "ungkap Endro.

Ia tak ragu membebaskan
siswanya untuk menjajal satu
per satu permainan, asalkan
tidak berebut dan tetap rukun
serta bisa bergantian.

Selain itu, imbuh Endro
kegiatan ini juga bisa melatih

interaksi serta komunikasi anak
dengan teman sebaya mereka
ketika menggunakan alat olah-
raga dan bermain estafet.

Outing class ini diikuti oleh
30 siswa, dengan l3 gurupen-
damping. Dilaksanakan mulai
pukul08.00 WIB sampai sele-
sai waktu makan siang bersama
di area taman. (sin/sir/oci)


