Indonesian

PRA-SD

MEMBACA:
BELAJAR DI RUMAH
MEMBACA BERSAMA ANAK ANDA ITU PENTING!
Anak Anda mengembangkan keterampilan membaca
dini yang penting melalui permainan dan banyak
berkomunikasi. Doronglah anak Anda untuk
mengeksplorasi beragam buku dan lagu anak-anak, dan
doronglah keluarga atau teman untuk membaca dengan
anak Anda.
Melalui membaca anak Anda ditunjukkan bahwa cerita
terdiri dari awal, pertengahan dan akhir, dan membantu
mereka memahami bunyi dan pola dalam kata-kata.
Selagi anak Anda belajar dan berkembang melalui
sekolah, mereka bergantung pada keterampilan ini untuk
menumbuhkan keterampilan belajar dan sosial, serta
keterampilan pribadi dan pemahaman.
Menjadi seorang pembaca itu memerlukan waktu.
Berbincang-bincang bersama dan menjelajahi
buku dengan anak setiap hari membantu mereka
menumbuhkan rasa cinta membaca
Apa yang dapat saya lakukan?
Ada banyak keterampilan membaca dini yang perlu
dikembangkan oleh anak Anda sebelum mereka menjadi
pembaca yang percaya diri. Keterampilan ini termasuk
keterampilan membaca dan mendengarkan, belajar
tentang suara dan kata, dan berbagi buku bersama.
Anak Anda belajar banyak sekali melalui permainan.
Permainan meliputi menjelajahi, menemukan, berpurapura, berimajinasi, membangun, membuat dan
melakukan sesuatu.

•	melakukan kegiatan bersama seperti pergi ke kebun
binatang, berjalan di taman, memperhatikan tanda,
membuat daftar belanja, dan menggunting kata dan
gambar
Manfaatkan perpustakaan lokal Anda.
Perpustakaan adalah kumpulan harta karun bagi
pembaca muda yang terdiri dari berbagai buku, CD,
DVD, majalah dan komik. Mengunjungi perpustakaan
setempat adalah cara yang baik sekali untuk:
•	menunjukkan pada anak Anda betapa pentingnya
buku dan membaca
•	mengikutsertakan seluruh anggota keluarga dalam
kegiatan membaca teratur
•	mencari penulis dan ilustrator kesukaan anak Anda
•	menggunakan sumber-sumber yang mungkin tidak
ada di rumah, seperti komputer
• mengikuti kegiatan waktu liburan

Buku-buku bacaan
Hairy Maclary and friends oleh Lynley Dodd Owl
babies oleh Martin Waddell
Who sank the boat? oleh Pamela Allen Meerkat
mail oleh Emily Gravett
Wombat goes walkabout oleh Michael Morpurgo

Cobalah untuk:
•	menyediakan waktu untuk berbicara dengan anak
Anda dan dengarkan apa kata mereka
•	bermain permainan seperti permainan pura-pura,
permainan dengan papan, I Spy dan permainan kartu
sederhana

Anda dapat menemukan lebih banyak
lembar fakta tentang belajar di rumah
di education.wa.edu.au.
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