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PRA-SD

ANGKA:
BELAJAR DI RUMAH
IDE BELAJAR ANGKA DI RUMAH
Membaca bersama

Makanan dan memasak

Buku merupakan cara mudah dan menyenangkan
untuk membawa matematika ke rumah Anda.
Sambil membaca, buatlah lebih menarik dengan
bertanya seperti: Siapa orang kedua yang datang?
Berapa banyak orang yang berambut cokelat? Siapa
yang paling tinggi di gambar ini? dan Sekarang kita
membaca halaman berapa? Hitunglah halaman buku
sambil membalikkannya.

Mintalah anak Anda untuk membantu mengukur
bahan-bahan dengan sendok, sauk dan cangkir, dan
mengecek waktu masak. Doronglah mereka untuk
mengangkat benda-benda untuk mengetahui mana yang
lebih berat. Bantu mereka belajar bagaimana makanan
dan minuman dapat dibagi sama rata, misalnya potong
roti lapis atau buah menjadi dua dan katakan: Ayah/Ibu
sudah memotong ini menjadi dua bagian yang sama –
setengah untuk kamu dan setengah untuk Ayah/Ibu.

Berbicara tentang waktu
Minta anak Anda membaca jam analog dan digital.
Bicarakan tentang waktu. Misalnya: Jam berapa acara
TV favoritmu mulai? dan Berapa lama program itu
berlangsung?
Olahraga
Olahraga merupakan topik yang mengandung
matematika dan mudah dibicarakan. Beri pertanyaan,
seperti: Berapa banyak gol yang dibuat oleh tim itu?
Berapa banyak kelebihan gol tim itu? dan Pemain
mana yang mencetak skor terbanyak? Anda dapat:
• menunjuk skor dan waktu yang ditampilkan pada
papan skor
• berbicara tentang pemenang dalam perlombaan –
pertama, kedua, ketiga …terakhir.
• menuliskan hari dan waktu olahraga pada kalender
dan membicarakan tentang hari-hari dalam seminggu, bulan-bulan dalam setahun dan musim-musim.

Siapkan makanan bersama dan beri pertanyaan seperti:
• Berapa banyak orang yang akan makan?
• Berapa banyak piring dan cangkir yang kita perlukan?
• Bisakah kamu mengambil piring yang cukup tanpa
menghitung setiap piring? Kita perlu enam piring, itu
tiga dan tiga lagi.
• Jika kita perlu dua lembar roti untuk setiap roti lapis,
apakah ada roti yang cukup untuk membuat roti lapis
bagi semuanya?
Tunjukkan pada anak bahwa jumlah
keseluruhan sekelompok benda tidak berubah
sekalipun Anda susun kembali. Jejerkan
beberapa benda dan tanyakan: Ada berapa?
Letakkan benda-benda yang sama dalam
satu kelompok dan tanyakan: Ada berapa?
Jawabannya sama.

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