Indonesian

KELAS 1 DAN 2

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

Berbicara tentang waktu

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

Bantulah anak Anda dalam membaca jam, baik jam
analog maupun jam digital. Berbicara tentang waktu
Contoh: Jam berapa acara televisi kesukaanmu
dimulai? dan Seberapa lama acara itu? Tuliskan hari
dan waktu olahraga di kalender. Bicarakan hari-hari
dalam seminggu, bulan-bulan dalam setahun dan
musim-musim. Hubungkan peristiwa dengan hari-hari
dalam seminggu, contoh: Pada hari Senin kita pergi
untuk menari dan Pada hari Rabu kamu berlatih hoki.

Makanan dan memasak
Mintalah anak Anda untuk membantu mengukur
bahan-bahan dengan sendok teh, sendok makan,
cangkir ukuran seperempat cangkir ukuran setengah
dan cangkir lain. Mintalah anak Anda untuk
memeriksa waktu masak atau menyetel pengatur
waktu pada oven.
Bantu mereka membaca menu makan siang sekolah
dan harga barang-barang yang berbeda. Biarkan
mereka menghitung uang yang diperlukan.
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. Siapkan makanan bersama dan tanya
pertanyaan seperti:

Olahraga
Olahraga merupakan topik yang mengandung
matematika dan mudah dibicarakan. Beri pertanyaan
seperti: Berapa banyak angka dalam tiga gol? Berapa
banyak kelebihan gol tim itu? Pemain mana yang
mencetak skor terbanyak? dan Tahukah kamu pelari
mana yang waktu berlarinya paling cepat?
Anda dapat:
• menunjuk skor dan waktu yang ditampilkan pada
papan skor
• membicarakan penggunaan tally (perhitungan gol)
dan bagaimana skor dihitung.

• Berapa banyak piring dan cangkir yang kita
perlukan?
• Ayah/Ibu punya tiga garpu, berapa banyak
lagi yang kita perlukan?
• Setiap orang mau dua sosis, apakah kita
punya cukup sosis?

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