Indonesian

KELAS 1 DAN 2

MEMBACA:
BELAJAR DI RUMAH
IDE-IDE TAMBAHAN UNTUK KEGIATAN MEMBACA
Membaca bersama
Saat Anda membaca dengan anak Anda:
•	doronglah mereka untuk membacakan cerita untuk
Anda
•	bicarakan tentang apa yang terjadi pada cerita dan
gambar tersebut
•	tunjukkan kata-kata penting di dalam cerita itu
dan jelaskan kata-kata yang mungkin tidak mereka
ketahui
•	minta mereka menunjukkan kata-kata yang
memang mereka ketahui
Bermain permainan pura-pura seperti toko,
sekolah-sekolahan, garasi, rumah-rumahan dan
restoran membantu mereka belajar kata-kata
dan bagaimana membaca itu digunakan dalam
kehidupan sehari-hari.
•	berhentilah dan tanyakan: Menurutmu apa yang
akan terjadi selanjutnya? dan Apa yang membuatmu
berpikir begitu? – terimalah jawaban mereka
sekalipun jawabannya kurang tepat
•	doronglah mereka agar ikut mengucapkan kata atau
frasa berima yang diulang-ulang di sepanjang cerita
•	tanyai pertanyaan dengan kata ‘mengapa’,
misalnya: Menurutmu mengapa si penulis
memasukkan itu ke dalam cerita?
•	jawablah pertanyaan mereka, sekalipun pertanyaan
itu memutus alur cerita – ingat, Andalah yang
meminta pendapat mereka!

Saat anak menemui kata yang tidak mereka
ketahui, doronglah mereka untuk melihat
huruf-huruf dalam kata tersebut dan minta
mereka untuk mengucapkan semua atau
bagian dari kata itu – beri mereka waktu
untuk melakukan ini.
Setelah selesai membaca dengan anak:
•	minta mereka menceritakan kembali cerita itu
dengan kata-kata mereka sendiri kepada Anda atau
anggota keluarga lainnya
•	tanyalah tentang kejadian dan tokohnya, contohnya:
Siapa tokoh kesukaanmu? dan Di mana kejadian itu
terjadi?
•	bandingkan tokoh-tokoh di buku dengan orangorang yang Anda kenal
•	bicarakan mengapa buku itu ditulis dan pesan
dalam buku tersebut
•	tanya mereka apa yang sudah mereka pelajari jika
buku itu mengandung banyak fakta
•	tunjukkan nama penulis dan, bila mereka menyukai
buku itu, sarankan agar mereka membaca buku lain
yang ditulis penulis yang sama.
Cara Anda membacakan cerita untuk anak
Anda dapat menyebabkan banyak perbedaan
dalam bagaimana mereka menikmatinya. Buat
suara hewan yang berbeda-beda dan ubah
suara Anda untuk tokoh yang berbeda.

Bacalah bacaan yang benar-benar dinikmati
anak Anda supaya mereka belajar untuk
mencintai kegiatan membaca!

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