Indonesian

KELAS 1 DAN 2

ANGKA:
BELAJAR DI RUMAH
IDE PERMAINAN ANGKA
Balon tangkis

Mencari pelat nomor.

Hitung berapa kali Anda dapat saling menangkis
balon dan balon tidak menyentuh lantai. Saat balon
menyentuh lantai, mulai kembali.

Carilah pelat nomor mobil yang mempunyai angka
1. Lalu, carilah pelat yang mempunyai angka
2, lalu 3, dan seterusnya. Buatlah kegiatan ini
semakin menyenangkan dengan meminta mereka
menambahkan angka-angka di pelat nomor atau
memisahkan angka yang paling kecil dari angka
yang paling besar.

Domino
Hitung dan cocokkan titik-titiknya.
Permainan dengan papan
Hitung jaraknya selagi bergerak dalam permainan
papan itu. Tanyakan: Seberapa jauh jarak yang tersisa
sebelum kamu mencapai garis akhir?
Permainan elektronik
Mainkan permainan petualangan, aplikasi tablet,
permainan kompetisi dan olahraga berbasis web.
Mainkan permainan petualangan komputer dengan
anak Anda dan beri pertanyaan seperti: Berapa
banyak bintang yang kamu perlukan untuk naik ke level
berikutnya?
Perburuan
Tuliskan daftar benda yang harus dicari anak Anda di
sekitar rumah dan taman. Contoh: Tiga gumnut, empat
daun cokelat, satu daun merah, lima jepitan jemuran,
dua balok merah satu cangkang.
Permainan dadu
Gunakan dua (atau lebih) dadu dan berlatihlah
menambahkan angka bersama-sama. Bantulah anak
Anda mengenali jumlahnya tanpa menghitung setiap
titik pada dadu.

Angka misteri
Pikirkan sebuah angka. Mintalah anak Anda
menebak angka itu sembari diberi petunjuk
oleh Anda, misalnya: Angkaku lebih besar dari
10, tapi lebih kecil dari 19. Angka ini angka
genap. Kadang-kadang angka ini disebut
selusin. Untuk membuat permainan ini lebih
sulit, Anda dapat menyertakan petunjuk
tentang penambahan, pengurangan, dan
perkalian untuk menemukan angka misteri itu.

Permainan kartu
Mainkan snap! Kegiatan ini bagus sekali untuk belajar
tentang mencocokkan angka. Mainkan permainan
daya ingat dengan mencocokkan angka yang
berjumlah 10, misalnya, 3 dan 7, 4 dan 6, dan 5 dan
5.

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