Indonesian

PRA-SD

MEMBACA:
BELAJAR DI RUMAH
TAHAP-TAHAP MEMBACA
Anak Anda melalui berbagai tahap yang berbeda
selagi mereka belajar membaca. Ingat, anak-anak
belajar dengan cara-cara berbeda dan pada tingkat
yang berbeda, jadi bersabarlah dan selalu dorong
usaha anak Anda.
Bacalah hal-hal yang benar-benar disenangi
anak Anda supaya mereka suka membaca!

Pembaca yang bereksperimen
Pada tahap ini, anak Anda seringkali membaca
dengan melihat gambar dan menggunakan ingatan
mereka tentang sebuah cerita. Mereka juga mengenali
beberapa kata, tetapi mereka lebih berfokus pada arti
teksnya daripada membaca setiap kata dengan benar.
Anda dapat mendukung anak Anda dengan cara:
•	membaca bersama mereka setiap hari

Membaca dengan bermain peran
Seiring pertumbuhan dan perkembangan anak,
mereka mulai tertarik pada buku dan kata-kata yang
mereka lihat di sekitar mereka.
Mereka mungkin mulai meniru Anda dengan
memegang buku secara tegak, membalik-balik
halaman dengan hati-hati dan berpura-pura membaca
dengan menggunakan gambar dan daya ingat mereka
untuk bercerita kembali. Mereka juga belajar bedanya
bagian depan dan belakang buku, memahami kata
dan gambar itu berbeda, dan bahwa kata-kata yang
tertulis itu mengandung pesan.
Anda dapat mendukung anak Anda dengan cara:
•	membaca bersama mereka setiap hari
•	mendorong dan memuji setiap kali mereka
berusaha berpura-pura membaca

•	mendorong mereka agar mencoba membaca dan
memuji usaha mereka
•	membicarakan tentang suara, kata dan ciri khas
menarik dalam buku dan teks lain seperti label,
daftar belanja dan koran dengan mereka
•	membicarakan karakter-karakter dan alur cerita
dalam buku dengan mereka
•	mendorong mereka agar mengekspresikan
pendapat tentang apa yang terjadi di dalam cerita
•	terus membaca cerita kesukaan mereka berulangulang
Matikan televisi. Anak Anda akan lebih
mudah berkonsentrasi saat tidak ada
gangguan.

•	menunjukkan pada mereka bahwa gambar dapat
membantu menceritakan kisah
•	membaca cerita kesukaan mereka berulang-ulang –
kebiasaan menumbuhkan rasa percaya diri
•	tidak mengkritik mereka saat mereka membuat
kesalahan – belajar membaca itu butuh waktu!

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