Indonesian

KELAS 1 DAN 2

MEMBACA:
BELAJAR DI RUMAH
MEMBACA BERSAMA ANAK ANDA ITU PENTING!
Anak Anda mengembangkan keterampilan membaca
dini yang penting melalui permainan dan banyak
berkomunikasi. Doronglah anak Anda untuk
menjelajahi beragam buku dan lagu anak-anak, dan
doronglah keluarga atau teman untuk membaca
dengan anak Anda.

Buku-buku bacaan
Owl babies oleh Martin Waddell
Koala Lou oleh Mem Fox
Meerkat mail oleh Emily Gravett
Annie’s chair oleh Deborah Niland
Diary of a wombat oleh Jackie French

Anak Anda terus belajar bahwa cerita memiliki bagian
awal, pertengahan dan akhir, dan kegiatan membaca
memberi mereka kesempatan untuk mendengarkan
dan berbicara tentang bunyi, kata dan pola. Membaca
juga membantu anak Anda menjelajahi ide, kata dan
informasi baru.

Manfaatkan perpustakaan setempat

Menjadi seorang pembaca itu memerlukan waktu.
Berbincang bersama, menjelajahi buku dan membaca
bersama-sama anak Anda setiap hari membantu
mereka mengembangkan rasa cinta pada buku dan
membaca.

•	menunjukkan pada anak Anda betapa pentingnya
buku dan membaca

Apa yang bisa saya lakukan?
Ada banyak keterampilan membaca dini yang perlu
dikembangkan anak Anda agar mereka dapat menjadi
pembaca yang percaya diri. Keterampilan ini termasuk
keterampilan berbicara dan mendengarkan, belajar
tentang bunyi dan kata-kata, dan berbagi buku
bersama.
Selagi anak Anda terus belajar membaca, Anda harus
membantu mereka mengembangkan keterampilan
ini di rumah melalui permainan. Pilihlah permainan
yang berfokus pada keterampilan berbicara dan
mendengarkan seperti Simon Says [Simon Berkata],
perhatikan dan jelajahi dunia di sekeliling Anda, dan
tentu saja, banyak-banyaklah membaca.

Perpustakaan adalah kumpulan harta karun bagi
pembaca muda yang terdiri dari berbagai buku, CD,
DVD, majalah dan komik. Mengunjungi perpustakaan
setempat adalah cara yang baik sekali untuk:

•	mengikutsertakan seluruh anggota keluarga dalam
kegiatan membaca teratur
• mencari penulis dan illustrator kesukaan anak Anda
•	gunakan sumber-sumber yang mungkin tidak ada di
rumah, seperti komputer
• mengikuti kegiatan waktu liburan.

Ada banyak hal yang dapat dibaca termasuk
lagu anak-anak; buku cerita; buku nonfiksi; buku tentang dinosaurus dan hewan
peliharaan; buku yang Anda buat bersama;
cerita lucu dan puisi; buku lelucon; situs web
dan buku CD; buku komik; koran, katalog dan
majalah; buku resep; peta jalan; dan kamus.

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