Indonesian

TAMAN KANAK-KANAK

MEMBACA:
BELAJAR DI RUMAH
TAHAP-TAHAP MEMBACA
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 halaman dengan hatihati dan berpura-pura membaca dengan menggunakan
gambar dan daya ingat mereka untuk bercerita
kembali. Mereka juga belajar bedanya bagian depan
dan belakang buku, mengerti bahwa kata-kata dan itu
berbeda dan bahwa kata-kata gambar-gambar yang
tertulis mengandung pesan.
Anda dapat mendukung anak Anda dengan cara:
• membaca bersama mereka setiap hari
•	mendorong dan memuji setiap mereka berusaha
berpura-pura membaca
• 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 membutuhkan
waktu!
Ide-ide kegiatan membaca
Saat membaca bersama anak Anda:
•	minta mereka melihat gambar dan memberi tahu
Anda kira-kira tentang apa kisahnya
•	sesekali berhenti dan bertanyalah: Menurutmu
apa yang akan terjadi selanjutnya? dan Apa yang
membuatmu berpikir begitu? – terimalah jawaban

Matikan televisi. Anak Anda akan lebih mudah
berkonsentrasi saat tidak ada gangguan.

mereka sekalipun jawabannya kurang tepat
•	jawablah pertanyaan anak Anda sekalipun
pertanyaan itu memutus alur cerita
•	buat kegiatan mendongeng dan membaca menjadi
menyenangkan dengan membuat suara hewan yang
berbeda-beda dan mengubah suara Anda untuk
karakter yang berbeda-beda.
Setelah selesai membaca dengan anak:
• bicarakan ceritanya
• minta mereka untuk menceritakan kembali kepada Anda
•	bicarakan apa yang terjadi dan kapan dan di mana
kejadian itu terjadi, contoh: Siapa tokoh kesukaanmu
di kisah tadi?

Ide-ide membaca lain:
• Bicarakan gambar-gambar dalam buku dan
minta anak membuat cerita mereka sendiri.
• Kunjungi perpustakaan setempat untuk
mengikuti sesi mendongeng dan meminjam
buku audio.
• Beri hadiah buku untuk anak Anda.
• Dorong anak untuk mendengar bunyi-bunyi
dalam kata-kata yang mereka kenali, contoh sh.
• Minta anak mencari huruf-huruf yang mungkin
mereka ketahui seperti huruf-huruf dalam nama
mereka.

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