Indonesian

PRA-SD

MENULIS DAN MENGEJA
BELAJAR DI RUMAH
MENULIS DAN MENGEJA ITU PENTING!
Keterampilan berbicara dan mendengar adalah dasardasar untuk membangun keterampilan menulis, mengeja
dan membaca. Di tingkat pra-SD, anak Anda melanjutkan
pembelajaran mereka dan, seiring bertumbuhnya rasa
percaya diri, mereka mulai terbiasa dengan kata-kata dan
kegiatan menulis.

Jika anak Anda berbicara dalam bahasa atau
dialek lain, mereka perlu waktu untuk mendengar
bunyi-bunyi bahasa Inggris. Anak-anak mungkin
perlu sampai dengan dua tahun atau lebih untuk
mendengar dan mengucapkan semua bunyi ini.

Apa yang bisa saya lakukan?
•	Membacalah bersama anak Anda secara teratur. Pelajari
kata-kata dan buku bersama-sama, dan pergunakan katakata dan buku itu saat sedang menulis.

•	Pajanglah surat-surat dan gambar yang dibuat anak Anda.
Tulis catatan untuk mereka seperti: Ibu/Ayah bangga
padamu!

•	Saat sedang membaca bersama, bicarakan kata-kata
yang Anda baca. Misalnya, kata-kata berima seperti:
bat dan cat, dan bicarakan tentang bunyi-bunyi yang
dihasilkan pada bagian awal kata-kata itu. Saat anak
Anda sudah terbiasa, bicarakan tentang bunyi yang
dihasilkan pada akhir kata.

•	Gunakan huruf alfabet bermagnet pada kulkas atau pada
papan magnet. Bantu anak Anda membentuk kata-kata.

•	Dorong anak Anda untuk membantu Anda menulis
catatan, email dan daftar belanjaan. Persiapkan kertas
dan pensil supaya mereka dapat menulis bersama
dengan Anda.
•	Mainkan permainan kata bersama seperti mencocokkan
nama hewan dengan gambarnya.

Anak difabel (penyandang cacat) biasanya
mendapat keuntungan dari dan menikmati
interaksi dan rangsangan dekat yang diberikan
saat mereka membaca cerita-cerita kesukaan
mereka atau dinyanyikan lagu anak-anak.
Jika anak Anda difabel, sekolah mereka akan
membantu saat mereka ikut serta dalam kegiatan
pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan
mereka. Bicarakan dengan guru anak Anda
tentang alat-alat, perlengkapan dan ide yang
sesuai untuk membantu Anda dan anak Anda.

•	Carilah kata-kata di rumah, ketika Anda berada di luar
rumah, selagi Anda berjalan-jalan dan ketika Anda
bepergian, contohnya kata-kata pada tanda dan di toko.
•	Pasanglah papan pesan di rumah dan tulis pesan untuk
anak Anda. Doronglah mereka untuk menuliskan pesan
untuk Anda dan anggota keluarga lainnya.
•	Manfaatkan junk mail [surat yang tak diinginkan]!
Mintalah anak Anda untuk:
•	melingkari kata-kata yang mengandung huruf tertentu
seperti m dan bunyi tertentu seperti sh
•	menggarisbawahi semua kata-kata yang terdiri dari dua
kata, tiga kata dan seterusnya
•	menghitung berapa kali mereka dapat menemukan
kata tertentu seperti kata the – langkah ini membantu
mereka mengenali kata-kata umum.
Matikan televisi. Anak Anda akan lebih mudah
berkonsentrasi saat tidak ada gangguan.

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