Indonesian

PRA-SD

MENULIS DAN MENGEJA
BELAJAR DI RUMAH
IDE KEGIATAN MENULIS DAN MENGEJA
Membaca bersama

Mengeja benda

Bacalah buku bersama anak Anda secara teratur.
Bacalah cerita kesukaan mereka berulang-ulang.
Tunjukkan kata-kata umum dan ejalah bersama-sama.

Bicarakanlah tentang tanda-tanda yang dilihat saat
berada di luar rumah. Misalnya, tunjuk nama jalan Anda
supaya anak Anda paham bahwa kata-kata itu memiliki
fungsi.

Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa
anak-anak bertumbuh pada tingkat yang
berbeda. Bersabarlah, bersikaplah positif dan
suportif, dan pastikan Anda memuji mereka
karena mereka sudah berusaha sekalipun
jawabannya salah. Jika Anda khawatir tentang
kemajuan anak Anda, bicarakan dengan guru
mereka.
Menulis bersama
Tulislah daftar belanjaan bersama anak Anda. Bicarakan
tentang apa yang sedang Anda lakukan dan tulis.
Minta mereka untuk menulis daftar belanjaan juga.
Doronglah mereka untuk mencoba, karena berlatih akan
membangun rasa percaya diri mereka.
Merangkai kata
Cobalah untuk mengatur ulang huruf-huruf dalam katakata untuk dirangkai menjadi kata lain. Mulailah dengan
kata yang mudah dan lanjutkanlah dengan kata yang
susah, misalnya: on dan no; dad dan add; art, rat dan tar;
tabs, bats dan stab. Kegiatan ini disebut anagram.

Permainan rima
Mainkan permainan rima, misalnya: Apa yang lucu, halus
dan berima dengan mitten?
Dapat membaca dan mengeja merupakan proses
yang perlu waktu. Anak-anak belajar dengan
cara yang berbeda-beda dan pada tingkat yang
berbeda. Bersabarlah dan selalu puji usaha
mereka.
Bermain kata saat bepergian
•	Mainkan I Spy di dalam mobil, bus dan kereta.
•	Bacalah tanda-tanda jalan dan lalu lintas, misalnya
tanda STOP. Jelaskan bahwa kata itu menyatakan
stop dan mengapa perlu berhenti di sana. Langkah
ini membantu anak Anda untuk mengerti mengapa
mengeja dengan benar itu penting.
•	Mainkanlah Word Detective [Detektif Kata]. Beri anak
Anda pertanyaan seperti: Kata apa yang berima
dengan boat? dan Apa lawan kata long?

Semua 26 huruf dalam alfabet bahasa Inggris
mewakili 44 suara yang berbeda. Contohnya,
huruf a menghasilkan suara berbeda pada

apple, craft, any dan apron.

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