Indonesian

PRA-SD

ANGKA:
BELAJAR DI RUMAH
MEMAHAMI MATEMATIKA
Berikut ini adalah beberapa ide untuk membantu Anda
membuat matematika menjadi sesuatu yang asyik untuk
anak Anda:
• Ucapkan pikiran Anda saat menggunakan angka,
waktu, letak dan ukuran supaya anak Anda melihat
betapa bergunanya matematika itu. Contoh:
Kita punya cukup apel tidak, ya? dan Mari hitung
supaya kita tahu pasti.
• Dorong anak Anda untuk membicarakan apa yang
sedang mereka lakukan. Beri pertanyaan dan biarkan
anak Anda bertanya juga. Langkah ini membantu
mereka memahami hal-hal dan membantu mereka
mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Ini
merupakan cara belajar yang efektif.
• Gunakan matematika dan kata-kata berupa angka
saat menggambarkan benda. Daripada mengatakan:
Ember, Anda dapat berkata: Ember 10 liter. Langkah
ini membantu anak Anda belajar tentang kata-kata
berbeda yang digunakan untuk menggambarkan cara
mengukur benda.
Matikan televisi. Anak Anda akan lebih mudah
berkonsentrasi jika tidak ada gangguan.

Ikuti aturan emas ‘sedikit-sedikit tetapi
sering’ – beberapa menit setiap hari untuk
belajar angka itu lebih baik daripada sesi
matematika selama 30 menit.

• Beri pertanyaan pada anak saat Anda sedang
melakukan kegiatan sehari-hari sehingga mereka
mulai berpikir dan berbicara tentang matematika sejak
usia dini. Beri pertanyaan seperti: Ada berapa banyak?
Cara yang mana ? Apakah itu akan sesuai di sana?
Apakah cukup untuk kita semua? dan Seberapa besar?
• Mintalah anak Anda untuk membantu mengelompokkan
benda-benda di rumah sesuai ukurannya, panjangnya,
warna dan bentuknya, misalnya, kancing, kaus kaki,
penjepit jemuran dan balok-balok.
• Puji anak Anda karena usahanya, bahkan saat mereka
salah menjawab. Jika mereka tidak tahu jawabannya,
beri mereka waktu untuk memecahkannya. Jika
memang akhirnya Anda memberi tahu jawabannya,
bicarakan bagaimana Anda memecahkannya. Langkah
ini akan membangun rasa percaya diri anak dalam
belajar. Beri mereka waktu berpikir dan waktu untuk
menjawab pertanyaan Anda. Bersabarlah.
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Anda dapat menemukan lebih banyak
lembar fakta tentang belajar di rumah
di education.wa.edu.au.
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