Indonesian

KELAS 1 DAN 2

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
sangat baik.
• Bandingkan dan urutkan panjang benda-benda
di dan sekitar rumah. Contoh: Wadah mana yang
paling tinggi? Kaos kaki mana yang paling panjang?
dan Bisakah kamu susun cangkir-cangkir ini dengan
urutan dari yang paling pendek ke yang paling tinggi?
• Doronglah anak Anda untuk membaca katalog,
misalnya mereka dapat menemukan semua benda
yang harganya di bawah $5. Beri pertanyaan seperti:
Berapa kaleng yang bisa kita beli dengan uang $10?
dan Jika kamu punya $50 untuk dibelanjakan, apa
yang bisa kamu beli dengan uang itu?
• Dorong mereka untuk memperhatikan dan
menggunakan pola-pola di lingkungan, misalnya
pola-pola pada kertas pembungkus, furnitur, kalung
dan pakaian. Buatlah pola dengan manik-manik
dan balok.

• Dorong mereka untuk memperhatikan dan
menggunakan pola-pola di lingkungan, misalnya
pola-pola pada kertas pembungkus, furnitur, kalung
dan pakaian. Buatlah pola dengan manik-manik dan
balok. 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: Apakah
itu akan sesuai di sana? Apakah cukup untuk kita
semua? dan Seberapa besarkah itu?
• 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 mereka dalam
belajar. Beri mereka waktu berpikir dan waktu
untuk menjawab pertanyaan Anda. Bersabarlah.
Ikuti aturan emas ‘sedikit-sedikit tetapi
sering’ – beberapa menit setiap hari untuk
belajar angka itu lebih baik daripada sesi
matematika selama 30 menit.
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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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