Indonesian

KELAS 1 DAN 2

ANGKA:
BELAJAR DI RUMAH
IDE BELAJAR ANGKA SAAT ANDA BERJALAN-JALAN
Di dalam mobil

Saat berbelanja

Ada banyak permainan yang dapat Anda mainkan di
dalam mobil bersama anak Anda untuk membuat
mereka tetap sibuk:

Sibukkan anak Anda saat berbelanja dengan meminta
mereka untuk:

• Hitunglah jumlah mobil dengan anak Anda. Buatlah
permainan ini agak lebih menantang dengan
menghitung mobil untuk setiap warna. Ingat atau
catat jumlah mobil yang dihitung untuk setiap
warna dan di bagian akhir perjalanan, lihat warna
mana yang menang. Beri nilai untuk setiap warna.
Misalnya mobil putih= 1 poin, mobil hitam= 2 point,
mobil biru= 3 poin dan seterusnya.
• Berbicaralah tentang arah menggunakan kata-kata
seperti: kiri, kanan, utara, selatan, timur dan barat.
• Tunjukkan pada anak Anda bagaimana membaca
peta pada petunjuk jalan atau navigator elektronik
dengan menggunakan nomor atau huruf referensi.

• menunjukkan benda tiga dimensi dan menyebutkan
nama benda tersebut, contoh: Kaleng ini adalah
sebuah silinder
• temukan dan bicarakan tentang uang, koin, uang
kertas dan kartu kredit, contohnya uang kertas dan
koin yang Anda pakai untuk membeli barang, uang
kembalian yang diberikan, jumlah seluruh barang yang
dibeli dan apakah kartu kredit dan kartu debit itu
• tentukan berapa jumlah setiap barang yang
diperlukan, contohnya: Jika setiap orang makan dua
sosis, berapa jumlah sosis yang kita perlukan untuk
makan malam?
• temukan dan kelompokkan barang berat, ringan dan
tinggi saat membongkar barang belanjaan.

• Di tempat pompa bensin, tanyai anak Anda
pertanyaan seperti: Berapa harga bensin hari ini?
Dan Bagaimana kamu bisa tahu?
Di lingkungan sekitar rumah
Saat berjalan-jalan di lingkungan sekitar rumah
dengan anak Anda:
• tunjuk nomor-nomor rumah dan bicarakan apakah
angka-angka tersebut ganjil atau genap
• bicarakan tentang bentuk, contoh: Tanda
memberikan jalan berbentuk segitiga
• bicarakan tentang arah saat berjalan ke rumah
teman dan pertokoan.

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