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KELAS 1 DAN 2

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

Membuat kata-kata

Bacalah buku bersama anak Anda sesering mungkin.
Ada banyak hal yang dapat dibaca termasuk koran,
majalah, komik dan buku. Semua hal ini membantu
mengembangkan keterampilan kosakata.

Perhatikan berapa banyak kata yang dapat dibuat dari
satu kata besar dengan memakai huruf-huruf di dalam
kata itu saja, contohnya together dapat dipakai untuk
membentuk kata he, get, greet, there, otter dan other.
Perhatikan berapa banyak kata yang dapat ditemukan
yang berbunyi sama bila dibaca baik dari depan
maupun dari belakang, seperti dad, pup dan madam.
Kata-kata ini disebut palindrom.

Menulis bersama
Bantulah anak Anda menulis daftar-daftar saat
mereka bermain, misalnya menuliskan daftar janji
temu dan daftar belanja. Buatlah tokoh kartun dari
gambar-gambar cap jempol dan tulislah perbincangan
di dalam speech bubbles [balon-balon berisi
perkataan]. Tuliskan penjelasan singkat di bawah foto
pada album foto.
Yang penting untuk diingat adalah bahwa
anak-anak berkembang pada tingkat yang
berbeda-beda. 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.

Permainan kata
• Mainkan Junior Scrabble® dan Boggle®.
•	Cobalah What word am I ? [Kata apakah saya?]
Pikirkan sebuah kata, contohnya batman. Isilah
satu huruf pada tempat yang tepat, seperti _ _ t
_ _ _. Mintalah anak Anda menebak kira-kira kata
apakah kata tersebut. Jika tebakan mereka salah,
isikan lagi satu huruf lain, seperti _ a t _ a _.
Lanjutkan hingga mereka dapat menebak kata itu
seluruhnya.
• Mainkan Word Detective [Detektif Kata]. Beri anak
Anda pertanyaan seperti: Kata apa yang berima
dengan boat? dan Apa lawan kata long?

Anda dapat menemukan lebih banyak
lembar fakta tentang belajar di rumah
di education.wa.edu.au.
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Menulis dengan suatu maksud
Buatlah kartu ulang tahun atau kartu ucapan dan
undangan pesta. Kumpulkan semua benda yang
dapat membuat kegiatan menulis semakin menarik
ke dalam kotak berwarna khusus, seperti kertas
berwarna, spidol, pensil warna, lem dengan butiran
berkelip (glitter) dan stiker.
Bermain kata saat bepergian
•	Buatlah kalimat pendek menggunakan huruf-huruf
dari pelat nomor kendaraan, seperti: BEO sama
dengan Bob eats oranges , CPP sama dengan
cuddly puppies play.
•	Mainkan permainan asosiasi kata, yakni seseorang
mengatakan sebuah kata dan orang berikutnya
harus mengatakan kata lain yang berhubungan
dengan kata sebelumnya, dan seterusnya, seperti:
beach, fish, chips, seagulls, West Coast Eagles,
football, Dockers [pantai, ikan, kentang goreng,
burung camar, West Coast Eagles, sepak bola,
Dockers] .

Cakap menulis dan mengeja merupakan
proses yang memerlukan waktu. Anak-anak
belajar dengan cara-cara yang berbeda dan
tingkat yang berbeda. Bersabarlah dan selalu
pujilah usaha mereka.
Kesalahan dalam mengeja
Bicarakan apa yang telah ditulis anak Anda dan ideide mereka, lalu bicarakan tentang ejaan mereka.
Bicarakan tentang kata-kata yang ejaannya salah.
Bicarakan bunyi-bunyi yang dapat mereka dengar.
Tunjukkan pada mereka cara mengeja kata-kata itu.
Doronglah mereka agar mencari tahu ejaan yang
benar dengan menggunakan kamus.

Mengatasi kata-kata yang rumit
Doronglah anak Anda untuk mengucapkan katakata itu. Minta mereka untuk memecah-mecah kata
tersebut menjadi potongan kata atau suku kata. Pada
awalnya, bertepuktanganlah saat Anda mengucapkan
setiap suku kata, misalnya untuk kata birthday,
terdiri dari birth/day/ sehingga ada dua tepukan dan
kata holiday terdiri dari hol/i/day sehingga ada tiga
tepukan.
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