Perluas Kosakata Anak Lewat Dongeng Yuk

Kegemaran anak-anak yang paling mudah ditemui saat dirinya dibacakan sebuah
dongeng, apalagi jika cerita tersebut dibacakan sebelum si kecil tidur. Anak memang suka
dengan cerita yang berbau fantasi seperti dongeng. Lewat cerita ini, si kecil bisa
berimajinasi yang tak lain baik untuk mengasah otak kanannya. Namun begitu, si kecil
tentu tidak akan terus-terusan bukan Anda bacakan dongeng setiap malam?

Sekarang tiba waktunya untuk mengajak si kecil gemar membaca lewat buku dongeng
yang digemarinya, sehingga kosakatanya dapat terus bertambah seiring dengan proses
tumbuh kembangnya. Agar lebih mudah melatih si kecil membaca dongeng, simak tipsnya
berikut ini ya.

Pilihlah Dongeng Populer
Mula-mula pilihkan jenis dongeng yang cukup populer. Pastikan jalan ceritanya menarik
dan memberikan nilai edukasi yang tersimpan di dalamnya. Tujuannya agar si kecil lebih
tertarik untuk mencoba membacanya. Dongeng seperti legenda Si Kancil, Malin Kundang
dan Kabayan merupakan cerita rakyat yang sarat edukasi.

Utamakan Cerita Bergambar
Meski beberapa dongeng populer ditulis dalam bentuk tulisan penuh, tetapi Anda dapat
memilih jenis dongeng yang disajikan dalam bentuk cerita bergambar. Bentuk gambar
yang menarik akan lebih dipahami si kecil sebelum akhirnya dia mencoba memahami
lewat tulisannya.

Perhatikan Ukuran Tulisan
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ukuran tulisan buku dongeng yang akan dibaca si
kecil. Usahakan tulisannya memiliki ukuran yang besar agar dia tak kesulitan
membacanya. Tulisan yang terlalu banyak dengan ukuran standar akan membuat si kecil
bingung dan merasa begitu sulit untuk memahaminya.

Berikan Contoh Ejaan
Di tahap awal pembelajaran jangan langsung memberikan si kecil buku dongeng dan
menyuruhnya membaca sendiri. Cara tersebut hanya akan membuat dia menjadi malas
dan seolah dipaksa melakukannya. Temani si kecil membaca dongeng dengan
memberikan contoh ejaan. Baca satu per satu kata dan mintalah si kecil untuk menirukan
dan mengulanginya.

Bila Anda bisa melakukannya dengan penuh kesabaran, kemampuan membaca si kecil
pun akan secara bertahap mengalami perkembangan. Semoga berhasil.
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