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1 0  H A R I
P E R T A M A

R A M A D H A N
Pada awal Ramadhan sangat dianjurkan untuk
parents mengajarkan ibadah dan amalan di bulan
Ramadhan. Biasanya di hari-hari pertama puasa
ini, anak akan mengeluh tidak kuat dan meminta
untuk berbuka puasa di awal. Atau juga anak
merasa lemas dan tidak ingin melakukan aktifitas
apa pun karena masih dalam tahap pembiasaan.
 
Nah, untuk lebih mudah membiasakan anak
berpuasa sejak hari pertama, parents perlu
mengajarkan ibadah dan amalan di bulan
Ramadhan dengan menyiapkan kegiatan yang
menyenangkan.

Pada 10 hari pertama Ramadhan ini anak akan
fokus diajak untuk menyambut bulan Ramadhan
dan mengenalkan anak pada amalan-amalan di
bulan Ramadhan melalui penanaman spiritual.



Penjelasan

Gambaran Aktivitas

¨ Membersihkan kamar
¨ Membersihkan pekarangan rumah
¨ Menjaga kebersihan diri

Lembar Kerja Anak

Gerakan Ayo Bercita-cita 2021Source

Kegiatan 1.
Wellcome
Ramadhan

Untuk menyambut Ramadhan bersama anak, pertama-
tama parents bisa mengajak anak membersihkan rumah
sebagai bentuk suka cita menyambut Ramadhan.
Parents bisa mengajak anak membersihkan kamar
terlebih dahulu atau bisa juga membersihkan pekarangan
rumah sambil mengajarkan anak tentang kebersihan
dalam Islam.

“Dari Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam:
Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal
yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan,
Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha
Indah yang menyukai keindahaan, karena itu
bersihkanlah tempat-tempatmu”
[HR. Tirmidzi]

 Dari hadist tersebut, kita diingatkan untuk tetap bersih
dan suci dengan menyucikan diri, berarti kita
menunjukan cinta dan pengabdian kepada Allah SWT.
Menjaga dan mencintai kebersihan juga tidak hanya saat
beribadah saja tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga.

Mendatar:
1. Kebersihan merupakan sebagian dari...
2. Menjaga kebersihan menjadikan hidup kita...
3. Agar hidup sehat harus banyak
mengonsumsi...
4. Sebelum beribadah kita harus...
5. Bersuci ketika hendak shalat disebut...

Menurun:
1. Untuk menjaga kebersihan tubuh kita harus...
2. Badan yang kotor akan mengandung...
3. Kuman dapat menyebabkan...
4. Membersihkan tubuh membuat tubuh terasa...
5. Lingkungan tidak bersih akan terlihat...

Spin Off Anak: CERITA TINA DAN TONO
Suatu hari, Tina dan Tono bermain di sawah. Karena
bermain di tempat berlumpur, sebelum pulang Tina
membersihkan dulu kakinya di sungai sampai tidak ada
lagi lumpur dan tanah yang melekat.
Lalu Tina betkata kepada Tono ”Tono ayo bersihkan dulu
kakimu sebelum pulang ke rumah”
Kemudian Tono menjawab “Untuk apa sih
membersihkannya sekarang, toh nanti juga harus mandi
di rumah”
Tina menjawab “Tono, Rasulullah berkata kalau
kebersihan itu sebagian dari iman. Dan menjaga
kebersihan diri itu salah satu ibadah yang disukai Allah” 

Tono pun tetap pulang ke rumah dengan kaki yang kotor
dan berlumpur. Sesampainya di rumah, Tono langsung
masuk ke teras rumah yang ternyata masih licin karena
baru selesai dipel oleh ibu Tono. Tono pun akhirnya
terpeleset karena kakinya yang licin oleh lumpur dan
teras rumah Tono kembali kotor.
Ibu Tono menjadi marah karena lantainya kembali kotor
akibat ulah Tono. ‘Sudah jatuh, tertimpa tangga pula’
itulah yang dirasakan Tono. Sakit karena terpelset dan
terkena marah sang ibu karena mengotori lantai yang
baru selesai dibersihkan.

Tono pun menyesal karena tidak membersihkan terlebih
dahulu kakinya setekah main di sawah tadi. Ia pun
bergumam “Yuk bersih-bersih, karena kebersihan itu
merupakan sebagian dari iman!” ayobercita-cita.id

TTS Menjaga Kebersihan Diri!



Penjelasan

Gambaran Aktivitas
¨ Menjelaskan puasa sebagai rukun Islam
¨ Menjelaskan surat Al Baqarah ayat 183
¨ Melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan

Lembar Kerja Anak

Gerakan Ayo Bercita-cita 2021Source

Kegiatan 2.
Mengenal
Ramadhan

Mengapa harus berpuasa?
Itulah yang dipikirkan oleh anak ketika parents
mengajak mereka untuk berpuasa. Oleh karena
itu sangat perlu bagi parents untuk mengenalkan
Ramadhan pada anak. Perents bisa
menceritakan mengenai puasa merupakan salah
satu rukun Islam dan sarana latihan untuk
membangun kebiasaan baik.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas
kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas
orang sebelym kalian agar kalian bertaqwa” [QS.
Al Baqarah ayat 183]

ayobercita-cita.id

Spin Off Anak: Cari kata tersembunyi di
papan kata ini ya!

Ibadah apa saja yang sudah dikerjakan?



Lembar Kerja Anak
Yuk amati sikap di bawah ini dan kelompokkan
berdasarkan (Benar/Salah)!

Penjelasan
Ajak anak untuk melafalkan niat puasa bersama.
Melalui pelafalan niat puasa tersebut, parents
bisa menyisipkan pelajaran tentang pentingnya
niat.

إنََّما األعَمال بالنِّيَّاِت
“Innamal a’malu binniyat” 
Artinya: “Sesungguhnya setiap amalan
tergantung pada niatnya” [HR. Bukhari dan
Muslim]

¨ Merupakan ruhnya suatu amalan
¨ Salah satu syarat diterimanya amal
¨ Penentuan kualitas ibadah
¨ Dapat mengubah amalan mubah menjadi
ibadah

Mubah: Bila dilakukan mendapat pahala,
sementara saat ditinggalkan tidak mendapat
dosa

Gambaran Aktivitas
¨ Melafalkan niat puasa bersama
¨ Menjelaskan pentingnya niat melalui pelafalan
niat puasa
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Kegiatan 3.
Pentingnya
Niat
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Sikap Benar Salah

Berpuasa untuk
mendapat pahala dari
Allah SWT

Membantu ibu agar
mendapat uang jajan
tambahan

Ikhlas menolong teman
yang sedang kesusahan

Meminta imbalan atas
bantuan yang telah
diberikan

Bersedekah untuk
mendapat sanjungan
dari teman

Spin Off Anak: TTS Pentingnya Niat

Mendarat:
1. Yang menjadi ruh sebuah
amal
2. Seorang mukmin akan diberi
ganjaran pahala berdasarkan
3. Tidak mengharapkan balasan
atas bantuan yang diberikan
4. Bersedekah ingin dilihat
orang lain
5. Niat terletak di dalam...

Menurun:
1. Ganjaran dari sebuah amal
2. Ketika beramal kita berharap
semata-mata karena...
3. Untuk mendapat pahala kita
harus melakukan amal...
4. Membaca niat hukumnya...
5. Ria menjadikan amal kita
menjadi...



Lembar Kerja AnakPenjelasan
Untuk memberitahu anak tentang keutamaan
sahur parents dapat menjelaskan hadist dari
Rasulullah SAW:

“Pembeda antar puasanya kita dengan
puasanya ahlul kitab adalah makan sahur”
[HR. Muslim]

Selain itu, parents juga dapat menjelaskan sahur
yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan
tubuh kita.
¨ Mencegah dehidrasi
¨ Menjadi sumber energi
¨ Menambah sistem kekebalan tubuh
¨ Mencegah potensi penyakit berbahaya

Gambaran Aktivitas
¨ Menjelaskan keutamaan sahur berdasarkan
hadist Rasulullah
¨ Menjelaskan manfaat sahur untuk kesehatan
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Kegiatan 4.
Keutamaan
Sahur
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Spin Off Anak: My Sahur Chart

Teman-teman yuk cari jawabannyadi papan kata
berikut ini yaa!
1. Makan dini hari yang dilakukan oleh orang
berpuasa
2. Hukum sahur
3. Batas makan sahur sampai
4. Kita dianjurkan untuk makan sahur...
5. Makan sahur adalah ...... dari Allah
6. Sahur menjadi ...... antara puasa umat Islam
dengan umat lain
7. Dengan makan sahur tubuh menjadi ..... saat
berpuasa
8. Makan sahur bernilai...
9. Saat makan sahur harus banyak...
10. Orang yang makan sahur akan didokan oleh...

Alhamdulillah kamu selalu sahur setiap hari...



Penjelasan
Ajari anak bahwa di samping menahan haus dan
lapar saat berpuasa, anak juga harus menahan
amarah untuk memperoleh pahala. 

“Sebaik-baik orang adalah yang tidak mudah marah
dan cepat meridhoi, sedangkan seburuk-buruk
orang adalah yang cepat marah dan lambat
meridhoi” [HR. Ahmad]

Cara mengendalikan amarah:
¨ Membaca kalimat Ta’awudz
¨ Diam dan menjaga lisan
¨ Mengambil posisi lebih rendah
¨ Mengucapkan istighfar
¨ Segera mengambil wudhu
¨ Berdzikir

Gambaran Aktivitas
¨ Menjelaskan keutamaan menahan amarah
¨ Menjelaskan menaham amarah untuk
memperoleh pahala
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Kegiatan 5.
Menahan
Amarah
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Lembar Kerja Anak: TTS Menahan
Amarah 

Mendatar:
1.Sikap yang tidak disukai Allah
2.Sikap yang disukai Allah
3.Balasan bagi orang mukmin yang menahan amarah
4.Orang mukmin yang sabar disenangi oleh...
5.Orang mukmin yang pemarah akan disenangi oleh...

Menurun:
1.Marah saat berpuasa akan mengurangi...
2.Ketika marah sebaiknya...
3.Sering mengeluarkan amarah akan membuat hitamnya...
4.Saat marah banyak membaca
5.Selain menahan haus dan lapar saat berpuasa kita juga
menahan...

Suatu hari pimpinan kelompok kat mengumumkan bahwa
pekan depan mereka akan mengadakan perlombaan katak.
Lombanya adalah mendaki sebuah gundukan tanah yang
sangat tinggi nan tegak.

Beramai-ramai katak mendaftar jadi peserta lomba. Rata-rata
yang mendaftar adalah katak yang berkaki panjang, atau yang
berotot, atau yang 
terkenal lincah dalam melompat. 

Rupanya, lain dari pada yang lain, seekor katak kecil juga turut
serta. "Aku membayangkan aku akan sampai di puncak
gundukan tanah itu pertama kali dan mengalahkan yang lain."
Gumamnya.

Sehingga sepekan sebelum perlombaan, katak kecil itu
menghabiskan waktu untuk berlatih melompat, memanjat,
menempel di dinding tanah, dan latihan fisik lainnya. Katak lain
yang melihat tidak bisa menahan ketawa mereka sambil
berujar,
"Ayolah, kamu tidak akan menang. Lihatlah tubuh kecilmu."
"Sudah kecil, kakimu pendek lagi."
"Kamu tidak pernah bercermin di air jernih ya? Hahaha!"

Rupanya diolok begitu, jangankan menanggapi, katak kecil itu
menengokpun tidak. Dia terus saja berlatih dan berlatih hingga
tiba hari perlombaan.

Semua katak bersiap di bawah gundukan tanah.
Satu, dua, tiga!

Semua katak berlompatan. Beberapa katak sudah terlihat
terjatuh di awal. Yang lain mulai terengah-engah dan berhenti.
Tapi katak kecil, dia terlihat terus melompat mendahului
katak-katak besar lain. Kakinya kuat menempel. Lompatannya
dekat tapi konsisten. Dan sampailah dia di garis finish. Di
puncak paling atas persis seperti apa yang dia impikan.

"Bagaimana bisa kamu menang wahai katak kecil?" ujar
pemimpin katak di garis finish.

"Hah? Apa?" Jawab katak kecil.

Dengan suara lebih keras dan mendekat, pemimpin katak
bertanya kembali,
"Bagaimana bisa kamu menang lomba katak kecil?"
"Maaf, apa katamu? Aku tidak mendengar. Oh iya, sebentar
aku lupa." Kata katak kecil yang kemudian melepas sumbatan
di kedua telinganya.
Rupanya selama sepekan, katak kecil menyumbat kedua
telinganya agar dia tidak mendengarkan olok-olokan katak lain
dan dia bisa fokus latihan, mewujudkan cita-citanya untuk
berdiri di garis finish memenangkan perlombaan

Spin Off Anak: Katak yang Tuli by: Kak Ojan



Penjelasan
Sambil mengajak anak tarawih berjamaah,
parents juga bisa menjelaskan keutamaan dari
sunnah shalat tarawih.

¨ Diampuni dosanya
¨ Pahalanya setara dengan Qiyamul Lail
semalam penuh
¨ Meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan
diri pada Allah SWT
¨ Meningkatkan kesehatan
¨ Mempererat tali silaturahmi sesama muslim

Gambaran Aktivitas
¨ Shalat tarawih berjamaah di masjid
¨ Menjelaskan keutamaan shalat tarawih

Lembar Kerja Anak

Kegiatan 6.
Keutamaan
Shalat Tarawih

Teman-teman yuk temukan Keutamaan Shalat
Tarawih di papan kata di bawah ini!
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Spin Off Anak



Spin Off Anak: Nabi Musa as dan Orang Kaya
yang Bersyukur

Suatu hari, Nabi Musa as didatangi oleh seorang
miskin,
“Wahai, Nabi Musa. Hidupku sangat miskin. Tolong
doakan aku agar bisa hidup menjadi kaya.”
Nabi Musa as. lalu menasihati, “Kalau ingin hidupmu
menjadi kaya, engkau harus banyak bersyukur
pada Allah.”
Dengan kecewa, orang miskin itu berkata sambil
pergi, “Ah, bagaimana aku mau bersyukur pada
Allah? Hidupku sudah lama sangat kekurangan. Aku
sudah kesal dan bosan.”

Penjelasan

Gambaran Aktivitas
¨ Berdoa bersama saat berbuka puasa
¨ Menceritakan rasa syukur

Lembar Kerja Anak
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Kegiatan 7.
Pentingnya
Niat

Momen berbuka puasa bisa menjadi waktu
yang tepat untuk parents mengajarkan anak
tentang bersyukur melalui do’a berbuka
puasa bersama.

Syukur adalah bentuk terima kasih atas
segala pemberian dan nikmat yang diperoleh
manusia selama menjalani kehidupan di
dunia. 

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti
Kami akan menambah (nikmat) kepadamu,
dan jika kamu kufur (mengingkari nikmat-Ku),
maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”
(QS. Ibrahim: 7) Mendatar:

1.Kalimat syukur adalah...
2.Tidak mensyukuri ni’mat yang Allah berikan termasuk
sifat...
3.Kufur ni’mat termasuk sikap...
4.Orang yang bersyukur akan ditambah...
5.Bersyukur membuat harta menjadi...

Menurun:
1.Bersyukur membuat hati kita...
2.Bersyukur membuat perasaan kita...
3.Bersyukur menghindari kita ... terhadap orang lain
4.Bersyukur adalah salah satu sikap orang
5.Bersyukur mendekatkan kita kepada...
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TTS Pentingnya Bersyukur

Di lain waktu, Nabi Musa as didatangi oleh orang kaya, “Nabi Musa as., aku sudah lama menjadi kaya. Kalau
bisa, bolehkah engkau mendoakan aku menjadi orang miskin?”
“Kalau engkau ingin menjadi miskin, tinggalkan bersyukur pada Allah,” jawab Nabi Musa as menasihati.
“Wah, aku tidak bisa kalau tidak bersyukur pada Allah,” kata lelaki kaya.
“Aku malu pada Allah. Karena sudah tak terhitung lagi, sekian banyak kenikmatan yang telah Allah berikan
padaku selama ini….” lanjut lelaki kaya.
“Bagaimana bisa, aku tidak bersyukur pada Allah?” tanya lelaki kaya itu dengan bingung.

Beberapa waktu kemudian.
Karena tak pernah bersyukur, orang miskin itu hidupnya semakin tambah miskin.
Sementara orang kaya itu, hidupnya malah tambah kaya karena ia pandai bersyukur. 



Spin Off Anak: Nabi Daud as dan Seekor Ulat yang
Bertasbih

Nabi Daud as merupakan salah satu nabi yang wajib
diketahui di antara 25 nabi lainnya. Beliau termasuk
salah satu nabi utama dari kalangan Bani Israil.
Karena ketaatan Nabi Daud as membuatnya
mendapat keistimewaan berupa kepercayaan untuk
menyebarkan kitab Zabur.

Nabi Daud as terkenal dengan suaranya yang
merdu. Jika beliau sedang berdzikir atau sedang
melantunkan kitab Zabur, terkadang burung-burung
dan gunung-gunung ikut berdzikir pula bersama
beliau. Suatu ketika beliau sedang duduk di
mushalla sambal menelaah Zabur, tiba-tiba terlihat
seekor ulat merah melintas di tanah. Nabi Daud as
berkata kepada dirinya sendiri “Apa ya, yang Allah
harapkan dari ulat kecil ini?”

Penjelasan

Gambaran Aktivitas
¨ Membaca cerita Islami bersama
¨ Diskusi tentang cerita yang sudah dibaca

Lembar Kerja Anak
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Kegiatan 8.
Membaca
Cerita Islami

Kegiatan ini dapat dilakukan di waktu
menunggu berbuka puasa atau waktu luang
lainnya. Selain bermanfaat untuk membangun
kedekatan dengan anak, membaca buku
cerita islami dapat menjadi salah satu
kegiatan menarik yang dilakukan parents
bersama anak selama Ramadhan. Parents
bisa membuat list cerita islami yang akan
diceritakan kepada anak.
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Teman-teman amati sikap di bawah ini dan
jodohkan dengan perbuatan yang sesuai dengan
cara menyilangkan!

Sikap Perbuatan

Rendah hati

Menghargai

Meremehkan

Sombong

Angkuh

Tidak mau berteman dengan
orang bawah

Mendengarkan saat orang lain
berbicara

Memamerkan harta yang
dimiliki

Tidak mendengarkan saat
orang lain berbicara

Tidak suka memamerkan harta
kepada orang lain

Mengetahui pikiran Nabi Daud as, ternyata Allah SWT menghendaki ulat tersebut berkata layaknya manusia.
Ulatmerah itu pun berkata pada Nabi Daud as “Wahai Nabi Allah, Allah telah mengilhamkan kepadaku untuk
selalu bertasbih Subhanallahu walhamdulillah wala ilaha illallahu wallahu akbar setiap hari sebanya 1000 kali
pada siang hari. Dan jika malam harinya, Allah SWT mengilhamiku untuk mebaca Allahumma solli ala
Muhammadin annabiyyil ummiyi wa ala alihi wa sohbihi wa salim sebanyak 1000 kali juga”

Nabi Daud as terkesima dengan ucapan ulat merah tersebut. Lalu sang ulat berkata lagi “Apa yang dapat kau
katakan kepadaku agar aku mendapat faedah darimu wahai Nabi Allah?”
Mendengar perkataan ulat merah tersebut Nabi Daud as menyesal telah memandang remeh makhluk Allah
yang terlihat kecil. Kemudian Nabi Daud as menangis penuh rasa takut dan memohon ampun kepada Allah
SWT.

Dari kisah ini, anak akan belajar untuk tidak memandang rendah atau meremehkan orang lain.



Spin Off Anak: Pilihan Serial Animasi Islami

Penjelasan

Gambaran Aktivitas
¨ Menonton animasi Islami bersama
¨ Diskusi tentang animasi yang sudah ditonton

Lembar Kerja Anak

Gerakan Ayo Bercita-cita 2021Source

Kegiatan 9.
Menonton
Animasi Islami

Menonton animasi Islami dapat menjadi sarana
parents dalam mengajarkan anak tentang ilmu
agama dan penerapannya saat puasa Ramadhan.
Aktivitas menonton animasi ini dapat parents
lakukan menjelang berbuka puasa atau waktu
luang lainnya. Selain dapat mengalihkan rasa
lemas anak saat berpuasa, menonton animasi
juga menjadi quality time parents bersama anak.
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Teman-teman yuk tuliskan sikap dan perbuatan
baik dari animasi yang sudah ditonton!

Sikap Perbuatan

1. Upin dan Ipin
Sebagai salah satu kartun bernuansa Islami, kartun
animasi Upin dan Ipin juga bertabur hikmah dan
pesan moral. Selain itu, jalan cerita animasi ini
menarik dengan menghandirkan cerita-cerita
kehidupan sehari-hari yang tentu akan disukai anak.

2. Nusa dan Rara
Animasi ini bercerita tentang Nusa seorang anak
laki-laki penyandang disabilitas yang begitu
sabar menerima kekurangan dirinya dan
beraktivitas seperti biasanya. Ia memiliki adik
perempuan bernama Rara yang imut dan lucu
yang menjadi sumber intrik dalam cerita ini.
Animasi Nusa dan Rara banyak menyajikan pesan
moral dalam balutan cerita yang sederhana
sangat cocok untuk ditonton oleh anak.

3. Omar dan Hana
Omar dan Hana merupakan kakak beradik yang
mengalami cerita Bersama teman dan tetangganya.
Animasi ini hampir sama dengan Upin dan Ipin yang
mengajarkan berbuat kebaikan, saling bersilaturahmi,
berbakti pada orangtua, serta tata cara melakukan
ibadah yang benar. 

4. Syamil dan Dodo
Animasi ini mengisahkan persahabatan antara Syamil
dan Dodo. Syamil merupakan karakter baik dan pintar
sementara Dodo merupakan karakter anak yang jahil.
Cerita dari animasi ini banyak mengandung pesan
moral dan kebaikan yang mudah ditangkap oleh anak.

Note: Mintalah anak menuliskan sikap dan ceriman
perbuatan baik dari tokoh animasi yang sudah
ditonton bersama. Kemudian diskusikan.



Lembar RefleksiPenjelasan

Gambaran Aktivitas
¨ Refleksi 10 Hari Pertama Ramadhan
¨ Mengapresiasi keberhasilan anak berpuasa
selama 10 Hari Pertama Ramadhan
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Kegiatan 10.
10 Hari
Pertama
Ramadhan

10 hari pertama Ramadhan adalah rahmat. Dari
Abu Hurairah ra, ia berkata bahwa Rassulullah
SAW bersabda:

“Awal bulan Ramadhan adalah Rahmat,
pertengahannya Maghfirah, dan akhirnya Itqun
Minan Nar (pembebasan dari api neraka)”

Parents bisa mengajak anak untuk melakukan
refleksi apa saja yang telah dilakukan bersama
selama 10 Hari Ramadhan Pertama.
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Pertanyaan Ya Tidak

Apakah kamu sholat 5 waktu?

Apakah kamu berpuasa penuh?

Apakah kamu shalat tarawih di
masjid?

Apakah kamu sering membaca Al
Qur’an?

Apakah kamu sering bersedekah?

Spin Off Anak
Bercerita Pengalaman 10 Hari Pertama Ramadhan

Note: Parents bisa menambahkan pertanyaan-
pertanyaan lainnya sebagai bahan refleksi
bersama anak.


