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RAMADHAN
Menyambut bulan Ramadhan dan

mengenalkan anak pada amalan-

amalan di bulan Ramadhan
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1 0  H A R I
K E D U A

R A M A D H A N
Selamat parents putra putrinya sudah melewati 10
Hari Pertama Ramadhan! Semoga putra putrinya
tetap semangat untuk berpuasa sampai akhir ya.

Sekarang kita akan memasuki 10 Hari Kedua
Ramadhan. Seharusnya ini menjadi momen yang
tepat untuk anak-anak dalam memanfaatkan
bulan suci Ramadhan dengan baik.

Ada banyak ide kegiatan seru untuk mengisi 10
Hari Kedua Ramadhan bersama anak yang telah
dirancang oleh GAB. Kegiatan bermanfaat ini juga
bisa membangun karakter anak menjadi lebih
positif.

Sekarang yuk kita cari tahu kegiatan seru yang
bisa parents lakukan bersama anak selama 10 Hari
Kedua Ramadhan!

 

 



Penjelasan

Gambaran Aktivitas
¨ Mengumpulkan alat dan bahan membuat hiasan
dinding
¨ Membuat hiasan dinding berbentuk masjid

Lembar Kegiatan Anak

Bulan penuh berkah ini sudah selayaknya disambut dengan penuh suka cita dan diisi dengan
amalan-amalan kebaikan. Di bulan Ramadhan ini juga parents bisa memanfaatkan waktu untuk
berkreasi bersama anak di rumah sambal menunggu waktu berbuka puasa. Salah satunya dengan
membuat wall art Ramadhan atau hiasan dinding bertemakan Ramadhan.

Nah, kali ini GAB akan membagikan cara membuat hiasan dinding sederhana yang bisa dilakukan
oleh parents bersama anak.

Kegiatan yang dilakukan: 
 Print gambar masjid atau kaligrafi

yang sudah dipilih
 Gunting sesuai dengan pola

gambar
 Tempelkan gambar masjid pada

karton dan rekatkan dengan lem
 Gunting sesuai dengan pola

gambar
 Bentangkan tali rami/tali goni di

dinding yang sudah ditentukan,
kemudain rekatkan dengan paku

 Tempel gambar pada tali
menggunakan lem

 Pasang lampu hias mengikuti alur
gambar yang sudah ditempel
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Kegiatan 1.
Membuat Wall
Art Ramadhan

ayobercita-cita.id

Ajak anak untuk mengumpulkan alat dan bahan 
yang dibutuhkan untuk membuat hiasan dinding.

Karton

6 gambar masjid
dan kaligrafi

Tali rami/tali goni

Lampu hias/
lampu tumbler

Gunting

Lem

Paku

Alat dan Bahan

pinterest.id

Ada Tidak Ada



Penjelasan
Mengisi waktu anak selama Ramadhan, parents bisa mengajak anak untuk berkreasi membuat
poster bertemakan Ramadhan. Tidak perlu membuat poster yang terlalu sulit dan biarkan anak
untuk membuat kreativitasnya sendiri. Hasil poster yang telah dibuat bisa ditempel di kamar
tidurnya. Beberapa rekomendasi tulisan poster diantaranya:
¨ Marhaban Ya Ramadhan
¨ Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan
¨ Ramadhan Kareem
¨ Ramadhan Ceria
¨ Fun Ramadhan
¨ dll

Gambaran Aktivitas
¨ Membuat poster bertemakan Ramadhan
¨ Menempel hasil karya anak di dinding kamar

Lembar Kegiatan Anak Kegiatan yang dilakukan:
¨ Arahkan anak untuk membuat
gambar sesuai keinginan baik
rumah, masjid, kebun, dsb
¨ Minta anak untuk memilih kata-
kata tentang Ramadhan dan
menuliskan di gambar
¨ Dampingi anak untuk mewarnai
gambarnya
¨ Hasil poster yang telah dibuat bisa
ditempel di kamar tidurnya
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Kegiatan 2.
Membuat
Poster Tema
Ramadhan

ayobercita-cita.id

Ajak anak untuk menyiapkan alat dan bahan yang
dibutuhkan untuk membuat poster Ramadhan.

Karton

Pensil warna

Penggaris

Alat dan Bahan Ada Tidak Ada

Contoh poster:

pinterest.id

pinterest.id



Lembar Kegiatan Anak

Siapkan kertas tabung gulung dan gunting kira-
kira 20 cm
Gunting 10 cm ujung kertas tabung menyerupai
bunga mekar

Sediakan cat air sebanyak warna pelangi (merah,
kuning, hijau) dan tuangkan dalam palet
Tekan ujung kertas tabung berbentuk bunga
mekar ke dalam cat air
Tempelkan pada media kanvas/kertas/karton
Ulangi sampai tiga kali tempel di tempat yang
sama

Tuangkan cat air pada palet
Celupkan bubble warp pada cat air
Tempekan bubble warp yang sudah dicelup cat
air pada kanvas/kertas/karton

4.  Melukis kembang api dengan kertas tabung
Karena teksturnya yang keras, kertas tabung juga
bisa menjadi salah satu media melukis menggantikan
kuas. Nah yang perlu parents lakukan adalah:

1.

2.

Kertas tabung siap anak gunakan untuk melukis
kembang api, caranya:

1.

2.

3.
4.

5. Melukis pohon dengan bubble warp
Melukis dengan bubble warp bisa menjadi kegiatan
melukis yang mudah dan menyenangkan bagi anak.
Parents hanya perlu menyiapkan bubble warp, cat air
serta palet serta kanvas/kertas/karton.
Caranya:

1.
2.
3.

Sumber: idntimes.com. (dikutip pada 1 April 2021)

Wadah/tempat gelembung sabun
Sedotan
Kertas/karton

Cat air
Palet/wadah cat air lainnya
Kanvas/kertas/karton
Garpu makan

Tuangkan cat air pada palet
Celupkan garpu pada cait air
Tempelkan garpu dengan cat air pada media
kanvas/kertas/karton dengan sejajar
Beri batang bunga pada hasil tempelan garpu 

1. Melukis menggunakan gelembung sabun
Gelembung sabun merupakan media permainan anak
yang terbuat dari air dan sabun berwarna. Yang perlu
parents siapkan diantaranya:

1.
2.
3.

Cara melukis dengan gelembung sabun sangat
sederhana, anak hanya perlu menaruh sedotan
kedalam gelembung sabun kemudian tiup ke media
kertas/karton yang sudah tersedia.

2. Melukis dengan cutton bud
Cutton bud bisa menjadi pengganti kuas. Caranya,
satukan cutton bud sekitar 30 buah atau secukupnya
kemudian ikat dengan karet atau tali. Anak tinggal
menggunakan cutton bud tersebut untuk melukis
objeknya salah satunya melukis pohon. 

3. Melukis bunga dengan garpu
Mungkin banyak yang belum tahu, ternyata melukis
tidak melulu harus menggunakan kuas. Garpu pun
bisa menjadi pengganti kuas untuk memudahkan
anak melukis misalnya melukis bunga.

Yang perlu parents siapkan diantaranya:
1.

2.
3.
4.

Caranya:

Penjelasan

Gambaran Aktivitas
¨ Menyiapkan alat dan bahan melukis bersama
¨ Melukis bersama menggunakan media lukis
selain kanvas

Anak melukis selayaknya bermain kertas atau benda mainan lainnya, sehingga melukis menjadi salah
satu kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan saat Ramadhan. Selain itu,  kegiatan dapat
membantu anak untuk melatih kreatifitas, kepekaan rasa, serta kemampuan membedaka warna.
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Kegiatan 3.
Membuat
Lukisan
Bersama

ayobercita-cita.id

pinterest.id



Lembar Kegiatan Anak

 Daun kering atau bunga kering,
 Karton tebal
 Lem
 Cat air/pewarna 
 Gunting

Pandu anak untuk membuat pola di kertas,
bisa berbentuk hati, bintang atau lainnya
Kemudian tempel daun atau bunga kering
pada pola kemudian gunting mengikuti
pola
Setelah terkumpul banyak, arahkan anak
untuk menempel hasil guntingan tersebut
di kertas karton kemudian rekatkan
dengan lem
Sentuhan terakhir parents bisa meminta
anak untuk mewarnai daun atau bunga
kering dengan warna-warna kesukaannya

Parents perlu menyediakan:
1.

2.
3.
4.
5.

Caranya:
1.

2.

3.

4.

Penjelasan

Gambaran Aktivitas
¨ Mengumpulkan bahan dan alat membuat hiasan
¨ Membuat hiasan dindin bersama

Ada banyak cara yang dapat parents lakukan bersama anak untuk mengisi Ramadhan agar
produktif. Apalgi jika kegiatanya juga dapat mengasah kreativitas anak, salah satunya dengan
membuat prakarya atau kerajinan tangan.

Parents tidak perlu khawatir bahwa membuat kerajinan tangan itu susah. Karena banyak loh
beberapa kerajinan tangan sederhana yang dapat parents buat bersama anak di rumah.
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Kegiatan 4.
Membuat
Hiasan Dinding
Daun Kering

ayobercita-cita.id

pinterest.id



Lembar Kegiatan Anak
Anak-anak sangat menyukai bersepeda
apalagi jika dilakukan bersama parents.
Asyiknya bersepeda saat Ramadhan tentu
akan berbeda dengan hari-hari biasanya.
Selain baik untuk kesehatan, bersepeda di
bulan Ramadhan dapat menjadi kegiatan
NgabubuRide bersama anak. Tetapi, jika
parents ingin mengagendakan bersepeda di
pagi hari selepas shalat shubuh juga tidak
apa-apa.

Tidak usah jauh-jauh memilih tempat untuk
bersepeda, parents bisa mengajak anak untuk
berkeliling komplek atau taman dekat rumah.
Berikut beberapa tips NgabubuRide dari GAB:

a)Pilih rute bersepeda yang dekat dari rumah
dan aman untuk dilewati anak
b)Pastikan anak berpakaian yang nyaman dan
menggunakan kaos yang ringan serta mudah
menyerap keringat
c)Lengkapi anak dengan perlindungan
bersepeda seperti helm SNI, sepatu, pelindung
lutut dan siku
d)Jangan lupa membawa kamera untuk
mengambil gambar

a) Mengefektifkan pembakaran kalori
b) Mencegah penyakit jantung dan pembuluh
darah
c) Mengurangi resiko kanker
d) Menghindari diabetes
e) Meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan
koordinasi
f) Merawat persendian tubuh
g) Memperbaiki gangguan kesehatan mental
h) Mencegah resiko penyakit parkinson
i) Membantu memperpanjang usia

Penjelasan

Gambaran Aktivitas
¨ Menyiapkan kelengkapan dan keamanan
bersepeda
¨ Bersepeda bersama di rute terdekat dari rumah

Ada banyak cara yang dapat parents lakukan bersama anak untuk mengisi Ramadhan agar
produktif. Apalgi jika kegiatanya juga dapat mengasah kreativitas anak, salah satunya dengan
membuat prakarya atau kerajinan tangan.

Parents tidak perlu khawatir bahwa membuat kerajinan tangan itu susah. Karena banyak loh
beberapa kerajinan tangan sederhana yang dapat parents buat bersama anak di rumah.
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Kegiatan 5.
NgabubuRide

ayobercita-cita.id

Sumber: Manfaat Bersepeda Bagi Kesehatan.
Sulistiawati, Novi. 07 Juli 2020. Diakses pada 2
April 2021.
https://penerbitdeepublish.com/cara-menulis-
kutipan-dari-berita-online/

Sambil istirahat
bersepeda, parents
bisa menceritakan
kepada anak tentang
manfaat bersepeda
bagi kesehatan.
Beberapa manfaat
bersepeda bagi
kesehatan tubuh:



Lembar Kegiatan Anak

Parents bisa menyiapkannya bersama anak:
1.Sediakan tanah
2.Siapkan pot (bisa menggunakan
polybag/ember bekas/dll)
3.Siapkan cabai yang telah kering
4.Siapkan pupuk organik atau kompos

Penjelasan

Gambaran Aktivitas
¨ Menyiapkan perlengkapan dan kebutuhan untuk
menanam bibit cabai
¨ Menanam bibit cabai bersama

Mengajak anak berkebun menjadi salah satu aktfitas menyenangkan yang bisa dilakukan oleh
parents. Selain itu berkebun juga akan akan melatih motorik kasar anak dan menambah skill
kehidupan anak.

Parents bisa memulainya dengan mengajk anak bertaman cabai, karena sangat mudah bagi parents
untuk menemukan bibit cabai dan cara menanamnya pun mudah.
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Kegiatan 6.
Bertanam
Cabai

ayobercita-cita.id

Caranya:
1.Masukan tanah ke dalam pot tambahkan
pupuk organik atau kompos
2.Siram menggunakan air sampaii gembur
3.Taburkan cabai kering di atasnya
4.Siram dengan air secukupnya
5.Pindahkan tanaman cabai setelah 25 hari 

Spin Off Anak: Cari Kata Bertanam Cabai

1. Rasa buah cabai
2. Masakan khas dari cabai
3. Akibat memakan cabai berlebihan
4. Yang dibutuhkan untuk bertanam cabai
5. Tempat menyemai biji cabai sebelum ditanam

6. Tanah untuk bertanam cabai harus
7. Cabai membutuhkan … untuk tumbuh
8. Jenis cabai yang paling pedas
9. Warna buah cabai
10. Temannya cabai



Lembar Kegiatan Anak
Yuk cari tahu amalan apa saja yang dilakukan pada Malam Nuzulul Qur'an!

Penjelasan

Gambaran Aktivitas
¨ Tadarus Qur’an bersama
¨ Menceritakan Malam Nuzulul Qur’an

Seperti diketahui, malam Nuzulul Quran jatuh setiap tanggal 17 Ramadhan. Umat muslim pun
berlomba-lomba memperbanyak amalan baik dengan membaca Alquran untuk memperingati
peristiwa sejarah dalam Islam. Ini menjadi kesempatan baik untuk parents mengajak anak untuk 
 mempelajari dan memaknai setiap perintah Allah yang tercantum di dalam Alquran.
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Kegiatan 7. Malam
Nuzulul Qur'an

ayobercita-cita.id

Hal ini sesuai dengan petunjuk dari Quran surat Albaqarah ayat 185.
 

شهر رمضان الذى انزل فيه القرأن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان
 

Artinya: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya
diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan
mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil



Lembar Kegiatan Anak
aaa

Penjelasan

Gambaran Aktivitas
¨ Meminta anak untuk membantu menyusun
makanan di meja makan
¨ Mendampingi anak menyunun makanan di meja
makan

Berbuka puasa bersama keluarga merupakan momen kebersamaan dan yang paling ditunggu oleh
anak. Agar bulan Ramadhan terasa fun, tentunya parents harus kreatif membuat kegiatan
menyenangkan untuk anak. Salah satunya mengajak anak ke dapur untk menyiapkan menu
berbuka puasa bersama.

Dalam menyiapkan menu berbuka puasa untuk anak, tentunya parents harus memilih menu yang
menarik. Misalnya membuat es buah atau agar-agar. Parents bisa meminta tolong anak untuk
mengupas atau memotong buah-buahan, menghias agar-agar menjadi bentuk kesukaan mereka,
dan melibatkan menata makanan di meja.

Saat menunggu berbuka puasa, parents bisa mengajarkan anak tentang keutamaan memberi
makan orang yang berpuasa di bulan Ramadhan.

Gerakan Ayo Bercita-cita 2021Source

Kegiatan 8.
Menyiapkan Menu
Berbuka Puasa

ayobercita-cita.id

Menu Berbuka Puasa Karbohidrat Protein Multivitamin Mineral



Penjelasan
Bulan Ramadhan menjadi momen yang pas untuk parents membangun rasa peduli dan belas kasih
anak dengan berbagi kepada orang yang kurang beruntung. Dengan begitu, rasa bersyukur anak
akan tumbuh atas apa yang ia miliki saat ini. Parents bisa mengingatkan anak untuk lebih rajin
beribadah dan berterimakasih kepada Allah SWT.

Apalagi jika sedekah dilakukan di bulan Ramadhan, maka akan memperoleh pahala yang berlipat
ganda. Selain itu sedekah merupakan sikap dermawan yang disukai Allah SWT.

Keutamaan Sedekah Bulan Ramadhan

Lembar Kegiatan Anak

Gambaran Aktivitas
¨ Membuat menu ta’jil bersama
¨ Membagikan ta’jil ke tetangga
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Kegiatan 9. Berbagi
Ta'jil untuk Sedekah

ayobercita-cita.id

Spin Off Anak: Kisah Tukang Kebun Rajin Sedekah

Pada suatu hari yang terik ada seorang musafir yang sedang berjalan di tengah gurun pasir. Karena teriknya
matahari ia pun merasa kehausan. Musafir tersebut mendengar suara yang berasal dari langit “Siramilah
kebun milik si Fulan”.
Dan setelah si Musafir mendengar suara tersebut langit pun tiba-tiba mendung dan hujan mulai turun di
kebun milik si Fulan dengan derasnya.
Si Musafir terlihat keheranan karena hujan hanya mengguyur kebun milik si Fulan. Karena penasaran, si
Musafir pun mencari siapa pemilik kebun tersebut.

Setelah si Musafir bertemu dengan pemilik kebun tersebut, ia langsung bertanya
“Siapa namamu?” tanya si Musafir
“Fulan, mengapa bertanya tentang namaku?” jawab si Fulan
“Saat aku berjalan di padang pasir tiba-tiba aku mendengar suara dari langit yang memerintahkan hujan
untuk menyirami kebun milikmu. Dan tidak lama setelah itu hujan pun turun dengan sangat deras. Aku
sangat keheranan dan penasaran, amala napa yang engkau perbuat?” tanya si Musafir
“Mungkin karena aku sering sedekahan sepertiga tanaman yang tumbuh dari kebunku, sepertiganya aku
buuat makan bersama keluargaku dan sepertiganya lagi aku biarkan” jawab si pemilik kebun



Lembar Refleksi

Penjelasan

Gambaran Aktivitas
¨ Refleksi ibadah selama 10 Hari Kedua
Ramadhan
¨ Membuat perencanaan ibadah di 10 Hari
Terakhir Ramadhan

Dua puluh hari sudah anak berpuasa. Alhamdulillah, selama dua puluh hari itu parents dan putra
putrinya telah melakukan banyak kegiatan bermanfaat. Sekarang waktunya parents mengajak anak
untuk berefleksi.
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Kegiatan 10. 10 Hari
Kedua Ramadhan

ayobercita-cita.id

Pertanyaan Jawaban

Bagaimana perasaanmu setelah melewati 20
hari Ramadhan? 

Apakah kamu merasa bahagia dengan
kegiatan yang telah dilakukan?

Kegiatan mana yang paling menyenangkan?

Apakah kamu siap untuk kegiatan
selanjutnya?

Apa yang sudah kamu siapkan untuk
menyambut 10 hari terakhir Ramadhan?


