GERAKAN AYO BERCITA-CITA

10 HARI
TERAKHIR
RAMADHAN
Menyambut bulan Ramadhan dan
mengenalkan anak pada amalanamalan di bulan Ramadhan
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GERAKAN AYO BERCITA-CITA

10 HARI
TERAKHIR
RAMADHAN
Alhamdulillah... putra putrinya sudah melewati 10
Hari Kedua Ramadhan! Semoga putra putrinya
tetap semangat untuk berpuasa sampai akhir.
Tentunya, parents berharap, Ramadhan tahun ini
meninggalkan kesan yang baik bagi putra
putrinya. Salah satunya berdampak pada
peningkatan ibadah anak.
Maka, pada 10 Hari Terakhir Ramadhan ini, kita
akan memfokuskan anak untuk menyambut 10
malam terakhir Ramadhan.
Tidak ada hanya mengajak anak untuk berburu
malam Lailatul Qadr tetapi juga untuk
mempersiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Yuk kita cari tahu kegiatan seru yang bisa parents
lakukan bersama anak selama 10 Hari Ketiga
Ramadhan!

Gambaran Aktivitas
Kegiatan 1. Berburu
Malam Lailatul Qadr

¨ Membaca surat Al Qadr bersama
¨ Menjelaskan maksud dari Malam Lailatul Qadr
¨ Menjelaskan amalan-amalan mendapatkan
kemuliaan malam Lailatul Qadr

Penjelasan
Tidak terasa kita telah melewati setangah bulan Ramadhan. Ada satu malam istimewa di bulan
Ramadhan, yakni malam Lailatul Qadr. Oleh sebab itu tidak ada salahnya mengenalkan
keistimewaan malam Lailatul Qadr kepada anak. Dengan begitu, anak turut menjalankan amalanamalan untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadr.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Qadr ayat 1-5.

Lembar Kerja Anak
Membaca QS. Al Qadr ayat 1-5
bersama:
ۡ َ ۤ
ِِﻰ ﻟ َ ۡﻴﻠَﺔِ اﻟۡ َﻘﺪۡر
ۡ اِﻧﱠﺎ اﻧۡ َﺰﻟﻨٰ ُﻪ ﻓ
1. Sesungguhnya Kami telah
menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam
qadar.
َ َو َﻣﺎ ۤ ا َ ۡد ٰر
ِﻚ َﻣﺎ ﻟ َ ۡﻴﻠَ ُﺔ اﻟۡ َﻘﺪ ؕۡر
2. Dan tahukah kamu apakah malam
kemuliaan itu?
َ ﻒ
َ ۙ ِﻟ َ ۡﻴﻠَ ُﺔ اﻟۡ َﻘﺪۡر
ِ ۡﺧ ۡﻴﺮ ٌ ﱢﻣﻦۡ اَﻟ
ٍ ﺷ ۡﻬ ؕﺮ
3. Malam kemuliaan itu lebih baik
daripada seribu bulan.
ٓ
ُ ﺗَ َﻨﺰﱠلُ اﻟۡ َﻤ ٰﻠ َﻜ ُﺔ َواﻟﺮﱡ ۡو
ٍ ن َرﺑ ﱢ ِﻬ ۡۚﻢ ﱢﻣﻦۡ ُﻛﻞﱢ ا َ ۡﻣﺮ
ِ ح ِﻓ ۡﻴ َﻬﺎ ﺑِﺎ ِۡذ
4. Pada malam itu turun para malaikat
dan Rµh (Jibril) dengan izin Tuhannya
untuk mengatur semua urusan.
ٰ َ
ۡ ﺣﺘﱣﻰ َﻣ ۡﻄﻠَ ِﻊ اﻟۡ َﻔ
َ ﻰ
ِ ﺠﺮ
َ ِﺳﻠ ٌﻢ ﻫ
5. Sejahteralah (malam itu) sampai terbit
fajar.

Spin off anak: TTS Lailatul Qadr
Menurun:
1. Malam yang lebih baik dari seribu bulan
2. Arti Al Qadr
3. Jumlah surat Al Qadr
4. Lailatul Qadr terpadat pada malammalam...Ramadhan
5. Pada malam Lailatul Qadr Allah menurunkan

6. Malaikat yang diutus Allah turun ke bumi saat
malam Lailatul Qadr
7. Peristiwa turunnya Al Qur’an
8. Pada malam Lailatul Qadr kita dianjurkan
untuk banyak...
9. Berdiam diri di masjid untuk sengaja
beribadah kepada Allah
10. Lailatul Qadr lebih baik dari...bulan
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Kegiatan 2.
Keutamaan
Membaca Al Qur'an

Gambaran Aktivitas
¨ Membaca Al Qur'an bersama
¨ Menjelaskan keutamaan menbaca Al Qur'an

Penjelasan
Selain ibadah puasa yang hukumnya wajib, pahala yang lebih besar dari hari biasanya juga berlaku
untuk semua amal ibadah selama Ramadhan. Salah satunya adalah membaca AL Qur'an.
Tapi, bagaimana ya agar membaca Al Qur'an menjadi kegiatan lebih menarik untuk anak? Berikut
beberapa metode agar belajar mengaji menjadi lebih menyenangkan:
a)Gunakan media belajar
Misal, parents bisa menggunakan Youtube, aplikasi belajar Al Qur’an, atau bahkan dari podcats.
b)Sambung ayat
Metode sambung ayat sangat cocok untuk murojaah hafalan anak loh. Agar anak merasa tidak
belajar sendiri, parents bisa menggunakan metode sambung ayat untuk menemani murojaahnya.
c)Menggunakan timer
Timer bisa parents gunakan untuk menghitung kecepatan anak membaca Al Qur’an. Parents hanya
perlu menyiapkan timer kemudian mengihitung mundur bersamaan saat anak mengaji. Tetapi,
parents juga harus tetap memperhatikan makhroj bacaan Al Qur’an anak.

Lembar Kerja Anak
Yuk cari tahu apa saja keutamaan membaca
Al Qur'an!
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Gambaran Aktivitas

Kegiatan 3. Pintu
Syurga Ar-Rayyan

¨ Menjelaskan pahala bagi yang berpuasa
¨ Menjelaskan pintu Syurga Ar-Rayyan

Penjelasan
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya, surga itu mempunyai sebuah pintu yang disebut
Rayyan. Artinya, basah melimpah. Dipanggillah pada Hari Kiamat, 'Wahai, mana orang-orang yang
berpuasa?' Bila orang yang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itu pun ditutup."
Satu pintu di surga yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa ialah Rayyan. Ditilik secara
kebahasaan, ar-rayyan berarti 'puas' atau 'segar.' Menurut sebagian ulama, pintu mulia itu
dinamakan demikian, sebab orang yang berpuasa kelak tak akan merasa haus lagi yakni tetap
merasa segar begitu memasukinya.
Parents bisa menjelaskan tentang Ar-Rayyan kepada anak sebagai penyemangat anak untuk
menyelesaikan puasa Ramadhan sampai akhir agar dapat masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan.

Lembar Kerja Anak

Spin off Anak: Yuk cari nama-nama
syurgaNya Allah!

Pahala bagi muslim yang berpuasa:
1. Diampuni dosanya
2. Mendapat pahala berlipat ganda
3. Bau nafas orang berpuasa adalah
harumnya syurga
4. Masuk ke dalam syurga melalui pintu ArRayyan
PERBUATAN

BAIK

BURUK
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Kegiatan 4.
Keutamaan 'Itikaf

Gambaran Aktivitas
¨ Menjelaskan keutamaan 'itikaf di bulan
Ramadhan
¨ Belajar 'itikaf dari rumah

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.

Lembar Kegiatan Anak
Yuk cari ibadah-ibadah yang bisa dilakukan
saat 'itikaf!

Cari perbuatan-perbuatan dalam tabel di
samping dan kelompokkan berdasarkan
perbuatan baik dan buruk!
PERBUATAN

BAIK

BURUK
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Gambaran Aktivitas

Kegiatan 5.
Ramadhan di Penjuru
Dunia

¨ Menceritakan Ramadhan di berbagai penjuru
dunia
¨ Menceritakan selebrasai Ramadhan di berbagapi
penjuru dunia

Penjelasan
Ramadan selalu menjadi bulan yang penuh makna. Seluruh umat muslim di berbagai belahan dunia
memiliki begitu banyak tradisi turun menurun yang biasa dilakukan selama berpuasa. Pada momen
ini sangat tepat untuk parents juga memberitahu anak tentang selebrasi Ramadhan di berbagai
penjuru dunia yang berbeda-beda.
Di Indonesia misalnya, ada istilah ngabuburit yang berasal dari bahasa Sunda, yakni menunggu
waktu sore hari. Kebiasaan masyarakat Jawa Barat ini kemudian menjadi tradisi di seluruh wilayah
Indonesia. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan selama ngabuburit sembari menunggu waktu
untuk berbuka.
Atau parents bisa menceritakan negara dengan waktu berpuasa terlama dan tercepat di belahan
dunia. Seperti negara Nuuk, Greenland yang berpuasa terpanjang selam 19 jam 57 menit dan
Christchurch, Selandia Baru dengan waktu puasa terpendek yakni 11 jam 20 menit. Sedangkan di
Indonesia sendiri waktu berpuasa selama 13 jam.

Lembar Kegiatan Anak
Cari tahu lamanya berpuasa di negaraberpenduduk muslism terbesar di dunia!
NEGARA

WAKTU

INDONESIA
PAKISTAN
INDIA
BANGLADESH
NIGERIA
MESIR
IRAN
TURKI
ALGERIA
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Kegiatan 6.
Silaturahmi
Mengunjungi Kerabat

Gambaran Aktivitas
¨ Menjelaskan keutamaan silaturahmi di bulan
Ramadhan
¨ Mengajak anak silaturahmi ke kerabat terdekat

Penjelasan
Bulan Ramadhan disebut juga bulan silaturahmi, menjadi momen menyambung persaudaraan antar
umat Islam seperti shalat tarawih, ifthor bersama, mendengarkan kuliah shubuh di masjid dll.
Sehingga momen Ramadhan sangat cocok jadikan sebagai sarana silaturahmi kepada kerabat
terdekat.
Allah SWT berfirman dalam QS. Al Hujurat ayat 10:
Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah
hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat
rahmat."
Silaturahmi di bulan Ramadhan akan mandapatkan dua keuntungan sekaligus, untung secara
spiritual dengan limpahan pahala yang besar, juga untung secara sosial karena akan sehat mental,
panjang umur, dan bertambahnya rejeki.
Tidak hanya itu saja, momen mengunjungi kerabat terdekat ini, parents bisa menyelipkan
pengetahuan keagamaan tentang Adab Bertamu dalam Islam.

Lembar Kerja Anak
Yuk cari tahu adab bertamu dalam Islam!
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Kegiatan 7. Persiapan
Hari Raya Idul Firti

Gambaran Aktivitas
¨ Membuat kartu ucapan Hari Raya Idul Fitri
¨ Membagikan kartu ucapan ke kerabat terdekat

Penjelasan
Menjelang Hari Raya Idul Fitri tentu banyak yang harus parents siapkan mulai dari membersihakn
rumah, menyiapkan kebutuhan menu masakan lebaran, membeli baju lebaran dan sebagainya.
Apalagi dalam menyambut Idul Fitri parents bisa melibatkan anak tentunya mereka akan semakin
semangat untuk menyelesaikan puasa dan tidak sabar untuk segera menyambut Idul Fitri.
Salah satunya parents bisa melibatkan anak untuk membuat kartu ucapan Idul Fitri.

Lembar Kegiatan Anak
Membuat kartu ucapan Idul Fitri berbentuk
masjid:
Alat dan Bahan:
1. Kertas karton dengan 2 warna berbeda
2. Tali rami
3. Lem
4. Gunting
Caranya:
1. Potong ukuran karton menjadi panjang 21,5 cm dan lebar 16cm
2. Ambil titk tengah dari panjang karton
3. Lipat bagian kanan dan kiri karton ke titik yang sudah dibuat
4. Siapkan pola masjid dengan 1 kubah dari kertas bekas
5. Tempelkan pola pada karton dan gambar karton sesuai bentuk pola di bagian kanan dan
kirinya
6. Gunting pola yang tergambar sampai karton rapih
7. Buat bentuk kubah yang lebih kecil dari warna karton yang berbeda dan tempel pada pola
yang sudah ada
8. Buat beberapa garis pada bagian tengah masjid untuk membuat ucapan lebaran
9. Potong kertas karton kecil-kecil untuk menutupi garis yang dibuat lalu tempel
menggunakan lem
10. Tuliskan kata-kata ucapan lebaran di kartu yang sudah jadi
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Gambaran Aktivitas
Kegiatan 8. Sunnah
Idul Firti

¨ Menjelaskan sunnah-sunahh di Hari Raya Idul
Fitri
¨ Mempraktekan sunna-sunnah di Hari Raya Idul
Fitri

Penjelasan
Idul Fitri merupakan hari kemenangan yang ditunggu-tunggu oleh anak setelah ia sebulan penuh
menjalankan ibadah puasa Ramadan. Banyak keutamaan di Hari Raya Idul Fitri yang bisa diraih untuk
memperoleh pahala. Menjelang Idul Fitri, tidak ada salahnya parents mengenalkan sunnah-sunnah
apa saja yang dilakukan saat Idul Fitri nanti, agar anak semakin bersemangat menjalankan ibadah
puasa dan menyambut hari kemenanga.

Lembar Kegiatan Anak
SUNNAH DI HARI RAYA IDUL FITRI

KETERANGAN

Mandi dan memotong kuku
Memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian
Makan sebelum melaksanakan shalat Idul
Firti
Mengumandangkan takbir hingga menjelang
shalat Idul Firti
Melewati jalan yang berbedaa saat pergi dan
pulang shalat Idul Fitri
Saling mengucapkan selamat
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Gambaran Aktivitas

Kegiatan 9. 10 Hari
Terakhir Ramadhan

¨ Merefleksi seluruh kegiatan Ramadhan Fun
¨ Memberikan apresiasi kepada anak

Penjelasan
Alhamdulillah putra putrinya sudah berpuasa satu bulan penuh. Saatnya menyambut hari
kemenangan yang sesungguhnya.
Sebelum itu ada baiknya parents mengajak anak untuk merefleksi kegiatan Ramadhan Fun yang
sudah dilakukan selama satu bulan penuh.
Jangan lupa untuk memberi anak apresiasi atas keberhasilannya berpuasa di Ramadhan tahun ini.

Lembar Refleksi
10 Hari Pertama Ramadhan
Kegiatan 1.
Welcome Ramadhan
Kegiatan 2.
Mengenal Puasa Ramadhan

Kegiatan 3.
Pentingnya Niat
Kegiatan 4.
Keutamaan Sahur
Kegiatan 5.
Menahan Amarah
Kegiatan 6.

Keutamaan Shalat Tarawih

Kegiatan 7.
Pentingnya Bersyukur
Kegiatan 8.
Membaca Cerita Islami
Kegiatan 9.
Menonton Animasi Islami

10 Hari Terakhir Ramadhan

10 Hari Kedua Ramadhan
Kegiatan 1.
Membuat Wall Art

Kegiatan 1.
Malam Lailatul Qadr

Kegiatan 2.
Membuat Poster

Kegiatan 2.
Membaca Al Qur'an

Kegiatan 3.
Membuat Lukisan

Kegiatan 3.
Pintu Ar-Rayyan

Kegiatan 4.
Menciptakan kerajinan

Kegiatan 4.
Keutamaan 'Itikaf

Kegiatan 5.
NgabubuRide

Kegiatan 5.
Ramadhan di Dunia

Kegiatan 6.
Bertanam Cabai
Kegiatan 7.

Kegiatan 6.
Silaturahmi

Menyiapkan menu berbuka

Kegiatan 8.
Nuzulul Qur'an
Kegiatan 9.
Berbagi Ta'jil Sedekah

Kegiatan 7.
Persiapan Idul Fitri
Kegiatan 8.
Sunnah Idul Fitri
Kegiatan 9.
Hari Raya Idul Fitri
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Gambaran Aktivitas
Kegiatan 10. Hari
Raya Idul Fitri

¨ Menjalankan sunnah-sunnah Hari Raya Idul Fitri
¨ Shalat Id bersama di masjid
¨ Silaturahmi lebaran
¨ Membagikan kartu ucapan selamat lebaran

Penjelasan
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1442 HIJRIAH...
TAQOBALALLAHU MINNA WA MINKUN...
Alhamdulillah hari kemenangan telah di depan mata, selamat kepada parents yang telah mengikuti
kegiatan Ramadhan Fun GAB bersama putra putrinya.
Semoga kegiatan yang dilakukan selama satu bulan penuh ini bisa menjadi kegiatan berkelanjutan
yang dapat parents lakukan bersama anak sehari-hari.
Sampai jumpa di kegiatan Ramadhan Fun GAB selanjutnya!

Lembar Kegiatan Anak
Kegiatan Hari Raya Idul Fitri
KEGIATAN

CERITA IDUL FITRI

Melaksakan sunnah-sunnah Idul Fitri

Shakat Id bersama di masji

Silaturahmi mengunjungi kerabat

Membagikan kartu ucapan lebaran
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