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Lembar Aktivitas Ramad han



Allah Maha Pencipta

ُقِلاَْ�لَا
قلاخلا

اَالُْۖمك��َرُ��اُُمكِلَ�ذ
�
�اََه�ـل

﴾١٠٢﴿ٌلیِكَوٍءَْيشُِّلكََٰىل�َوُهَوُۚهوُدُبْعَافٍءَْيشُِّلكُقِلاَ�َۖوُه�ال
(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu;

tidak ada Tuhan selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia;
dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu.
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Ramadhan
Chart
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Ciptaan Allah

Allah menciptakan

Allah menciptakan

Allah menciptakan

Allah menciptakan

Pohon

Gunung

Manusia

Gajah



Kapal Nabi Nuh

Tingkat 1

Tingkat 2

Tingkat 3

Adik-adik sudah baca kisah kapal Nabi Nuh di Ebook Muslim Kecil 'kan? Kalau
sudah insyaallah adik-adik bisa mencocokkan mahluk hidup di sebelah kanan

dengan tingkat di mana mereka tinggal di kapal.



ٌبَنْرَأ
ا
ااااا
ااااا

اااا بنرأ
Kelinci



Mulai

Apa yang ibu masak untuk sahur?
Ayo telusuri dan tulis jawabannya di dalam kotak!Maze



Membantu Ibu

Anak shalih dan shalihah
rajin membantu ibu.
Oh, rupanya ibu akan

menggoreng telur untuk
sarapan adik. Yuk bantu
ibu mengambil peralatan
untuk menggoreng telur!

Apa saja ya?



Memberi Hadiah

Halaman ini bisa adik-adik gunting,
lipat, kemudian dilem supaya menjadi
kotak hadiah yang indah. Adik-adik
bisa menjadikannya sampul hadiah.



Berapa jumlah bulan sabit? Berapa jumlah bulan purnama?
Tulis pada kotak di bawah ini ya!

Menghitung Bulan



Mewarnai

Alhamdulillah, senangnya berangkat tarawih
bersama ayah! Warnai ya supaya indah!



Rumah dan Bayangan
Cocokkan rumah dan bayangannya ya!



Sedekah

Alhamdulillah ramadhan kali ini
Allah memudahkanku untuk
bersedekah. Uang saku dari ibu
sebagian aku kumpulkan untuk
sedekah. Koin kuning Rp 1.000,
koin hijau Rp 500, dan koin

orange Rp 200.
Berapa ya uang yang bisa aku

sedekahkan hari ini?



Tamr dan Ruthab
َاف،ٍتاَبَطُرََىل�َِّيلَُصیْن��َلَْ�قُرِطُْفیَ�ملَسَوِهَْیَل�ُ��ا�ىلَص�ِيب�نلاَنَاك:َلَاقٍِ�اَمِنْ�َِس���ْنَع

�
ٌتاَبَطُرْنَُك�َْملْن

َاف،ٌتاَْريَمَُ�ف
�

ٍءاَمْنِمٍتاَوَسَحاَسَحٌتاَْريَُمتْنَُك�َْملْن
“Dari Anas bin Malik, ia berkata : Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berbuka
puasa sebelum shalat dengan ruthab (kurma basah), jika tidak ada ruthab, maka

beliau berbuka dengan tamr (kurma kering), dan jika tidak ada tamr, beliau meminum
seteguk air”[HR Abu Dawud]

ُبَطُر ُرَْمت
Tebalkan dan hafalkan kosakatanya ya!

Kurma basah Kurma Kering



Tebak Mana Rumahku

Rumahku lucu. Atapnya
berwarna biru. Pintunya
satu. Berwarna abu-abu.
Yang mana rumahku?


