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AllahAllah

| Raka | Rayya |

Al-Ikhlaash (112:1)
Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa.”

Aktivitas:
Mengenal Allah melalui Asmaul Husna: berburu bendera yang 
bertulis nama-nama Allah (10 nama) dengan contoh cerita

pendek yang menjelaskan nama tsb, pengenalan angka 1-10



bird

| Raka | Rayya |

Al-Baqarah (2:260)
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, “Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana
engkau menghidupkan orang mati.” Allah berfirman, “Belum percayakah engkau?” Dia
(Ibrahim) menjawab, “Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang.” Dia (Allah) berfirman, 

“Kalau begitu ambilah empat ekor burung, lalu cincanglah olehmu kemudian letakkan
diatas masing-masing bukit satu bagian, kemudian pergilah mereka, niscaya mereka

datang kepadamu dengan segera.” Ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana

Aktivitas:
Story telling Nabi Ibrahim dan 4 Ekor Burung
Menghias 4 ekor burung dengan bulu-bulu



camel

| Raka | Rayya |

Al-Ghaashiyah (88:17)
Maka tidaklah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan?

Aktifitas:
Story telling Unta Betina Nabi Saleh

Puzzle menyusun tubuh unta

camel



dates

| Raka | Rayya |

Al-An’am (6:99)
Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala
macam tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuhan itu tanaman yang menghijau, 
kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang
kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur dan (Kami

keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya
pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-

tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.

dates

Aktifitas:
Membagikan ta’jil kurma bagi yang berpuasa di masjid



elephant

| Raka | Rayya |

Al-Fil (105:1-5)
Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak

terhadap pasukan bergajah?

Aktifitas:
Story telling Burung Ababil dan Pasukan Gajah

Melempar pompom ke gajah-gajahan



fish

| Raka | Rayya |

Al-A’raf (7:163)
Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut
ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, (yaitu) ketika datang kepada

mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di
permukaan air, padahal pada hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang
kepada mereka. Demikianlah Kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku

fasik.

Aktifitas:
Story telling Nabi Yunus dan Ikan Besar

Memancing ikan huruf hijaiyah, Proses rantai makanan



grapesgrapes

| Raka | Rayya |

An-Nahl (16:11)
Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, 

kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda (Kebesaran Allah) bagi orang yang 

berpikir

Aktifitas:
Dari koran bekas buat seikat anggur dan diwarnai dengan cat 

air



horsehorse

| Raka | Rayya |

Aktifitas:
Story telling Khalid bin Walid, Mushab bin Umair, dan Umar bin 

Khattab
Horse paper plate craft

Al-Adiyat (100:1)
Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah



ink

| Raka | Rayya |

Al-Kahf (18:109)
Katakanlah (Muhammad), “Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis
kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai

(penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan
sebanyak itu (pula)

Aktifitas:
Homemade water color, color mixing experiment

ink



jugjug

| Raka | Rayya |

Al-Waqi’ah (56:18)
Dengan membawa gelas, cerek,  sloki (piala) berisi minuman

yang diambil dari air yang mengalir

Aktifitas:
Belajar menuang air, konsep banyak-sedikit



Ka’bah

| Raka | Rayya |

Al-Ma’idah (5:95)
Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika

kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barang siapa diantara kamu membunuhnya
dengan sengaja , maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternah yang 

sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil
diantara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka’bah….”

Aktifitas:
Story telling Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail

Menempel dot di miniatur Ka’bah, manasik haji



lamp

| Raka | Rayya |

Fussilat (41:12)
Lalu diciptakan-Nya tujuh langit dalam dua masa dan pada setiap langit Dia
mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat (dengan
bumi), kami hiasi dengan bintang-bintang dan (Kami ciptakan) itu untuk

memelihara ketentuan (Allah) yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui

Aktifitas:
Recycle project koran bekas menjadi lampion



mosque

| Raka | Rayya |

Al-A’raf (7:31)
Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap
(memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan

Aktifitas:
Menyusun balok membangun masjid, pergi ke masjid, 

berbuka puasa ke masjid



Nutrition

| Raka | Rayya |

Abasa (80: 24)
Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya

Aktifitas:
Mengklasifikasi makanan sehat VS tidak sehat, makanan halal VS 

haram, mengklasifikasi sayuran/buah berdasarkan warna



ocean

| Raka | Rayya |

Ar-Rahman (55:19-20)
Dia membiarkan dua laut mengalir yang (kemudian) keduanya bertemu. 
Diantara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing

Aktifitas
Eksperimen air-minyak dengan pewarna biru mengumpamakan

kedua laut yang tidak saling melampaui



pen

| Raka | Rayya |

Al-Qalam (68:1)
Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan

Aktifitas:
Menulis/menggambar dengan berbagai macam

alat tulis: pulpen, spidol, krayon, cat air



Lailatul
Qadr

| Raka | Rayya |

Al-Qadr (97:1-3)
Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada

malam qadar. Dan tahukan kamu apakah malam kemuliaan itu? 
Malam kemuliaan itu lebih baik dari pada seribu malam

Aktifitas:



rainrain

| Raka | Rayya |

An-Naba (78:14)
Dan Kami turunkan dari awan, air hujan yang tercurah dengan

hebatnya

Aktifitas:
Eksperimen proses terjadinya hujan



Ss
ship

| Raka | Rayya |

Hud (11:37)
Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan
janganlah engkau bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim. 

Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Aktifitas:
Story telling Nabi Nuh dan Kapal

Membuah kapal, misi penyelamatan hewan-hewan

ship



tent

| Raka | Rayya |

Ar-Rahman (55:72)
Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah

Aktifitas:
Bikin tenda-tendaan, baca buku Cilukba, main hide 

and seek



universeuniverse

| Raka | Rayya |

An-Naazi’aat (79:27-29)
Apakah penciptaam kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah

dibangun-Nya. Dia telah meninggikan bangunannya lalu
menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya (gelap gulita) dan

menjadikan siangnya (terang benderang)

Aktifitas
Solar system experiment



Volcano Eruption

| Raka | Rayya |

Az-Zalzalah (99:2)
Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang 

dikandung)nya

Aktifitas:
Eksperimen proses erupsi gunung meletus



wellwell

| Raka | Rayya |

Yusuf (12:15)

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, 

Kami wahyukan kepadanya, “Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini

kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.”

Aktifitas
Story telling Nabi Yusuf

Percobaan membuat katrol sederhana



| Raka | Rayya |



Yellow cowYellow cow

| Raka | Rayya |

Al-Baqarah (2:69)
Mereka berkata, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia

menjelaskan kepada kami apa warnanya.” Dia (Musa) menjawab, “Dia Allah 
berfirman, bahwa (sapi) itu adalah sapi betina yang berwarna kuning tua
warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandang(nya).”

Aktifitas:
Mewarnai sapi dengan warna kuning (beras kuning/pasir kuning)



zakatzakat

| Raka | Rayya |

An-Nisaa (4:77)
Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada
mereka, “Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah shalat dan

tunaikanlah zakat!...

Aktifitas:
Setiap hari menyisihkan uang untuk zakat, membayar

zakat ke masjid


