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idak terasa insyaAllah beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan 

yang kita rindukan, bulan Ramadhan. Yuk kita sambut Ramadhan dengan 

penuh keceriaan dan suka cita. Kita akan menghitung mundur hari menuju 

Ramadhan. Agar lebih semangat menyambut Ramadhannya, setiap hitungan 

mundur kita akan bermain bersama Mungilmu. Kali ini Mungilmu telah 

menyiapkan kalender hitung mundur Ramadhan beserta kegiatan dan printable 

seru lainnya. Semuanya bisa diunduh (download) di www.mungilmu.com/unduh 
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5 Hari Lagi Menuju Ramadhan : Hari Membersihkan 

Rumah 
 

Fatimah sedang membantu Ibu membersihkan rumah. Sambil memasukkan 

mainan ke dalam kotak, Fatimah bertanya “Bu, kenapa kita hari ini beres-beres? 

Semuanya dibersihkan. Mau ada tamu ya, Bu?” 

Ibu tersenyum “Beres-beres itu tidak harus kalau mau ada tamu saja, Fatimah 

sayang.” 

“Tapi Bu, beres-beres yang ini beda. Ibu menyapu, mengepel, mengganti 

gorden, mencuci mukenah dan sajadah, banyak bu. Beda!” jawab Fatimah. 

“Oh iya.. Karena sebentar lagi Bulan Ramadhan akan segera tiba. Beberapa hari 

lagi kita akan masuk bulan Ramadhan. Saat Ramadhan tiba kita harus 

menyambutnya dengan riang dan juga fokus beribadah. Salah satu caranya 

adalah dengan membersihkan rumah. Jadi nanti saat Ramadhan tiba perasaan 

kita senang dan rumah jadi lebih nyaman.” jelas Ibu. 

Fatimah mengangguk tanda mengerti.  

Ramadhan disebut juga bulan suci yang berarti setelah Ramadhan berakhir 

manusia yang berpuasa dengan baik akan kembali suci seperti bayi yang baru 

dilahirkan. Untuk menyambut bulan yang suci mari kita membersihkan rumah. 



 



 

4 Hari Lagi Menuju Ramadhan : Hari Mendekorasi 

Rumah 
Ramadhan adalah bulan yang harus disambut dengan suka cita. Ia adalah bulan 

yang lebih baik dari seribu bulan. Seperti sabda Rasulullah SAW 

“Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang diberkahi. Allah 

mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. 

Pintu-pintu Jahim (neraka) ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya 

terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang 

dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi.”[HR Ahmad] 

 

Agar semakin suka cita, ayo kita membuat dekorasi rumah dengan 

menggunakan Bendera Ramadhan dari Mungilmu. Bendera ini bisa diunduh 

(download) di www.mungilmu.com/unduh 

 Cetak bendera 

 Gunting sesuai pola 

 Ambil tali  

 Tempelkan bendera pada tali 

 Lalu gantung di dinding, jendela atau di manapun tempat yang kamu 

suka. 

http://www.mungilmu.com/unduh


 

Contoh penggunaan bendera dekorasi Ramadhan Mungilmu 



 

 



3 Hari Lagi Menuju Ramadhan 
Ramadhan adalah bulan diijabahnya doa. Maka perbanyaklah berdoa di bulan 

Ramadhan. Salah satu doa yang tidak akan tertolak adalah berdoa saat berbuka 

puasa. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah untuk dibaca di saat berbuka 

puasa adalah doa ini.  

Silahkan dicetak dan ditempel di meja makan/kulkas atau dimana saja yang 

memudahkan untuk dibaca di bulan Ramadhan nanti. 



 

 



 

  



2 Hari Lagi Menuju Ramadhan : Belajar Huruf Hijaiyah 
Ramadhan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ayo kita belajar membaca Al Quran. 

Pertama-tama mari kita belajar huruf hijaiyah. Mungilmu menyediakan 

Printable Poster Hijaiyah Gratis di wwww.mungilmu.com/unduh 

 

Contoh poster 



  



1 Hari Lagi Menuju Ramadhan : Membuat Tabungan 

Zakat Fitrah 
 

Hari ini Ibu mengajak Fatimah membuat tabungan dari kotak susu bekas. Ibu 

menyiapkan kotak susu bekas, kertas krep, pita warna-warni, kertas, stiker, cat 

air dan banyak lainnya. Setelah Ibu membuat lubang untuk memasukkan uang 

di atas kotak susu, Fatimah diminta menghiasi kotak susu dengan bahan yang 

ada. Fatimah senang sekali. 

“Tabungan ini untuk Fatimah. Uangnya nanti akan kita pakai untuk membayar 

zakat fitrah.” kata ibu. 

“Zakat fitrah itu apa, Bu?” Tanya Fatimah penasaran.  

“Zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dilakukan setahun sekali setiap akhir 

bulan Ramadhan. Besar zakat ini adalah sekitar 3 liter atau 2.5 kilogram 

makanan pokok. Di Indonesia, makanan pokok sebagian besar penduduknya 

adalah beras. Setiap hari ibu dan ayah akan memberikan uang untuk Fatimah 

masukkan ke tabungan. Saat menjelang Idul Fitri nanti uangnya akan kita 

belikan beras untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan” jelas ibu. 

Fatimah tersenyum senang. 



Dari Ibnu Abbas radhiyallahu’anhuma, ia berkata “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wa Sallam mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang berouasa 

dari perbuatan sia-sia dan perkataan buruk, dan sebagai makanan untuk orang-

orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum shalat Id, maka terhitung 

sebagai zakat yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya sesudah shalat, 

maka terhitung sebagai sedekah sebagaimana sedekah lainnya.” (HR Abu 

Dawud dan Ibnu Majah) 

 


