
gua hira

tujuan: mengenalkan anak pada cerita bagaimana 
Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama 



Bahan-bahan yang dibutuhkan:

Kotak / box bekas
Lem/ double tape
Kertas bekas
Gambar laba-laba, burung, dan
tulisan Gua Hira
Benang Kasur
Gunting/Cutter
Kertas Coklat
Kertas warna hitam (opsional)



Steps:

1) Bungkus kotak bekas 
menggunakan kertas 
coklat

2) Gambar setengah 
lingkaran di salah satu 
sisi untuk dijadikan pintu 
gua

3) Potong pola pintu 
menggunakan cutter



4) Gunting gambar 
laba-laba, burung dan 
tulisan "Gua Hira"

5) Tempelkan tulisan 
Gua Hira pada sisi atas

6) Potong benang kasur 
menjadi beberapa bagian 
untuk membuat jaring 
laba-laba pada pintu Gua



7) Tempelkan gambar 
laba-laba dan burung 
seperti di gambar

8) Buatlah batu menggunakan kertas
bekas lalu dibungkus dengan kertas
coklat atau kertas warna hitam.
Miniatur Gua Hira siap dimainkan



Story of prophet Muhammad SAW

Tujuan: mengenalkan perjalanan Nabi Muhammad SAW 
dari lahir sampai beliau wafat



Bahan-bahan yang dibutuhkan:

Hard board (karton tebal)
Lem tembak
Kelereng
Beras berwarna
Icon cerita Nabi Muhammad
Spidol berwarna



Steps:

1) Tempelkan icon cerita pada hard board, Sesuaikan
dengan urutan kisah Nabi Muhammad SAW



2) Buatlah jalur yang menghubungkan
satu gambar dengan yang lain
menggunakan lem tembak

3) Beri lem di sisi garis untuk
menempelkan beras 



4) Gunakan kelereng untuk menelusuri rangkaian 
kisah Nabi Muhammad SAW



CAT HEADBAND

Tujuan: memperkenalkan salah satu hewan kesayangan Nabi 
Muhammad SAW yaitu kucing



Print material wajah kucing
Kertas karton berwarna
Gunting
Double Tape
Penggaris
Pulpen

Bahan-bahan yang dibutuhkan:



Steps:

1) Print pola kucing lalu gunting 2) Buat 2 persegi panjang sebagai ikat 
kepala dengan ukuran 24 cm x 4 cm 
menggunakan kertas karton berwarna



3) Tempel double tape pada ujung
kertas

4) Rekatkan pemanjang ikat kepala ke
bagian belakang gambar kucing. Ulangi
untuk kedua sisi.



5) Sesuaikan ukuran headband dengan kepala
anak lalu rekatkan menggunakan double tape.
Cat headband siap dipakai



link sumber gambar kucing
https://id.pinterest.com/pin/809662839274371828/



Puppet theater

Tujuan: memperkenalkan perjalanan hidup 
Nabi Muhammad SAW melalui puppet 

theather



Kotak bekas (sepatu, cereal dll)
Printed materials puppet theatre
Gunting
Cutter
Stik es krim atau lidi
Double tape

Bahan-bahan yang dibutuhkan:



Steps:

1) Gunting printed materials 
sesuai pola 

2) Rekatkan setiap icon cerita pada stick es krim 



3) Tempelkan gambar padang
pasir sebagai background
pada sisi bagian dalam kardus 

4) Tempelkan gambar yang 
tertera pada bagian sisi depan 
lalu potong sesuai pola

5) Buat lubang persegi panjang 
pada sisi atas



6) Tempelkan gambar
pepohonan dan unta pada sisi
depan sebagai hiasan

7) Puppet theater siap digunakan


