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Isi paket:
 • Buku aktivitas dengan 10 tema
    berbeda: Diriku, Keluargaku, 
    Lingkungan, Binatang, Seni, 
    Islam, Bentuk dan Warna, 
    Angka, Huruf Latin, Huruf Hijaiyah
 • Buku panduan Orangtua
 • Kotak Pas
 • 50 kartu bermain
 • Board game
 • Augmented reality
 • 6 pion
 • Pemutar

Apa manfaat FUNtastic Learning
with Nabil & Naura?
 • Menumbuhkan kecintaan belajar pada anak
 • Memperkenalkan anak pada diri sendiri dan
   dunia sekitarnya
 • Meningkatkan kemampuan observasi
 • Meningkatkan daya konsentrasi
 • Membiasakan tekun dan mandiri
 • Menstimulasi perkembangan aspek kecerdasan 
    dasar (motorik, kognitif, bahasa, dan sosial 
    kemandirian)
 • Menstimulasi kecerdasan IQ, EQ, dan SQ
 • Mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas
 • Mempererat ikatan orangtua dan anak

Paket buku 
aktivitas berisi 

tema dasar untuk 
anak, yang 

dipadukan dengan 
board game. 
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Buku aktivitas dengan 10 tema berbeda
Diriku, Keluargaku, Lingkungan, Binatang, Seni, 
Islam, Bentuk dan Warna, Angka, Huruf Latin, 
Huruf Hijaiyah. Isinya berupa gambar-gambar 
di dalam kotak yang harus dicocokkan 
jawabannya dengan gambar di halaman 
berikutnya. Ayo coba main simulasi bermainnya 
dengan memindai QR code.

AR: Petualangan Nabil dan Naura
Aplikasi pelengkap board game yang terdapat 
pada buku FUNtastic Learning. Aplikasi ini 
memberikan laporan petualanganmu dan 
teman-teman selama bermain. Dapat  
dimainkan oleh lebih dari satu pemain. Jadi, 
Ayah, Ibu, dan adik-adik bisa bermain bersama 
dengan menggunakan satu gawai.

Buku Panduan

Aplikasi

Mini Pop-up

Augmented
Reality
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Apa manfaat SabaQu?
 • Menstimulasi kemampuan observasi. Dalam menjawab 
    soal, dibutuhkan tak hanya kemampuan membaca teks, 
    tetapi juga kejelian menganalisis gambar.
 • Meningkatkan daya komunikasi. Anak dilatih fokus
   dalam mencermati soal, memilih jawaban, dan 
   meletakkan keping warna agar tidak tertukar dengan 
   pilihan jawaban lain.
 • Menstimulasi kemandirian. Mekanisme “periksa sendiri 
    jawabanmu” tak hanya melatih anak mandiri, tetapi juga 
    belajar percaya diri karena bisa menyelesaikan permainan 
    tanpa bantuan.
 • Merangsang imajinasi. Soal dan gambar di lembar 
    bermain disajikan secara menarik dan penuh warna. 
    Keanekaragaman gambar tersebut dapat menstimulasi 
    imajinasi mereka.
 • Meningkatkan kreativitas. Menstimulasi anak 
    untuk mengeksplorasi soal-soal di lembar bermain. Anak 
    bisa mengembangkan pertanyaan, bahkan menciptakan 
    sendiri soal yang baru.

Isi paket:
 • Boks SabaQu
 • 80 lembar bermain (800 soal 
    di dalam 4 amplop)
 • Kotak permainan SabaQu
 • 10 keping warna

Paket permainan
yang mengajak

anak belajar
Bahasa Indonesia,

Bahasa Inggris, 
Matematika, dan

Logika dengan asyik.  

Bahasa
Indonesia

(20 lembar)

Bahasa
Inggris

(20 lembar)
Matematika
(20 lembar)

Logika
(20 lembar)
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Keunggulan SabaQu
 • Dirancang berdasarkan kurikulum nasional 
    sekolah dasar
 • Disusun oleh para pendidik profesional
 • Disusun dengan tingkat kesulitan berjenjang
 • Dapat digunakan sebagai pelengkap alat
    belajar di sekolah
 • Cocok diterapkan dalam homeschooling
 • Sarana belajar kelompok yang menyenangkan

Tema yang ada di dalam SabaQu
 • Bahasa Indonesia, 20 lembar, 200 soal
 • Bahasa Inggris, 20 lembar, 200 soal
 • Matematika, 20 lembar, 200 soal
 • Logika, 20 lembar, 200 soal
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Apa manfaat SabaQu for Muslim Kids?
 • Menstimulasi kemampuan observasi. Dalam 
    menjawab soal, dibutuhkan tak hanya kemampuan 
    membaca teks, tetapi juga kejelian menganalisis 
    gambar.
 • Meningkatkan daya komunikasi. Anak dilatih fokus 
    dalam mencermati soal, memilih jawaban, dan 
    meletakkan keping warna agar tidak tertukar dengan 
    pilihan jawaban lain.
 • Menstimulasi kemandirian. Mekanisme “periksa 
    sendiri jawabanmu” tak hanya melatih anak mandiri, 
    tetapi juga belajar percaya diri karena bisa 
    menyelesaikan permainan tanpa bantuan.
 • Merangsang imajinasi. Soal dan gambar di lembar 
    bermain disajikan secara menarik dan penuh warna. 
    Keanekaragaman gambar tersebut dapat 
    menstimulasi imajinasi mereka.
 • Meningkatkan kreativitas. Menstimulasi anak untuk 
   mengeksplorasi soal-soal di lembar bermain. Anak
    bisa mengembangkan pertanyaan, bahkan
    menciptakan sendiri soal yang baru.

Isi paket:
 • Boks SabaQu 
 • 80 lembar bermain (800 soal
    di dalam 4 amplop)
 • Kotak permainan SabaQu
 • 10 keping warna

Paket permainan yang 
mengajak anak belajar 
berbagai tema Ibadah 
& Akhlak, Kisah dalam 

Al-Quran, Kisah Nabi 
Muhammad Saw. dan 

Peradaban Islam
dengan asyik. 
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Keunggulan SabaQu for Muslim Kids
 • Menyuguhkan tema Islam untuk anak
 • Ilustrasi dan desain menarik
 • Disusun dengan tingkat kesulitan berjenjang
 • Disusun oleh pendidik, praktisi & akademisi 
    desain, penulis buku anak, pengajar agama Islam
 • Sarana belajar kelompok yang menyenangkan

Tema yang ada di dalam SabaQu for Muslim Kids
 • Ibadah & Akhlak, bekal dasar pengenalan Islam 
    kepada anak
 • Kisah & Hikmah dalam Al-Qur'an, memberikan 
    pengetahuan tentang kandungan kitab suci yang 
    merupakan panduan hidup umat Islam
 • Kisah Nabi Muhammad Saw., mendekatkan anak 
    kepada teladan utama umat Islam
 • Peradaban Islam, mengembangkan kebanggaan 
    anak terhadap agamanya, dengan memperlihatkan
    kontribusi Islam pada dunia dalam berbagai bidang
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5 Fitur Unggulan:
 • Pop up
 • Lift the flap
 • Spin
 • Parallel slide
 • Push and pull

7

Apa manfaat Learning Islam for Kids?
•  Media belajar Islam dengan menyenangkan. 
   Konten dalam Lifkids dikemas menjadi berbagai   
   format yang disukai anak dan membuat mereka  
   tidak cepat bosan. Ada buku berfitur (pop up, lift 
   the flap, spin, push-pull), buku dengan game, 
   flash card, juga poster wipe-clean. 
•  Menumbuhkan kecintaan anak terhadap Islam.
   Masa kecil adalah saat yang tepat untuk 
   menumbuhkan kecintaan terhadap Islam. Jika 
   media pembelajaran yang diberikan pada saat 
   itu tepat dan disukai mereka, anak akan mudah 
   tertarik dengan topik yang disampaikan. 
•  Memperkaya imajinasi anak.
   Desain dan ilustrasi menarik serta fitur unik 
   menstimulasi imajinasi anak. Kemampuan 
   berimajinasi berguna untuk melatih kreativitas, 
   inovasi, dan problem solving pada anak. 
•  Belajar lebih cepat paham dengan visualisasi 
   dan fitur menarik.
   Menurut penelitian, manusia lebih cepat paham 
   dengan melihat gambar. Visualisasi juga 
   membuat informasi bertahan lebih lama di otak 
   kita, alias tidak cepat lupa.  
•  Mendorong interaksi anak dan orangtua.
   Lifkids bisa menjadi media interaksi yang asyik 
   antara anak dan orangtua.  

Isi paket:
 •  Buku Kisah Asmaul Husna & 
     Malaikat (1)
 •  Buku Kisah
     Nabi Muhammad Saw. (1)
 •  Buku Kisah Nabi & Rasul (1)
 •  Buku Mengenal Ibadah Haji (1)
 •  Buku Kisah
     Hadist Sehari-hari (1)
 •  Flash Card Doa Sehari-hari (32)
 •  Juz Amma (1)
 •  Poster Checklist Ibadah
     dan Belajar (3)
 •  Pion karakter (6)
 •  Pin bulat (18)

Satu set produk 
belajar Islam yang 

mengasyikkan 
untuk anak. 

Pop up Lift the flap Spin Parallel slide Push and pull
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Apa keunggulan Learning Islam for Kids?
•  Menyuguhkan tema Islam dasar yang penting dipelajari anak.
•  Variasi format di beberapa produk: buku reguler, buku berfitur (pop up, lift the flap, 
   push-pull, spin) buku game, flash card, poster wipe-clean. Dengan banyak variasi,
   anak jadi tidak cepat bosan belajar Islam. 
•  Teks pendek-pendek sehingga mudah dipahamidan ringan dibaca. Teks panjang 
   cenderung membuat anak cepat lelah dan bosan. Teks pendek akan membuat 
   pembaca cepat beralih ke bagian lain/baru, sehingga terasa lebih dinamis. 
•  Format buku besar sehingga visualisasi lebih memanjakan mata.

Apa keunggulan dan manfaat buku Asmaul Husna & Malaikat?
•  Mengenalkan Rukun Iman Pertama dan Kedua
   (Iman kepada Allah dan Iman kepada malaikat)
•  Mengajak anak mengenal Allah dan menanamkan
   keteladanan melalui Asmaul Husna.
•  Tiap Asmaul Husna dilengkapi dengan arti, kisah
   dan hikmah, serta ayat Al-Quran yang mengandung
   Asmaul Husna tersebut.
•  Kisah-kisah Asmaul Husna sebagian besar diambil dari
   Al-Quran, hadits, dan sirah.
•  Mengajak anak mengenal dan memahami tugas
   malaikat melalui kisah sehari-hari.
•  Kisah-kisahnya menstimulasi EQ & SQ. 

 
Apa keunggulan dan manfaat buku
Kisah Nabi & Rasul?
•  Ada fitur geser (5), fitur pop up (4), fitur buka-tutup (3),
   fitur  putar (1)
•  Mengenalkan Rukun Iman ketiga (Iman kepada kitab-kitab 
    Allah) dan keempat (Iman kepada nabi dan rasul).
•  Mengenal dan menanamkan kecintaan pada Nabi & Rasul.
•  Menanamkan akhlak mulia melalui keteladanan Nabi & Rasul.
•  Teks pendek-pendek, bahasa sederhana dan mudah dipahami.
•  Kisah-kisahnya menstimulasi EQ & SQ.
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Apa keunggulan dan manfaat buku Kisah Nabi 
Muhammad Saw.?
•  Ada fitur pop up (2), fitur surat (1),  fitur buka-tutup (4),
   fitur surat (1), fitur geser (1). 
•  Mengenal dan menanamkan kecintaan pada
   Nabi Muhammad Saw.
•  Menanamkan akhlak melalui keteladanan Nabi
    Muhammad Saw. 
•  Mengetahui kejadian-kejadian penting dalam
    hidup Rasulullah Saw.: kelahiran, masa remaja, masa
    kenabian (masa dakwah), saat wafat. 
•  Mengenal berbagai mukjizat, akhlak, dan adab 
   kebiasaan sehari-hari (misal: tidur, makan, dll).
•  Mengenal keluarga dan sahabat Rasulullah Saw.
•  Teks pendek-pendek, bahasa sederhana dan mudah 
   dipahami.
•  Kisah-kisahnya menstimulasi EQ & SQ.

 

Apa keunggulan dan manfaat buku Mengenal 
Ibadah Haji? 
• Mengenalkan Rukun Islam kelima, yaitu pergi Haji.
• Mengenalkan tata cara ibadah haji dengan mudah dan 
  asyik.
• Ada 5 games seru yang bisa dimainkan bersama 
   keluarga.

Apa keunggulan dan manfaat buku Kisah Hadits 
Sehari-hari?
•  Meneladani Rasulullah dari hadits (perkataan dan 
   perbuatannya).
•  Berisi hadits-hadits terpilih dan sahih yang mudah 
   diterapkan anak (misal: jangan marah, tersenyum, 
   memuliakan tamu, bersedekah, dll).
•  Pembelajaran hadits disajikan melalui cerita sehari-hari 
   sehingga lebih mudah dipahami dan dimaknai.
•  Cerita-ceritanya dekat dengan keseharian anak.
•  Dapat menjadi media pendukung pembelajaran hafalan 
   hadits di sekolah. 
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Apa keunggulan dan manfaat Juz Amma?
•  Menemani anak menghapal Juz 30 dengan menyenangkan. 
•  Dilengkapi terjemahan yang akan membantu anak mengetahui 
    isi surah.
•  Dilengkapi transliterasi untuk membantu anak yang belum   
    lancar membaca tulisan Arab.
•  Terdapat ringkasan isi surah yang membantu anak memaknai 
   kandungannya. 
•  Ada Asbabun Nuzul yang mengajak anak mengetahui asal-usul 
   turunnya surah. 
•  Terdapat kosakata pilihan untuk belajar kosakata Bahasa Arab.

Apa keunggulan Poster Checklist Ibadah 
& Belajar? 
•  Terdiri dari poster Checklist Ibadah Harian, 
   Checklist Ibadah Ramadhan, dan Checklist 
   belajar. 
•  Penyemangat anak untuk beribadah dan  
   belajar secara rutin.
•  Alat kontrol orangtua terhadap kegiatan 
   ibadah, belajar, dan kegiatan lainnya.
•  Ada kolom kosong untuk diisi kegiatan 
   tambahan yang bisa ditentukan sendiri. 
•  Bisa dipakai sampai kapan pun, tidak 
    habis-habis, karena bisa dihapus dan ditulis 
    kembali dengan spidol nonpermanent. 

Apa keunggulan dan manfaat Flash Card Doa 
Sehari-hari?
•  Berisi 32 doa kegiatan sehari-hari.
•  Bisa dimainkan sebagai kuartet, sehingga 
   kegiatan menghafal doa jadi lebih 
   menyenangkan. 
•  Dilengkapi transliterasi untuk membantu anak 
    yang belum lancar membaca tulisan Arab. 
•  Tak hanya hafal, anak juga bisa memaknai doa 
   melalui artinya. 
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