
3. Jangan Malu Bertanya 
Selama belajar dirumah sobat BUMI pasti pernah merasakan kesulitan dalam belajar, maka
dari itu boleh lho sobat BUMI untuk bertanya kepada orang-orang tersayang untuk
membantu sobat BUMI dalam belajar dirumah. Sumber ilmu tidak hanya dari Ustad
Ustadzah di sekolah saja ya, akan tetapi sobat BUMI juga bisa menggunakan media-media
lain yang dapat digunakan untuk belajar.
4.Membuat Jadwal
Kalian harus membuat jadwal harian yaa agar belajar kalian tetap stabil. Lama waktu belajar
dirumah boleh disamakan dengan jam sekolah seperti biasanya. Jadwal ini sangat penting ya
sobat BUMI dan harus dilaksanakan. Belajar, mengaji dan bermain harus seimbang yaa.
5.Tetap Menjaga Kesehatan
Sobat BUMI harus tetap menjaga Kesehatan selama belajar dirumah, dengan cara mengatur
pola makan, pola duduk yang benar saat menulis atau membaca, makan buah dan sayur,
rutin mengkonsumsi air putih serta melakukan senam sederhana di sela-sela belajar.

Nah gimana sobat BUMI ? sudah siap berprestasi di tengah pandemik ?
Salam sehat untuk kita semua.
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Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Hallo sobat BUMI ?
Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan
selalu dalam lindungan Allah SWT yaa...

Tak terasa sudah 1 tahun kita tidak belajar bersama di sekolah, apakah kalian masih
semangat belajar dirumah dengan orang-orang tersayang ? 
Tidak memungkiri kalau sobat BUMI belajar dirumah sudah mulai jenuh dan bosan. Akan
tetapi sobat BUMI harus tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun dan dengan
siapapun, karena ada cita-cita yang ingin dicapai sobat BUMI bukan ?

Nah BUMI kali ini akan memberikan tips belajar sehat selama dirumah agar tetap smart
dan berprestasi di tengah pandemik ya sahabat BUMI, yuk simak yuk :
1.Tanamkan Motivasi yang Kuat
Sobat BUMI harus memiliki motivasi yang kuat untuk tetap belajar. Jangan jadikan belajar
sebagai beban ya sobat BUMI. Karena belajar adalah kewajiban seorang muslim. Nasehat
dari Imam Syafi’I "Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus
sanggup menahan perihnya kebodohan" .

2. Mengkondisikan tempat belajar
Bagaimana kondisi tempat belajar sobat BUMI ? Apakah sudah nyaman dan aman ? Atau
masih dibawah lampu yang redup ? Yuk mulai sekarang sobat BUMI belajar menata
tempat belajar yang nyaman, aman dan bersih yaa agar sobat BUMI jadi betah berlama-
lama untuk belajar.

BELAJAR SEHAT AGAR TETAP SMART
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َطَلُب اْلِعْلْم َفِرْثَضٌة َعَىل كُلِّ ُمْسِلٍم

Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim 
(H.R Ibnu Majah).

 


