
PERSIAPAN 

LEBARAN 

IDUL FITRI

CINDA RIZKI AULIA



MUDIK BERKENDARAAN PRIBADI



MUDIK BERKENDARAAN UMUM



Gerbong Kereta Api Gilang

Tahun ini, Gilang memutuskan untuk berlebaran di kampung halaman. Dia mempersiapkan segala sesuatunya,

seperti tiket kereta api, baju baru, dan kue lebaran. Selain itu, Gilang juga menukar uang kertas baru di salah satu bank

untuk para keponakan.

Dua tahun sudah Gilang tidak mudik ke kampng halaman. Dia berburu tiket kereta api sejak dini hari. Waktu

menunjukkan pukul 10.00 WIB. Gilang harus bergegas menuju stasiun kereta api, karena ia akan naik kereta pukul

11.00 WIB. Jarak tempuh rumah dengan stasiun cukup jauh, yaitu setengah jam. Akhirnya, Gilang memutuskan

datang lebih awal agar tidak terlambat.

Sesampainya di stasiun, antrian di pintu masuk sudah mengular. Gilang bergegas menuju peron kereta,

menunggu beberapa menit sampai kereta itu datang. Kemudian, dia masuk gerbong kereta api dengan senang. Dia

sempat beradu mulut dengan salah satu penumpang tentang nomor tempat duduk. Nomor yang tertera dalam tiket

elektronik Gilang adalah eksekutif 2, 10 A. Gilang benar berada di gerbong eksekutif, tetapi bukan eksekutif 2. Kursi

itu bernomor eksekutif 1, 10 A. Sambil menahan tawa, Gilang akhirnya meminta maaf dan berjalan menuju gerbong

eksekutif 2.



Jawablah pertanyaan- pertanyaan berikut dengan benar!

1. Siapakah yang berlebaran di kampung halaman?

2. Apa saja yang Gilang siapkan untuk mudik?

3. Alat transportasi apa yang Gilang gunakan untuk mudik?

4. Pukul berapa jadwal kereta api Gilang?

5. Bagaimana perasaan Gilang ketika salah gerbong?



APA ITU LEBARAN?



PASANGKAN DENGAN JAWABAN YANG TEPAT

angpau



KALIMAT RUMPANG

1. . . . tahun ini Gilang mudik ke kampung halaman. Akhirnya/ Ketika

2. Kue nastar, kastengel, . . . putri salju adalah kue khas lebaran. dan/ atau

3. Tradisi makan ketupat dilakukan . . . salat idul fitri. lalu/ setelah

4. Usai sungkeman, Gilang . . . membagikan angpau ke keponakan. kemudian/ tetapi




