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KATA PENGANTAR 

Teman-teman, buku Berbagi Itu Hebat sudah 

terbit. Di dalam buku ini banyak contoh cerita 

tentang berbagi. Tahukah kamu, kalau berbagi 

itu tidak harus dalam bentuk uang? 

Kita bisa berbagi makanan, berbagi ilmu, 

bahkan berbagi barang-barang yang sudah tidak 

terpakai, tapi kondisinya masih bagus. Dengan 

berbagi, kita akan merasa lebih bersyukur. Hati 

menjadi makin bahagia karena berbagi itu hebat.

Ayo, kita mulai peka terhadap lingkungan! 

Apakah temanmu ada yang membutuhkan 

bantuan? Atau bisa jadi ada bencana alam yang 

membuat orang harus mengungsi. Apa pun yang 

kamu bagi, itu akan sangat berarti bagi mereka 

yang membutuhkan.  
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Berbagi Buku Dongeng
Endang Fatmawati

Namaku Minan, hobiku membaca. Kini usiaku 

sembilan tahun. Aku suka sekali mengajak 

teman-teman belajar mendongeng bersama. Buku 

dongeng ini berisi kumpulan cerita dongeng anak 

yang disertai gambar menarik. Dongeng dapat 

menjadi sarana pembelajaran anak yang 

digambarkan secara sederhana dalam kemasan 

bacaan yang disukai anak-anak. Buku cerita 

koleksiku banyak sekali sehingga sering aku 

berikan ke teman-teman yang membutuhkan.

Sore itu teman-temanku datang ke rumah. 

Ada Abimanyu, Shiva, Ica, Emil, Zetta, dan 

Maulana. 

“Hai Minan, ayo kita belajar mendongeng lagi!” 

teriak Abimanyu dari depan rumah.

“Sebentar ya, aku mau mandi dulu. Sini, 

silakan masuk!” teriak Minan dari balik pintu.

Begitulah teman-temanku. Mereka selalu 

datang dan memiliki kesamaan hobi, yaitu 

senang membaca buku dongeng. Kebetulan aku 

memiliki koleksi buku dongeng yang banyak 

sekali variasi judulnya. Ada buku cerita anak 

komedi, fabel, cerita rakyat, putri salju, anak 

nusantara, kerajaan nusantara, dongeng 

sebelum tidur, dan masih banyak yang lainnya.

Minggu kemarin, tepatnya ketika aku ulang 

tahun, aku dibelikan hadiah buku cerita dongeng 

bergambar oleh ibuku. Karena banyak sekali 

serinya, maka aku berniat memberikan kepada 

teman-temannya sore itu.

“Ini buat kalian semua, satu-satu ya!” kata Minan.

“Terima kasih Minan,” jawab teman-temannya 

bersamaan.

Aku senang sekali bisa berbagi buku cerita 

dongeng kepada teman-temanku. ***
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