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Kurangi plastik,
yuk!
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Majalah McKids ini milik

Halo
Ronald

Tips
Mengurangi
Plastik

Tuliskan nama kamu di atas bintang-bintang ya!

English Corner
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Sampah
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Akibat
Membuang
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Sembarangan

Fakta
Plastik
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Mencari Benda
Tersembunyi

Sahabat McKids, ayo hitung
yang kamu
berapa banyak
temukan di halaman ini?
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Halo
Ronald!

English Corner
Wah, indah sekali taman ini! Ayo, kita jaga Bumi kita
tercinta ini agar lestari. Sempurnakanlah kata-kata
dalam bahasa Inggris dari benda-benda di bawah ini.

Apa kabar, Teman-teman McKids?
Senang sekali kita bertemu kembali di edisi McKids bulan April.
Tema edisi bulan ini adalah tentang plastik. Kita akan belajar banyak hal
tentang plastik. Plastik itu memang berguna untuk kita, tapi ternyata juga
ada bahaya.
Tampilan McKids edisi ini memang tampak berbeda karena teman-teman
diajak belajar sambil bermain. Lihat deh, kita bisa membedakan sampah
organik dan anorganik melalui aktivitas mencari jejak. Lalu kita diajak
mengenal aneka fakta plastik, tips mengurangi pemakaian plastik dan
memanfaatkan sampah botol plastik.
Yang suka cerita, ikuti cerpen Pesta Taman Tanpa Sedotan dan komik
Ronald yang membagikan burger. Seru, lo, membaca cerita lewat gambar.
Oh, ya, rubrik bahasa Inggrisnya membahas penghuni taman yang indah dan
prakaryanya membuat boneka tangan Hamburglar. Wuuiih seru, deh!
Saatnya membaca majalah McKids.

kupu-kupu

butterfly
bunga mawar

rose

burung

bird
bunga matahari

sunflower
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Membuang
Sampah

Akibat Buang Sampah
Sembarangan

Ronald hendak membuang sampah organik, sedangkan
Hamburglar hendak membuang sampah anorganik. Yuk, kita
telusuri jalur yang dilalui Ronald dan Hamburglar!

Contoh sampah anorganik:
kantong plastik, botol minum,
stirofoam, dan kaleng.

Teman-teman, ayo buatlah cerita dari urutan masingmasing gambar ini! Lalu ceritakan pada ayah dan ibu, ya!

A

1

Contoh sampah organik antara lain
daun, sisa makanan seperti roti,
ayam goreng, dan buah.
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Tips Mengurangi
Plastik

Fakta Plastik
Teman-teman,
mau tahu tentang
fakta plastik di Bumi?
Ini dia!

Teman-teman ingin ikut menyelamatkan Bumi? Bisa, kok! Mulailah dengan
melakukan 7 kebiasaan baik di bawah ini!

Bawalah
selalu botol
minum
ke mana
pun kamu
pergi.

700 jenis
Waktu yang dibutuhkan
plastik untuk bisa
terurai di tanah.
Jenis
hewan laut
yang sangat
terancam karena
sampah laut.
Jumlah kepingan
plastik yang
mengambang di
lautan seluruh
dunia.

Jumlah
hewan laut yang
mati akibat
sampah plastik
setiap tahun.

8

3.500.000
ton

50 triliun
Sampah
plastik yang
dihasilkan
di dunia
setiap hari.

Bawalah makanan
menggunakan
tempat yang bisa
dipakai
berkali-kali.

500 milyar

400 n
tahu
Jumlah botol
plastik sekali pakai
yang dihasilkan
perusahaan minuman
setiap tahun.

1

900.000
Sumber: www.nationalgeographic.com &
www.greenpeace.org
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Tidak
memakai
kantong plastik
kresek atau
kantong plastik
lainnya.

Tidak
memakai
sedotan plastik.
Minumlah
langsung dari
botol atau gelas.

3

6
Makanlah
es krim
dengan
cone.
Jangan
memakai
gelas dan
sendok
plastik.

5
Bawalah
tas belanja
yang dapat
dipakai
berkali-kali.

Ajaklah orangtua
dan temanmu untuk
membuang sampah plastik
yang ditemui, di tempat
sampah anorganik.
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Pesta Taman Tanpa Sedotan
Bacalah keterangan gambar pada kotak di samping ini. Lalu bacalah
cerita ini sesuai dengan keterangan gambar di depan ayah dan ibumu!

Sibuk menyiapkan pesta taman. Ia menata

Ia mengundang

Ada

untuk makan bersama.

dan

di piring.

Keterangan
Gambar

“Aku haus, aku harus!” kata

“Mana

untuk minum?”

Grimace

French
Fries Hamburger

tertawa melihat tingkah lucu

aneka minuman juga di meja.
“Tidak ada gelas plastik,

“Selamat siang,

“Selamat siang,

“Silakan nikmati

!” sapa

!” jawab

dan

“Dan jangan pakai

.

lagi!”

“Kurangi sampah plastik,

dan

.

Tumbler

Sedotan
plastik

untuk mereka.
Gelas plastik

.
Mereka mengisi

dengan minuman dari

gembira.

Mereka kini mencari minuman di
Tetapi, ada

!” seru

hangat!”

segera melahap

“Mmmm, enak!” seru

,” kata
Mesin pendingin

.

sudah menyiapkan
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Ronald

bingung.

membawa

.

“Terima kasih

” seru mereka gembira.

Anak-anak

besar.
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Petualangan Birdie
Di Pantai

burger dari
ronald

Birdie berjalan-jalan ke pantai. Di sana ia bertemu teman-teman
yang sedang bersedih, karena laut tempat mereka tinggal banyak
sampah plastiknya.

Seperti biasa, Hamburglar merebut burger anakanak. Kali ini, burger Mahika dan Rakka.
Ha ha ha…
burgernya
untukku!

Hamburglar,
kembalikan…

Toloong…

Anak-anakku mati
karena makan plastik. Aku
mengambil makanan
itu dari laut. Ternyata
itu bukan makanan
albatros, tapi manik-manik
dan cotton buds. Aku
sediiih…. sekali.

Birdie,
tolong sampaikan pada
manusia, ya. Jangan
membuang sampah ke
laut. Teman-temanku
banyak yang sakit karena
menelan potongan
plastik.

Dapaaat…

Terimakasih,
Birdie!
Untunglah Ronald datang tepat waktu. Ia berhasil menangkap burger Mahika dan Rakka.

Grimace datang dengan skateboard.
Ia menabrak Birdie.

Hai, Birdie.
Ubur-ubur adalah
makanan kesukaan
penyu. Suatu hari temanku
makan ubur-ubur, tapi dia
malah mati. Ternyata yang
dia makan bukan uburubur tapi kantong plastik
kresek.

Terumbu karang
seperti aku juga sedih.
Karena, sampah plastik
itu menghalangi oksigen
dan cahaya untukku.
Kalau begini terus,
lama-lama aku bisa
mati seperti temantemanku. Hiks….

Huhu…
perutku sakit sekali.
Banyak plastik di
perutku. Aku tak
sengaja menelan
sampah plastik yang
banyak di laut. Aku pikir
itu ikan-ikan kecil.

Toloong….aku
terbungkus plastik.
Aku tak bisa
melepaskannya.
Tubuhku panas
dan aku tak bisa
terbang.

Birdie terbang menolong
mereka. Ia merebut kembali
burger Mahika dan Rakka

O..o...

Awaaaas,
Birdieee…

!

K
BRU

AAA…
burgernya
terlepas!

Ini burger milik kalian.
Aku membawa burger
lebih untuk Hamburglar
dan Grimace.

!

Hup

Ronald membawa burger lebih. Hamburglar
dan Grimace juga kebagian burger.

Hebat!
Ronald tidak pakai
kantong plastik!
Burgernya
enaaak…

Hamburglar,
jangan merebut
burger orang lain!

Ayo, kita
kurangi sampah
plastik, ya!
Terimakasih,
Ronald
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Ilustrasi: Suwandi Affandi

Mencari Benda
Tersembunyi

Membersihkan
Sampah

Wah, banyak sekali sampah plastik di laut ini.
Dapatkah teman-teman membantu Grimace
mencari 10 sampah plastik yang tersembunyi?

Wah, banyak sampah di mana-mana. Hamburglar
ingin membantu membersihkan sampah itu. Yuk, kita
siapkan dulu boneka Hamburglar-nya!
1. Potonglah bidang badan dan
kaki dari gambar Hamburglar.
Lalu lubangilah pada bulatan
masing-masing.
2. Masukkanlah kedua
jarimu ke lubang yang
sudah kamu buat!
3. Rekatkan double tape pada
kukumu. Setelah itu rekatkanlah gambar kaki di
atasnya.
Tips : Lapisi
gambar
Hamburglar
ini dengan karton
lebih tebal agar lebih
kuat.
Gunting di Sini
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Memanfaatkan
Botol Plastik Bekas
Botol plastik bekas dapat kita jadikan mobil-mobilan. Ayo,
Mintalah bantuan orangtua untuk membuatnya!

Manakah
mobil-mobilan
yang sama?

a

16

b

c

Ada
berapa banyak
mobil-mobilan
berwarna merah yang
tersembunyi?

