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Majalah McKids ini milik

Tuliskan nama kamu di bawah 
bintang-bintang ya!

Pohon 
Butuh Sinar 
Matahari
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Halo
Ronald!

Kegiatan McKids Bulan Ini

               Apa kabar, Teman-teman McKids?
Halo, teman-teman yang baik dan cerdas! Kita berjumpa kembali dengan 

McKids edisi bulan Januari-Februari 2020.
Tema McKids kali ini adalah Mari Menanam Pohon! Mengapa ya, kita harus 

menanam pohon?  Karena pohon dibutuhkan oleh semua makhluk hidup.  Ada 
banyak manfaat pohon bagi manusia. Selain menghasilkan gas O2 yang kita 
butuhkan,  akar pohon juga berguna untuk mengikat tanah. Coba bayangkan 
jika hutan kita gundul. Wah, ada bahaya besar  mengintai. Hutan gundul bisa 
mengakibatkan tanah longsor.  Oleh karena itu, kita harus menjaga hutan kita. 
Kita tidak boleh memotong pohon sembarangan. 

Selain manusia, pohon juga dibutuhkan oleh banyak hewan. Karena ada banyak 
hewan yang menggantungan  hidupnya di pohon. Hewan juga berperan dalam  
penanaman pohon, lo! Nanti teman-teman dapat menceritakan  kembali  peran 
hewan dalam penyebaran tanaman dengan mengurutkan gambar yang ada. 

Ayo teman-teman, mulai hari ini kita menanam pohon sebanyak-banyaknya.  
Saatnya kita membaca majalah McKids! 

Wah teman-teman Mckids tampak bergembira setelah mengikuti kegiatan 
McKids Day yang diadakankan di restoran, Ada yang melakukan kreatifitas, 
merayakan hari Pahlawan dan melihat-lihat cara pembuatan Ice Cream…
Wah Celemek-nya lucu sekali ya…ada gambar Ronald disana.

Selain aneka hewan, ada banyak pohon yang tumbuh 
di hutan. Yuk, kita cari tahu bahasa Inggris dari bagian-
bagian pohon dan benda di sekitarnya! Jangan lupa 
sempurnakan setiap katanya!

English Corner

trunk
batang

leaf
daun

fruit
buah

bee hive
sarang lebah

nest
sarang burung

branch
cabang

flower
bunga
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Lebah
madu

Ngeeeeng! Ngeeeeng! Ngeeeng! Lebah madu ini dari 
tadi berputar-putar di sekitar taman kota. Hmmm, 
rupaya dia mencari jalan menuju ke bunga yang ada 
madunya. Ayo teman, tunjukanlah jalannya! Jangan 
sampai dia bertemu laba-laba atau iguananya!
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Daun dan biji atau 
buahnya menjadi 
makanan hewan.

Ranting dan 
cabang pohon 
menjadi rumah 
bagi sejumlah 

hewan.

Pohon menghasilkan bahan 
pangan bagi manusia.

Pohon menyerap 
gas CO2 

(karbondioksida) 
di udara dan 

menghasilkan gas 
O2 (oksigen) yang 

kita hirup saat 
bernapas.

Akar pohon di tebing atau 
perbukitan dapat mencegah 

longsor dan banjir.

Manfaat Pohon

Pohon sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Oleh  
karena itu, pohon tidak boleh ditebang sembarangan  
dan kita harus banyak menanam pohon. Nah, inilah beberapa 
manfaat pohon. 
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Pohon 
Apelku

WUUUIIIH ....Pohon apel Birdie berbuah lebat. Ayo, sempurnakanlah 
pohon ini, jangan lupa diwarnai, ya! Setelah itu, potonglah gambar  
apel yang ada dan tempelkan di tempat yang tepat!
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Buah dan Pohon

Hamburglar bingung melihat gambar buah dan pohon- 
pohon di bawah ini! Yuk, kita bantu Hamburglar 
menghubungkan buah-buah dengan pohonnya!
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Tanaman Sayuran

Bacalah keterangan gambar pada kotak di bawah ini. Lalu 
bacalah cerita ini sesuai dengan keterangan gambar di depan 
ayah dan ibumu!

Suatu hari,  menemani  ke pasar. Di pasar, membeli  

 ,   , dan . “Wah, harga  di  mahal sekarang,” 

kata  . Di   ,  dan  bertemu   .  kembali 

mengeluh. “Andai saja aku punya tanaman  di halaman,” kata 

.   mendapat ide. Di akhir minggu,    membawa bibit 

 ,  , dan  ke rumah .   “ ! Ayo, kita menanam 

 di halamanmu. mu pasti senang,” ajak . 

  dan kini sibuk menanam bibit ,   dan .  “Ini 

jenis  yang cepat tumbuh. Kita jadi bisa cepat panen,” kata . 

dan  ikut membantu menyirami bibit  itu. Beberapa 

bulan berlalu. Tanaman ,   dan di halaman sudah 
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siap dipanen. “Terimakasih , , dan . Kalian memang 

hebat!” kata   gembira.  “Huuu.. haaaah…  ini pedaaas!” 

teriak yang mencicipi  . Mereka semua tertawa terbahak.

Ayo,
menanam
tumbuhan
di halaman

kita! 

KETERANGAN GAMBAR

 : Ronald

 : Grimace

 : Birdie

  : Gendis

 : Ibu

  : Cabai

 : Sayuran

 : Tomat

  : Pasar
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Peran
Hewan

Kita tahu, pohon memiliki banyak manfaat. Oleh karena  
itu, ayo kita rajin menanam pohon. Ssstt... hewan pun  
ternyata berperan dalam penyebaran dan penanaman  
pohon, lo! Ayo, buatlah cerita dari urutan gambar ini!

Monyet  
makan
buah.

Burung 
makan buah 

bersama 
bijinya.

Burung 
terbang ke 
tempat lain.

Burung 
buang  

air besar.

Pada kotoran 
burung 

terdapat biji 
buah.

            Biji buah  
  jatuh di tanah, 
tumbuh menjadi  

tunas pohon.

Biji 
buahnya 
terbuang.

Biji buah 
jatuh ke 
tanah.

Biji buah 
tumbuh 

menjadi tunas 
pohon.
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Kejutan  
Pohon Besar

Wah, gawat! 
Pohon besar di tanah 

kosong ini mau 
ditebang, Rakka!

Rakka dan Mahika baru pulang sekolah. 
Mereka terkejut saat melewati tanah 
kosong di dekat sekolah.   

Ronald sedang bicara dengan bapak pemimpin 
proyek. Rakka dan Mahika datang bergabung.

Sayang sekali!
 Itu kan pohon yang 
kokoh. Usianya juga 

sudah tua! Eh, Lihat! Itu 
ada Ronald!

Aku ada ide bagus. 
Pohon besar ini 

tidak perlu ditebang. 
Taman bermain ini 
justru akan makin 

menarik! 

Tanah kosong ini 
akan dijadikan taman 
bermain. Pohon besar 

ini mengganggu 
karena berada di 

tengah! Mahika dan Rakka 
penasaran. Ide apa yang 
Ronald bicarakan dengan 
bapak tadi. Namun Ronald 
merahasiakannya. 

Beberapa bulan lagi, 
taman bermain ini 

akan selesai dibangun. 
Kalian akan lihat sendiri 

kejutannya! 
… 

Huh, Ronald! 
Pakai rahasia 

segala!

Horeee… 
pohon besarnya tidak 
jadi ditebang! Pohon 
ini kan menghasilkan 

oksigen! 

Wow, ada rumah 
pohon di atas pohon 
besar itu! Ide Ronald 

memang hebat! 

Haha...

Haha...

Beberapa bulan kemudian… 



Rumah Berbagai 
Hewan

Birdie mengunjungi teman-temannya yang tinggal pada  
sebuah pohon. Dapatkah kamu menyebutkan kedelapan  
hewan yang ada di pohon itu?
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Mencari  
Perbedaan

Wina dan Dion sedang belajar menanam pohon. Mereka  
memberi pupuk supaya pohon itu tumbuh subur. Dapatkah kamu mencari  
6 perbedaan pada kedua gambar di bawah ini?



Pohon Butuh 
Sinar Matahari

Seperti manusia dan hewan, untuk dapat tumbuh dan berbuah,  
pohon juga butuh makanan. Pengolahan zat makanan yang 
diserap oleh akar itu dilakukan pada daun dengan bantuan  
sinar matahari yang disebut proses fotosintesis. Itulah sebabnya,  
pohon akan berbelok mengikuti arah matahari agar  
mendapatkan sinar lebih banyak. Kita buktikan, yuk! 
Caranya, kita letakkan pot berisi tunas pohon di pinggir jendela yang 
menghadap matahari. Biarkan hingga beberapa hari. Lama-lama pohon itu 
tampak berbelok mengarah pada matahari.

Dari 4 tunas 
pohon di bawah 
ini, ada 1 yang 
berbeda. Carilah 
dan lingkari 
hurufnya!
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