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Majalah McKids ini milik

Tuliskan nama kamu di kotak warna putih ya!



drugs
injection

stethoscope

Liputan 
Momen Ini McD Kita

Teman-teman McKids salam sehat, ya! Pandemi Covid-19 memang 
belum berakhir, jadi lebih baik kita di rumah saja, ya! Nah, supaya 
kegiatan di rumah tetap menyenangkan, beberapa waktu yang lalu 
McDonald’s mengajak semua  Teman McKids  mengikuti kompetisi : 
Abadikan Momen Ini McD Kita bersama Keluargamu. Kompetisi 
ini diadakan dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-30 
McDonald’s Indonesia. 

Banyak sekali yang ikut dalam kompetisi ini, lo! Teman-teman 
McKids sangat antusias mengikuti kompetisi secara online ini. 
Para juaranya mendapatkan  hadiah berupa Gift Card McDonald’s 
bernilai jutaan rupiah. Asyik banget, kan? Siapa ya pemenangnya? 
Penasaran? 

Inilah mereka…
 Juara 1 Raynar Alvaro Sheand (6 tahun) , 
Sudirman Madiun, mendapat Gift Card McD Rp 
1.000.000,-
Juara II Arsyila Amira  (5 tahun) –Depok Town 
Center-Jawa Barat, mendapat Gift Card McD 
Rp 700.000,- 
Juara III Made Gangga Aparaesa (3 tahun), 
New Dewata Ayu Bali, mendapat gift card McD  
Rp 500.000,’
Serta ada 25 pemenang favorit yang masing-

masing mendapat Gift Card McD Rp 200.000,-
Selamat kepada para juara. Tetap gembira dan 
semangat ya, Teman-teman McKids!

coverall

google

gloves
mask

medical

faceshield

shoe 
cover

Halo Ronald
Halo, teman-teman yang baik dan cerdas! Kita berjumpa kembali 

dengan McKids edisi bulan Mei - Juni 2021.

Tema McKids kali ini adalah Kesehatan. Kita tentu sering mendengar 

ungkapan “Bersih pangkal sehat.” Ya, ungkapan itu sangat tepat, karena 

kebersihan adalah sumber atau pangkal dari kesehatan kita. Bila kita 

terbiasa dengan kebersihan, maka tubuh kita akan selalu sehat. 

Apakah cukup hanya kerbersihan saja membuat tubuh kita sehat? 

Tentu saja tidak! Ada hal lain yang juga harus kita perhatikan supaya tubuh 

kita tetap sehat. 

Nah, di Majalah McKids edisi kali ini kita akan mengetahui berbagai 

cara agar tubuh kita tetap sehat. Selain menjaga kebersihan tubuh dan 

lingkungan, kita juga perlu memerhatikan makanan yang kita santap. 

Makanan yang bersih dan bergizi akan membuat kita tetap sehat dan kuat. 

O iya, di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini, kita juga wajib menerapkan 

3 M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. 

Yuk, kita jaga kesehatan, agar dapat beraktivitas dengan nyaman! 

Asyik kan, kalau sehat? Semoga teman-teman selalu sehat dan gembira. 

Selamat membaca Majalah McKids!

English Corner

baju terusan

pelindung sepatu

sarung tangan

masker medis

pelingdung 
wajah

kacamata pelindung
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Teman-teman, di masa pandemi covid-19 ini para dokter dan 
suster mengenakan Alat Pelindung Diri atau APD dan masker 

agar terhindar dari virus yang ganas itu. Yuk, kita mengenal alat 
pelindung diri dalam bahasa Inggris



Benda Apakah Ini?
Saat kamu ke rumah sakit atau klinik, perawat mungkin akan 

menggunakan alat ini untuk memeriksa suhu tubuh kita. Selama 
pandemi COVID-19, saat kita memasuki tempat umum, maka 

ada petugas yang membawa alat ini untuk mengukur suhu kita. 
Benda apakah itu? Untuk mengetahuinya, hubungkanlah titik 

bernomor 1 sampai 20 !

Memakai Masker

Virus corona penyebab penyakit Covid-19 dapat menular lewat 
percikan air ludah saat orang yang terkena virus ini berbicara, batuk, atau 
bersin. Percikan air ludah yang mengandung virus itu bisa terhirup hidung, 
atau masuk mulut dan mata saat tangan kita yang terkena virus mengusap 
mulut dan mata. 

Nah, agar kita tidak tertular, selain jaga jarak atau tidak berkerumun, 
serta rajin cuci tangan pakai sabun, juga harus memakai masker dengan 
benar saat berada di luar rumah. 

Yuk, kita masukkan angka yang tepat pada masing-
masing lingkaran ini, sesuai angka pada keterangan di 

sebelah kanan!
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Supaya tubuhnya sehat, Hamburglar rajin berenang. Kamu 
juga suka berolahraga, kan? Sebelum berolahraga, bantu 

Hamburglar, yuk! Tariklah garis  dari gambar ke nama 
olah raga yang sesuai!

Dalam tubuh kita ada banyak kuman, lo! Kuman-kuman ini 
bisa membuat kita jadi sakit. Lawan kuman itu, yuk! Salah satu 

caranya dengan mencuci tangan supaya kumannya mati. 

Awas Ada Kuman!

Sekarang, coba hitung, yuk, setiap jenis kuman yang 
ada di tangan ini! Tuliskan angkanya di samping setiap 

kuman di bawah!sepak bola

berenang

voli

bersepeda

tenis

baseball
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Yuk, Kita Berolahraga! 
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Apa Itu Vaksin? Bacalah keterangan gambar pada kotak di bawah ini. lalu bacalah cerita 
ini sesuai dengan keterangan di depan ayah dan ibumu!

           melihat          dan          sudah rapi. Mereka 

memakai masker. Ternyata,           dan          akan       . Hari 

itu, ada vaksinasi untuk lansia di puskesmas dekat rumah       . 

        menemani       menunggu di rumah. Sebab 

sudah berangkat kerja. 

“Lalu. Kenapa hanya         dan        dan              yang        ?” 

tanya         lagi. 

        mengangguk senang. “Wah, aku mengerti sekarang arti    . 

Terimakasih          ,”  kata Yoda.          mengangguk senang. 

          menjelaskan lagi. “             berusia 60 tahun ke atas, 

didahulukan untuk      . Sebab              mudah tertular, apalagi 

kalau sedang menderita penyakit lain. Nantinya, semua orang 

segala usia wajib       agar pandemi Covid 19 bisa segera teratasi.” 

         bertanya pada          , “Untuk apa         dan                 ?        

         itu apa?”

         menjelaskan.        adalah zat  yang salah satu 

kandungannya adalah           yang sudah dilemahkan atau 

dimatikan.        disuntikkan ke         manusia agar timbul 

kekebalan        . Jika antibodi terbentuk, maka          tidak 

mudah terkena           lagi. 

Keterangan Gambar

: Ronald McDonald

: Yoda

: Kakek

: Nenek

: Orangtua

: divaksin

: Vaksin

: Tubuh

: Virus

: Ayah dan Ibu
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Ilustrasi: Wandy

Rakka dan Mahika mendapat kiriman paket dari Kakek dan Nenek di kampung. Ronald McDonald 
membantu Rakka dan Mahika mengangkatnya.

Isinya ternyata buah-buahan 
dari kebun Kakek Nenek.

Sorenya, Mahika dan Ronald menyiapkan tikar di halaman. Wah, selesai 
berjualan, Ibu dan Rakka membuatkan mereka semua jus segar. 

Ibu kini berjualan jus di kios kecil di teras rumah. Rakka 
membantu. 

Dus-nya 
besar 
dan 

berat, 
ya!

Mmm… jus 
stroberi-nya segar 
sekali. Manis lagi!

Terimakasih ya Ibu 
dan kak Rakka. Sudah 
membuat minuman

sehat yang lezat!

Isinya 
apa, ya?

Ayo, aku 
bantu 

angkat!

Ayo, silakan, 
Ronald! Tambah 

lagi..

Wah, Ibu jadi 
bisa jualan jus 

buah lagi.

Kita bisa berkegiatan seperti 
biasa. Asal jangan lupa dengan 
kebiasaan baru. Pakai masker, 

cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi 
kerumunan orang. Itu namanya 

cara hidup New Normal! 

Ibu bisa 
berjualan jus 
lagi dengan 
cara hidup 

New Normal. 

Jus BuahMakanan Sehat 
Makanan sehat membuat tubuh kita jadi sehat dan kuat. 

Makanan sehat adalah makanan yang bersih dan bergizi. 
Makanan bergizi adalah makanan yang seimbang, ada 

makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah. 

1

2

3
4

nasi

wortel

ayam

daging sapi

Yuk, kita masukkan gambar menu makanan ini ke dalam 
piring makanku. Tuliskan nomor menu-menu ini pada 

lingkaran yang ada di piring!

mangga

bluberi

pisang

semangka

bayam
labu

sawi

brokoli
terong

tempe

tahu

telurikan

nanas

pepaya

kentang

ubi

jagung
saguroti 

gandum

sorgum

Ibu tidak takut 
kena virus 

Covid? 

P

i r
i n

g  M a k a n k

u

Lauk 
pauk

Buah-
buahan

SayuranMakanan 
Pokok

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.12 13



Awas, Ada Virus Corona  
Pada Permukaan  Benda Mencuci Tangan yang Benar 

Teman-teman jangan asal mencuci tangan ya. Inilah  
7  langkah mencuci tangan yang benar .

Virus corona dapat menyebar dari orang yang 
terinfeksi lewat percikan air liur saat dia bersin, 

batuk dan berbicara, Percikan air liur yang mengadung 
virus corona itu juga dapat menempel pada permukaan 

benda. Inilah beberapa contohnya! 

Teman-teman, carilah benda-benda tempat virus bisa 
menempel ! 

Basahi tangan dengan 
air mengalir. Lalu 

tuangkan sabun ke 
telapak tangan.

Gosok-gosokkan 
kedua tangan kita, 

sampai semua bagian 
terkena sabun.

Lalu baliklah tangan. 
Sekarang gosok 

bagian punggung 
tangan kanan dan kiri 

secara bergantian.

Sekarang gosok lagi 
semua sela-sela jari. 

Usahakan bagian 
ujung kuku pun 

disabuni dengan 
sempurna. 

Jangan lupa juga jari 
jempol atau ibu jari 

pun disabuni. 

Bilas dengan air 
sampai benar-
benar bersih.

Keringkan dengan 
handuk kecil, kain 

atau tisu yang bersih, 
ya! 
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Bersih Pangkal Sehat
Kebersihan adalah pangkal atau sumber dari kesehatan. 
Bila kita selalu menjaga kebersihan, maka tubuh kita 
akan selalu sehat. Kebersihan itu meliputi kebersihan 

makanan dan minuman, kebersihan badan, dan kebersihan 
lingkungan tempat tinggal kita

Yuk, kita beri tanda V dalam kotak pada gambar-gambar 
kegiatan yang bisa membuat kita sehat! 
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