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Majalah McKids ini milik

Tuliskan nama kamu di kotak warna putih ya!
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Halo Ronald

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

dengan McKids edisi bulan Juli – Agustus 2021.

Tema McKids kali ini adalah Kehidupan Zaman Purba. Kita tentu pernah 

melihat film tentang hewan-hewan purba. Contohnya yang populer adalah 

dinosaurus. Sebenarnya, selain dinosaurus ada juga beberapa hewan 

yang pernah hidup pada zaman purba. Nah, salah satu hewan purba 

yang masih ada hingga sekarang adalah komodo. Menariknya lagi, 

habitat komodo sekarang ini ada di Tanah Air kita lo, yaitu di Pulau Komodo, 

Nusa Tenggara Timur (NTT). Teman-teman pernah berwisata ke sana?

Nah, di Majalah McKids kali ini, kita juga akan mengetahui kehidupan 

manusia purba. Mulai dari tempat tinggalnya di gua dan tenda yang 

terbuat dari tulang dan kulit hewan, juga cara mereka mencari makan 

dengan berburu. Pada zaman dulu, manusia sudah menggunakan api 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun, karena saat itu belum ada korek 

api, mereka punya cara unik untuk membuat api. Mau tahu caranya?

Yuk, kita baca dan ikuti aktivitas pada setiap halaman dalam 

Majalah McKids ini. Selamat membaca untuk menambah pengetahuan 

dan kecerdasan!

English Corner
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Sahabat McKids, tidak semua dinosaurus suka makan daging. Dinosaurus 
bertanduk  tiga dan berbadan besar ini sangat suka makan dedaunan, 

namanya Triceratops. Triceratops termasuk dinosaurus herbivora. Karena 
bertubuh besar Triceratops tidak bisa berlari cepat. Oleh karena itu jika ada 

musuh yang menyerangnya, ia akan melawan dengan tanduknya yang 
panjang dan kuat.



Siapa yang Sembunyi?

Sst, katanya ada T-rex, yang sembunyi di sini, lo! Awas,
 hati-hati, ya! T-rex ini adalah salah satu dinosaurus buas 

pemakan daging. Siapa yang tahu di mana dia berada? 
Warnai dulu setiap bagian gambarnya, ya! 

Ikuti petunjuk angka dan warnanya. 

Kehidupan Manusia Purba

 Zaman purba adalah zaman kuno sebelum manusia menemukan 
cara atau alat yang mempermudah kehidupannya. Saat itu, manusia 
mencari makan dengan berburu hewan dan mengandalkan hasil tumbuhan 
yang ada. Mereka tinggal di gua atau di tenda yang terbuat dari tulang-
tulang dan kulit hewan. Pakaian mereka juga terbuat dari kulit hewan. 

Manusia purba itu ada yang diberi nama Homo Habilis (manusia yang 
terampil), Homo Erectus (manusia yang berdiri tegak), dan Homo Sapiens 
(manusia bijak). 

Nah, di antara deretan huruf ini terdapat satu nama manusia 
purba. Tariklah garis untuk menghubungkan tiap huruf yang 

membentuk nama salah satu manusia purba itu!

Petunjuk angka dan warna :

Sumber : Ensiklopedi Sejarah dan Budaya, Ensiklopedi Aku Ingin Tahu Mengapa.
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Orang zaman purba sering menggambar binatang 
di dalam gua. Ada gambar banteng, kuda, dan rusa. 

Hitunglah jumlah setiap hewan pada gambar di 
bawah ini. Tuliskan angkanya pada tempat yang sudah 

disediakan, ya!

Zaman dahulu Bangsa Mesir kuno 
sudah mengenal tulisan berbentuk 

gambar. Tulisan itu disebut hieroglif. 
Bentuk hurufnya bermacam-macam. 
Ada yang berbentuk hewan, benda, 
dan lambang lainnya. Tak banyak 

orang yang paham tulisan itu , karena 
biasanya  bersifat rahasia.

Misteri di Balik Gambar
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Sumber : www.worldhistory.org
Sumber : kompas.com

Foto: pixabay

Sekarang, kita coba pecahkan pesan rahasia di bawah ini, yuk! 
Perhatikan petunjuk kode rahasianya di bawah, ya! 

Apa isi pesan rahasia itu?

Lukisan Gua
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Fakta Tyrannosaurus Bacalah keterangan gambar pada kotak di bawah ini. lalu bacalah cerita 
ini sesuai dengan keterangan di depan ayah dan ibumu!

             mendapat               baru dari .  

tentang

 sangat gembira.  mengajak  membaca  

             itu bersama-sama. 

 menunjuk ke gambar             yang tampak garang.  

menutup keterangan gambarnya. “Apa nama        

 ini, ,” tanya . 

“Aku pernah baca  juga.             adalah hewan 

kanibal. Pernah ditemukan sisa  sesama                 di 

“Ini             .              yang kejam,” kata          .

“Betul,            memang           yang kejam.  Ia predator, suka 

memakan           herbivora. Buktinya adalah ditemukan sisa 

potongan                      herbivora di gigi                          ,” 

kata 

 “Apalagi yang  tahu tenang             ?” tanya. 

“Sebetulnya             memiliki     . Dua             jenis         

yang ditemukan di Cina – Dilong dan Yutyrannus terawetkan 

bersama       mereka,” cerita         . 

“Wah,        hebat! Karena suka membaca               , 

pengetahuan tentang           cukup banyak!” puji          . 

Keterangan Gambar

: Ronald McDonald

: Yoda

: Buku

: Dinosaurus

: Tyrannosaurus

: Tulang

: Fosil

: Bulu

gigi seekor               ,” tambah
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Nah, di bawah ini ada bayangan berbagai hewan. 
Berilah tanda V pada bayangan hewan-hewan purba 

yang benar! 

Ilustrasi: Wandy

Rakka dan Mahika ingin berkunjung ke museum dinosaurus. Ronald 
McDonald membantu membeli tiket masuk museum secara online. 

Di tengah museum, ada fosil dinosaurus yang sangat besar

Di dalam museum, tampak ada 
berbagai lukisan dinosaurus. 

Ronald McDonald membeli tiket untuk hari Sabtu. Maka pada 
hari itu, ia, Mahika dan Rakka pergi ke museum. Saat mengantri 
masuk, mereka berbaris tertib dan menjaga jarak. 

Kenapa 
tidak beli tiket 
di museumnya 
saja, Ronald?

Wah, lihat, 
Rakka! Tulang-

tulang dinosaurus 
disusun seperti 

aslinya!

Dari penelitian 
fosilnya, para ahli 
berkesimpulan. 

Selain predator, T-Rex 
ini juga pemakan 

bangkai dan 
kanibal. 

   

Nah, ini 
Tyrannosaurus. 
Sering disebut 

T-Rex.

Pengunjung
 museum dibatasi 
selama pandemic 
Covid 19. Makanya 

tiket harus beli 
secara online. 

Aku tahu, 
dinosaurus 

bertanduk tiga 
ini bernama 
Triceratops! 

Yang 
terbang seperti 

burung ini, 
pteroducktil 

kan?

Wah, kalian 
pintar!

Museum DinosaurusHewan Purba
Selain manusia, pada zaman purba juga terdapat berbagai 

hewan. Selain dinosaurus, ada juga hewan purba yang lain. 
Contohnya, mastodon (gajah purba) dan smilodon (kucing purba). 

Ada juga hewan purba yang masih ada hingga kini, yaitu 
komodo (jenis kadal raksasa) yang hidup di Pulau Komodo, 

Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Sumber : Kompas.com, Ensiklopedi Aku Ingin Tahu Mengapa.

Mastodon Smilodon Komodo
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Rumah Zaman Purba

Orang zaman purba membuat rumah dari 
kayu, tulang dan kulit binatang. Dapatkah kamu 

mencarikan jalan untuk orang purba ini agar 
sampai ke rumahnya?

Stegosaurus Pemakan Daun 

Hubungkan titik 1 hingga 30 pada gambar di bawah 
ini! Kamu akan melihat seekor hewan purba, namanya 

stegosaurus. Stegosaurus ini besar sekali, panjangnya 9 meter.  
Beratnya 3 ton. Makanannya daun-daunan. 

Supaya bagus, warnai gambar ini, ya!
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Cara Manusia Purba 
Membuat Api

Api bagi manusia purba sangat berarti. Selain untuk memanggang daging 
hewan hasil buruan, api juga mereka gunakan untuk menghangatkan badan 

dan menghalau hewan buas saat malam hari. 
Saat itu, manusia belum menciptakan korek api. Jadi, untuk membuat api, 

mereka menggosokkan batu dengan batu atau batang kayu kering dengan 
kayu kering yang juga diberi rumput kering. Nah, percikan api dari gesekan batu 
atau panas dari gesekan kayu itu membakar rumput kering, sehingga timbullah 

api. Hmm...tentu butuh waktu lama untuk membuat api. 

Apa saja alat yang digunakan manusia purba untuk 
membuat api? Lingkari huruf pada jawaban yang benar, 

ya!

Sumber: Kompas.com, Ensiklopedi Sejarah dan Budaya
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