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Majalah McKids ini milik

Tuliskan nama kamu di kotak warna putih ya!

English Corner

Halo Ronald
a berjumpa kembali
g baik dan cerdas! Kit
Halo, teman-teman yan
.
22
20
lan Maret – April
dengan McKids edisi bu
w, mengetahui seluk
adalah Dunia Laut. Wo
ini
i
kal
s
Kid
Tema Mc
ng selalu menarik dan
ma
ala kehidupannya, me
seg
n
s
ga
den
t
lau
uk
bel
mi ini, lautan lebih lua
kita tahu, di Planet Bu
ber
sum
di
nja
menakjubkan. Apalagi,
me
a
jug
t
pat hidup manusia. Lau
njadi
daripada daratan tem
nangkap ikan yang me
ra nelayan. Mereka me
pa
gi
ba
kehidupan
i bagi kita.
sumber makanan bergiz
ajak teman-teman
edisi kali ini akan meng
s
Kid
Mc
h
jala
Nah, Ma
n mengenal
aka
a
Kit
t.
berbagai hal tentang lau
kan hanya ikan
bu
ta
mengetahui berbagai
nya
.ter
tt..
Sss
t.
yang hidup di lau
lia. Kita juga
ma
ma
berbagai jenis hewan
hewan
api ada juga beberapa
yang hidup di laut, tet
gai jenis kapal.
h, apa saja kegiatan
akan mengenal berba
cam pencemaran. Wa
an
ter
ing
ser
t
lau
ya,
Sayangn
ri laut, ya?
jalah
yang dapat mencema
iap halaman dalam Ma
ikuti aktivitas pada set
n
da
ca
dan
n
ua
ah
Yuk, kita ba
get
pen
ah
mb
mbaca untuk mena
McKids ini. Selamat me
kecerdasan!

Under the Sea
Sahabat McKids, kita jalan-jalan ke dasar laut naik kapal selam,
yuk! Saat di kapal selam, semua awak kapal selam masih bisa
mendapatkan air bersih untuk minum, masak bahkan untuk mandi.
Wow..indah sekali pemandangan dasar laut ini! Ada apa saja di
sana, ya? Yuk, kita pelajari semua yang ada di dasar laut ini dalam
Bahasa Inggris ya! Ada kapal selam, karang, rumput laut, hiu,
gurita, ikan buntal dan ikan pari…
kapal selam

hiu

sharks

drugs
stingrays

Nama Benda

Ikan pari

Di antara huruf-huruf ini, ada satu nama ikan yang
bentuknya kecil sekali, warnanya putih sepeti nasi, dan
biasanya diolah menjadi rempeyek atau pepes.
Ikan apakah itu? Lengkapi jawabannya, ya!
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Kuda Laut Mencari Induknya

Rantai Makanan di Laut

“Duh, di mana Ibu, ya? Aku sepertinya tersesat.
Aku harus mencari jalan pulang!” ujar anak kuda
laut ini panik.

Seperti halnya di darat, kehidupan di laut juga terdapat
rantai makanan, lo. Nah, secara sederhana dapat digambarkan
bahwa rantai makanan di laut yaitu mulai dari plankton atau
organisme sangat kecil yang mengapung pada air laut. Planktonplankton itu dimakan ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil itu
kemudian dimakan oleh ikan yang lebih besar. Lalu, ikan yang
lebih besar itu dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi. Kemudian,
saat ikan yang paling besar itu mati, jasadnya akan terurai di
laut oleh bakteri. Dan bakteri pengurai itu akan menyuburkan
perkembangan plankton.

Bantu anak kuda laut ini menemukan jalan
pulang, yuk! Ia ingin segera bertemu dengan
Ibunya. Jalan yang bisa dilewati, hanya
kotak yang bergambar hewan laut, ya!

Teman-teman, yuk kita lengkapi gambar rantai
makanan di laut ini! Isilah bagian yang kosong
dengan huruf yang tepat, ya!
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Sumber : Pocket Science – Primamedia Pustaka

Nama Hewan Laut
Ada banyak hewan yang hidup di laut. Teman-teman
tentu sudah mengenal mereka, kan!
Yuk, tulislah huruf yang hilang pada setiap nama
mereka. Kalau sudah, tebalkan tulisannya, ya.

1. lum_a - lum_a

2. kep_t_ng

3. _e_ang

4. g_ri_a

5. lo_st_r

6. _ud_ la_t

7. p_ny_

8. ub_r - u_ur

9. ik_n ba_ut

11. cu_i - _um_
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10. b_nt_n_ l_ut

12. t_r_m

Berapa Jumlahnya?
Coba perhatikan gambar di bawah ini! Hewan,
tumbuhan, dan benda di bawah ini, sering kita
temukan di pantai, saat kita berlibur.
Nah, sekarang hitunglah berapa jumlahnya.
Kalau sudah, warnai angka yang benar, ya!
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ABC Hewan Laut
mengajak

dan

yang dimulai dengan

menjawab, “Aku tahu!

Tiba-tiba,

.”

pintar.

memang termasuk hewan

!” kata
“Hewan

yang dimulai dengan

tanya

lagi.
!” seru

datang. “Mainnya nanti lagi, ya!

dengan

bakar.

B, apa?”

“Wah, asiik…” seru

sering bikin

bakar,

: Ronald McDonald

: Kevin

pintar,” tawa

“Aku tahu, hewan

,

dan

.

Keterangan Gambar
.“

mendengar

ikut makan di sini, ya,”

ajak

.

jadi aku tahu!”
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D, apa, ya?” tanya

Sekarang, ayo, makan siang

mengangkat jempol.

“Hahaa…

“Yang dimulai dari
berpikir.

A!”

“

,” kata Kevin lagi.

bermain tebak-

tebakan. “Sebutkan hewan

“

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

.“Aku jadi lapar,

bakar,” canda
yang dimulai dari

: Bawal
: Cakalang
: Ibu

: Salsa
: Laut

.

: Anemon

C,

: Huruf
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Mereka Bukan Ikan
Di antara ribuan hewan yang hidup di laut, ternyata ada beberapa
jenis yang bukan tergolong ikan, lo! Haa...hidup di air laut, tetapi
bukan ikan? Ya, hewan-hewan itu adalah mamalia laut.
Mamalia adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara
melahirkan, menyusui anaknya, dan bernapas dengan paru-paru.
Sedangkan ikan berkembang biak dengan bertelur dan bernapas
dengan insang.
Nah, contoh mamalia laut antara lain paus, lumba-lumba, anjing
laut, dan sapi laut (dugong).

Berkunjung ke Dunia Laut
Ayah, Ibu, Mahika dan Rakka pergi ke tempat wisata Dunia Laut. Ronald McDonald
juga ikut. Di sana, ada akuarium raksasa yang mempunyai terowongan.
Wow, canggih!
Terowongan di
dalam akuarium
raksasa!

Kalau kaca
akuariumnya
pecah, gawat
juga!

Tenang saja.
Kacanya sangat
tebal dan kuat.

Ibu mau
melihat ikanikan kecil dulu,
ditemani Ayah.

Teman-teman, di antara hewan-hewan penghuni laut
ini, manakah yang bukan mamalia? Berilah tanda X
pada gambar yang bukan mamalia. Lalu, tulislah nama
masing-masing hewan di bawah gambarnya, ya!
Kini mereka sudah
masuk ke dalam
terowongan.

( _________ )
( ____ )

Wooow,
hiu apa itu,
Ronald?

Mahika tertarik juga
melihat hiu itu.

itu namanya
Great White
Shark. Atau Hiu
Putih Besar.

Penciumannya
sangat kuat. Biarpun
ada setetes darah yang
masuk ke dalam 100 liter
air, mereka tatap bisa
menciumnya!

Hiii… ngeri!
Ronald, apa
kehebatan hiu
ini?

( _______ )
( ____ ____ )

Rakka, Mahika, Ronald kini bergabung dengan Ayah dan Ibu. Mereka melihat ikan anemon di akuarium lain.

( _____ )
( ______ ____ )

( ____ ____ )
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Wah, ikannya
lucu-lucu.

Ini ikan-ikan
yang tinggal di
anemon laut.

Ibu pasti takut
melihat Great White
Shark. Makanya
melihat ikan-ikan
kecil saja!

Hahaha..
kamu tahu
saja, Rakka!

( ___ )
Sumber : Bobo.grid.id

Ilustrasi: Wandy
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Di Dalam Laut
Di dalam laut hidup berbagai jenis ikan, kerang,
bintang laut, ubur-ubur, dan penyu.
Dapatkah teman-teman mencari 10 perbedaan
di antara kedua gambar di bawah ini?

Bayangan Kapal Laut
Di laut banyak kapal berlalu lalang. Ada
kapal selam, kapal layar, kapal feri, dan
kapal tanker.
Dapatkah kamu mencocokkan gambar
kapal dengan bayangannya?

.

.

.

.
.

.
.

14

.

15

Pencemaran Laut
Laut adalah salah satu sumber kehidupan. Banyak kekayan
alam yang terdapat di laut. Di antaranya adalah ikan yang
menjadi salah satu sumber makanan bergizi bagi manusia.
Sayangnya, laut terancam oleh pencemaran. Bila laut
tercemar, tentu saja akan berakibat buruk pada kehidupan
ikan dan makhluk hidup lainnya yang ada di laut.
Penceramaran laut antara lain disebabkan oleh tumpahan
minyak dari kapal, pembuangan limbah pabrik, dan sampah
yang terbawa aliran sungai hingga ke laut.
Nah, di antara gambar-gambar ini, manakah
tindakan yang dapat mencemari laut? Lingkarilah
angka pada jawaban yang teman-teman pilih, ya!
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Sumber : Kompas.id

