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Halo Ronald

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

dengan McKids edisi bulan Januari – Februari 2023. 

 Tema McKids kali ini adalah Tahun Baru. Wow, di mana-mana 

malam tahun baru dirayakan dengan meriah. Langit pada malam hari 

akan semarak oleh cahaya warna-warni dari kembang api. Orang-

orang menyambut datangnya tahun yang baru dengan gembira dan 

semangat baru.   

 Nah, Majalah McKids edisi kali ini akan mengajak 

teman-teman mengetahui berbagai perayaan tahun baru yang 

unik di beberapa negara. Kita juga akan mengetahui bahwa ternyata 

ada negara di dunia ini yang lebih awal dan paling akhir merayakan 

tahun baru. Mau tahu, negara mana saja?

Yuk, kita baca dan ikuti aktivitas pada setiap halaman dalam 

Majalah McKids ini. Selamat membaca untuk menambah pengetahuan 

dan kecerdasan kita!

English Corner
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Kalender Baru
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Sahabat sudah punya kalender baru? Setiap tahun 

baru, kita butuh kalender baru. Di dalam kalender, 
kita melihat hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kita cari 

tahu kata tadi dalam Bahasa Inggris, yuk!

monday

saturday

sunday

tuesday wednesday

thursday  friday

senin

sabtu

minggu

selasa rabu

kamis jumat



Cara Unik Merayakan
 Tahun Baru di Berbagai Negara

Sumber: Kompas.com
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Malam pergantian tahun atau tahun baru selalu dirayakan dengan 
meriah. Tiap negara memiliki cara unik untuk merayakannya. Inilah 
contohnya! 

Di Spanyol, saat lonceng berbunyi 12 kali tepat pada malam pergantian 
tahun, orang-orang memakan 12 buah anggur sebutir demi sebutir 
mengikuti bunyi lonceng. 

Di Kolombia, pada malam pergantian tahun, orang-orang membawa 
koper kosong berjalan-jalan di sekitar rumah. Mereka berharap, sepanjang 
tahun yang baru akan dipenuhi dengan perjalanan yang menyenangkan. 

Di Jepang, biasanya orang merayakan tahun baru dengan menyantap 
semangkuk mie soba. Mereka meyakini bahwa bentuk mie soba yang tipis 
dan panjang melambangkan umur panjang dan sehat. 

Di Indonesia, pada malam tahun baru, biasanya orang-orang  makan 
bersama keluarga besar di rumah atau di restoran. Ada juga yang 
berkumpul dengan semua warga di komplek perumahan dan membuat 
acara kebersamaan sambil makan-makan.

Sekarang, yuk kita hitung buah anggur ini! Lalu, tuliskan jumlahnya 
semuanya pada kotak kosong di sebelahnya!

Kiki dan Mama mau melihat pesta
 kembang api di alun-alun. Mereka sudah siap-siap. 

Eh, tapi lewat mana, ya? 
Yuk, kita bantu Kiki dan Mama mencari jalan menuju 

alun-alun. Jangan sampai tersesat, ya!

Kembang Api
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Tet… Tet… Dueeer… 
Wow, tahun baru seru dan meriah! 

Ada yang meniup terompet, ada yang pasang 
kembang api, ada yang tukar kado, bakar sosis, dan 

banyak lagi! Semuanya seru! Apalagi bisa berkumpul 
dengan keluarga besar. Ini dia beberapa persiapan tahun 
baru di rumah. Hitung, yuk, jumlah setiap jenis bendanya. 

Lalu, tuliskan angkanya di samping setiap gambar!

Wah, banyak sekali balon untuk pesta 
tahun baru nanti. Hitunglah, jumlahnya! Lalu, 

warnai semua balon sesuai tulisan pada 
setiap balon ya!

Serunya 
Tahun Baru di RumahMewarnai Balon

biru

biru

merah
merah

merah

merah 
muda

abu-abu

kuning

hijau

ungu

hijau

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

  sedang membaca  tentang 

di taman. menemani . 

 “Apa kamu tahu, dari mana asal   ? “ 

tanya . 

 “Tentu saja aku tahu, ! Aku baru saja membaca 

 tentang ,” kata . 

pertama kali ditemukan di negara Tiongkok. Dulu bubuk 

mesiu dimasukkan ke dalam tabung bambu. “

menjadi sangat populer ditampilkan saat perayaan. Misalnya 

perayaan tahun baru.”

 “Mula-mula warna  hanya . 

Kapan  jadi seperti sekarang?” 

tanya  lagi. 

 “Menurut  ini, teknik pembuatan 

berkembang di Italia. Tahun 1830, beberapa jenis logam lain 

Keterangan Gambar

: Ronald McDonald

: Bima 

: Buku : Hijau

: Biru

: kuning: Warna warni  

: Kembang api

ditambahkan ke bahan . Jadi, 

yang semula hanya berwarna  kini letupannya 

menjadi  seperti sekarang, ada , 

,  dan ,” jelas panjang lebar.  

 “Wah, pengetahuanmu sangat banyak , hebat! 

Di tahun yang baru nanti, semakin rajin membaca , 

ya. Supaya pengetahuanmu makin banyak,” kata . 

: Oranye

: Merah 
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Ilustrasi: Wandy

Ronald, Mahika, Rakka, Ayah dan Ibu sedang berada di Taman 
Kota. Mereka sedang menunggu pesta kembang api.  

Pesta kembang api 
pun dimulai. Langit 
indah berwarna-
warni. Mereka melihat 
kembang api sambil 
menikmati minuman 
cokelat hangat.  

Kembang api 
mula-mula ditemukan di 

negara Tiongkok. Awalnya 
untuk mengusir hal yang 
jahat. Kembang api lalu 
menyebar dan dikenal di 

seluruh dunia 

Dulunya, 
kembang api itu hanya 
berwarna oranye! Zat 

logam lainnya lalu 
ditambahkan. Jadi ketika 

diletupkan,muncul percikan 
berwarna-warni. 

Aku tidak sabar 
menunggu pesta 

kembang api. Pasti 
langit jadi indah 

berwarna-
warni.  

Selamat 
tahun baru!   

Kembang api 
kini dipakai untuk 

memeriahkan perayaan 
tahun baru, dan sebagainya 
di seluruh dunia. Tapi, hati-
hati saat menyalakannya, 

agar tidak terjadi 
kebakaran. 

      Teman-teman, ternyata di dunia ini ada negara yang lebih 
dulu merayakan tahun baru dan ada juga yang paling akhir 
merayakannya. Mau tahu, negara mana saja? 

 Kiribati, negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik, 
adalah negara yang paling awal merayakan pergantian tahun. 
Warga Kiribati merayakan tahun baru tanggal 31 Desember pada 
pukul 10.00 waktu setempat atau sekitar pukul 17.00 Waktu Indonesia 
Barat (WIB). 

  Sedangkan tempat yang paling akhir mengalami pergantian 
tahun adalah Samoa Amerika atau Samoa Timur, yang terletak di 
bagian selatan Samudra Pasifik. Di tempat ini, pergantian tahun 
berlangsung pada tanggal 1 Januari pukul 11.00 waktu setempat atau 
pukul 18.00 WIB.

 Nah, sekarang buatlah gambar jarum jam yang menunjukkan 
waktu sesuai angka yang terdapat di bawahnya!

Tahun Baru di Taman Kota
Negara yang Paling Awal dan

Paling Akhir Merayakan Tahun Baru

11.30                      12.10                        

7.05                      10.00                 

Sumber: Kompas.com
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Memberi Angka
Mencari 

Kata Tersembunyi

Saat merayakan Tahun Baru, 
biasanya kita meniup terompet. Di bawah ini ada 

deretan terompet yang belum ada angkanya. Dapatkah 
teman-teman mengisinya dengan angka yang sesuai?

Teman-teman kita sedang menyiapkan 
pesta untuk menyambut tahun baru 2023. 

Dapatkah teman-teman mencari 6 kata: kado, balon, 
BigMac, Kue, Ayam McD, McFlurry Choco dalam 

gambar di bawah ini?
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Niatku 
pada Tahun 2023

 Pada tahun baru, kita tinggalkan masa lalu dan kita 
sambut masa datang. 
Nah, ada baiknya tahun 2023 ini kita isi dengan hal-hal baru 
yang mungkin belum pernah kita lakukan sepanjang tahun 
2022 yang lalu. 
 Oleh karena itu, yuk kita membuat niat-niat atau rencana 
yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2023! Misalnya, setiap 
bangun tidur aku akan merapikan sendiri tempat tidurku. 
 Sekarang, tulislah 3 niat yang akan teman-teman lakukan 
pada tahun 2023!

Sepanjang tahun 2023 aku akan:

1. ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………
 ……………………

2. ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………
 ……………………

3. ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………
 ……………………
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