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drugsAyo, cocokkan potongan puzzle berikut ini dengan tepat! 
Isilah lingkaran yang kosong dengan angka yang sesuai 

potongan yang benar!

Puzzle
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map

science book
dictionary

Halo Ronald

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

dengan McKids edisi bulan Mei – Juni 2022.

Tema McKids kali ini adalah Membaca Buku. Teman-teman tentu suka 

membaca buku, kan? Kalau kita rajin membaca buku, maka kita akan 

memiliki banyak pengetahuan.

Ya, karena buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. 

Jadi, kalau kita ingin memiliki banyak ilmu, kita harus masuk ke gudangnya 

yaitu buku dengan kunci masuknya adalah membaca.

Nah, Majalah McKids edisi kali ini akan mengajak teman-teman 

mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan buku. Kita akan 

tahu proses pembuatan kertas hingga menjadi buku. Kita juga akan tahu 

berbagai manfaat membaca buku. Lalu, kita akan belajar mengungkapkan 

perasaan lewat buku harian atau diary. Berbagai aktivitas dalam Majalah 

McKids ini juga akan menambah pengetahuan, ketrampilan, dan ketelitian 

kita.
Yuk, kita baca dan ikuti aktivitas pada setiap halaman dalam Majalah 

McKids ini. Selamat membaca untuk menambah pengetahuan dan 

kecerdasan kita!

English Corner

tas ransel

kompas

teropong bintang

bola dunia

peta

buku pengetahuan

kamus
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StudyingTogether
Teman-teman McKids, lihatlah ada teman-teman kita yang 

sedang  belajar membaca peta.  Ya, dengan peta kita jadi   
tahu  letak negara atau kota lain di dunia. Yuk, kita pelajari 

beberapa kata dalam bahasa Inggris dari gambar ini.



Dari Pohon Menjadi Buku

Lihat, adik kecil suka sekali 
melihat gambar-gambar di buku! Sekarang, 
ia mencoba mengambil buku sendiri dari rak 

buku. Eh, buku-bukunya berserakan di lantai. Bantu 
rapikan, yuk! Susun setiap buku sesuai jenisnya. Lalu, 
hitunglah juga jumlah setiap jenis buku dan tuliskan di 

tempat yang tersedia! 

Merapikan Buku 

A

C

B

D= ..........

= ..........

= ..........

= ..........

= ..........

= ..........

Zaman dulu, buku terbuat dari kulit kayu, kulit hewan, dan 
daun pohon lontar. Setelah ditemukan kertas, mulailah buku 
dibuat dari kertas seperti yang kita kenal sekarang. 

O iya, pada zaman serba digital sekarang ini, ada juga buku 
dalam bentuk elektronik atau digital yang biasa disebut e-book. 
Buku bentuk elektronik ini dapat kita baca lewat handphone, tablet, 
atau komputer. 

Nah, pada umumnya bahan pembuat kertas adalah pohon. Proses 
pembuatannya diawali dari batang pohon yang diolah dengan 
mesin menjadi bubur kayu atau disebut pulp. Bubur kayu itu lalu 
diolah agar bersih dan putih. Setelah itu, diproses lagi dalam mesin 
pembuatan kertas sehingga hasilnya adalah gulungan kertas. 

Yuk, sekarang kita beri tanda panah pada gambar ini sesuai 
tahap-tahap pembuatan kertas!

Pulp

Mesin
KertasKertas

Pembersihan/ 
Pemutihan

Sumber : Majalah GIRLS No.13 & 19/IX/2014 - Kompas Gramedia
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Ada banyak jenis buku 
yang bisa kita baca. Salah satunya, 

buku dongeng. Dapatkah teman-teman 
menghubungkan jenis buku dengan gambar 

buku yang sesuai? 

Siapa yang 
pernah ke perpustakaan? 

Perpustakaan itu tempat yang menyediakan 
banyak buku. Buku-buku di sana boleh dipinjam oleh 
pengunjung. Hari ini Riza ingin sekali berkunjung ke 

perpustakaan baru dekat rumahnya. Kata Ayah, di sana ada 
banyak buku bacaan seru untuk anak-anak. Oiya, di sana 
juga kita bisa membaca buku digital, lo! Yuk, ikut Riza ke 

sana! Jangan sampai salah jalan, ya!

Jenis-Jenis Buku Ke Perpustakaan

Buku Masak

 Ensiklopedi

 PERPUSTAKAAN

Buku Sains

Kamus

Buku Dongeng

98



Buah-Buahan 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 . 

 “Kamu suka  apa saja?” tanya 

. 

 “Aku suka semua . Menurut buku 

ini,  itu mengandung aneka zat yang 

berguna buat ,” jawab .  

 “Coba aku test, pengetahuan kamu tentang 

 ya!” kata  bercanda. 

 “Wah, seperti di sekolah saja,” kata

gembira. 

 “Apa kamu tahu,   itu mengandung zat 

apa saja yang berguna buat ?” tanya  

pada . 

Keterangan Gambar

: Ronald McDonald

: Kiria : Tubuh

: Buku

: Pisang

: Kiwi

 “  itu mengandung zat potassium. Yang 

akan menguatkan  manusia,” jawab .

  “Wah, hebat,” kata . “Apa kamu tahu, buah 

 itu mengandung vitamin apa?” 

  mengangguk. “Aku tahu! mengandung 

vitamin C,” kata . 

 “Wah,  memang pintar,” puji Ronald. 

 “Itu karena aku suka membaca ,” kata . 

: Buah-buahan  
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Ilustrasi: Wandy

Ronald McDonald, Rakka dan Mahika tampak bersepeda di 
kompleks. Di sepeda mereka, tampak ada keranjang tertutup. 

Ronald McDonald, Mahika dan Rakka sampai di taman. 

Wah, Ronald 
Rakka dan Mahika, 
pasti bawa banyak 

hamburger!

Aku 
gelar ti-
kar dulu, 

ya!

Tak lama, anak-anak 
berdatangan berkerumun. 

Ternyata, hari itu Ronald McDonald, Rakka, dan Mahika 
menjadi petugas perpustakaan keliling. Hamburglar 
tadinya kecewa karena tidak mendapat hamburger.  

Tidak 
lama lagi, pasti 
banyak anak-
anak datang.. 

Kalau begitu, 
aku pinjam buku 

tentang pembuatan 
hamburger saja! 

Antri, ya. 
Semua pasti 

kebagian

Aku 
mau 

Aku 
juga mau

Wah, buku ini 
keren!

Ini juga seru 
ceritanya!

Buku adalah
 hamburger untuk otak, 

Hamburglar! Buku 
membuat otak kita 

jadi kenyang dengan 
pengetahuan!

Perpustakaan Keliling 

 Buku adalah gudang ilmu
 dan membaca adalah kuncinya. 

Jadi, kalau kita ingin memiliki banyak ilmu 
pengetahuan, kita harus masuk ke gudang ilmu. Nah, 

kunci untuk masuknya adalah membaca. Banyak sekali 
manfaat membaca. Antara lain, menambah pengetahuan, 

meningkatkan kecerdasan, meningkatkan konsentrasi, 
menumbuhkan imajinasi, dan menghibur.

 Ayo, sekarang temukan 2 manfaat membaca pada 
deretan huruf-huruf ini! Lingkari jawabannya, ya!

Manfaat Membaca 

M  E  N  A  N  G K  A   P  B U  K  U  G  U  D  A   N  G

K   E  C E  R  T U  M B  U  H  I   B  U  R  C  E  R   D

M  E  N  A M  B  A  H  P  E  N G   E  T  A  H  U  A  N

M  E  N  I   N G  A  T   K  E  C  E   R  I   A  S  A  N  O

P   E  M  E  N G  H  I   B  U  R  K  O  N  S  E   N  A  S

I   M  A  J  I   B  U  K  U M  E  N  U  M  B  U  H   K   A

Sumber : Gramedia.com
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Mencari Benda 
Tersembunyi Mewarnai

Di perpustakaan 
banyak sekali buku yang bisa kita baca. 

Lihatlah teman-teman kita yang sedang 
membaca buku kesukaan mereka! Asyik dan 

seru, ya! Namun, di gambar ini ada 9 benda yang 
tersembunyi. Dapatkah kamu menemukannya?

Membaca buku 
membuat kita bertambah pandai. 

Teman-teman kita ini senang membaca. 
Sayangnya, gambar mereka belum berwarna. 

Dapatkah kamu mewarnainya? Setelah itu, kita 
baca buku seperti mereka, yuk!
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Sumber : Kompas.id

Buku Harian
 Selain buku tulis, kita mengenal ada 

buku novel yang berisi cerita, buku komik yang 
berisi cerita bergambar, buku ensiklopedi yang 
berisi pengetahuan umum, dan ada juga buku 
harian (diary). Buku harian adalah buku yang 
kita tulis sendiri, yang berisi peristiwa atau kejadian yang kita 
alami setiap hari. Baik itu peristiwa yang menyenangkan, 
menyedihkan, mengharukan, maupun menegangkan. 

 Manfaat menulis buku harian adalah kita berlatih menulis 
setiap hari, kita bisa mengungkapkan perasaan kita, dan buku 
harian itu bisa dikembangkan menjadi cerita pendek (cerpen).

 Nah, sekarang isilah titik-titik ini dengan perasaanmu 
berdasarkan catatan pada buku harian ini!   

Tanggal                     Peristiwa                          Perasaanku

Sore, hari ini, si Belang kucing kesayangan-
ku sakit. Ia tiduran terus dan tidak mau 
makan. 

Pagi ini, saat bangun tidur, aku melihat 
si Belang lemas. Aku pun berteriak minta 
tolong pada ibu, karena aku takut dan 
khawatir dengan kondisi si Belang yang 
terkulai lemas. Si Belang segera kami 
bawa ke dokter hewan.

Sejak kemarin, si Belang diberi minum obat 
dan vitamin. Hari ini si Belang mulai sehat. 
Ia sudah mau makan dan bermain lagi. 

1 Mei                

2 Mei                           

3 Mei     

.......................              

........................              

........................              
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