Edisi November - Desember 2021

Dunia
Hewan

Daftar Isi

Liputan
McKids Kompetisi Seru dan Menarik

2

Masa pandemi Covid-19 memang
mengharuskan kita tetap tinggal
di rumah dan mematuhi prokotol
kesehatan. Namun, di rumah saja
bukan berarti kita tidak bisa berkreasi
dan beraktivitas. Banyak hal yang bisa
kita lakukan di rumah untuk melatih
kreativitas dan bergerak agar tetap
sehat.
McDonald’s Indonesia mengadakan
aktivitas yang dapat diikuti seluruh
anggota McKids meski tetap berada di
rumah dengan mengadakan kompetisi
secara online sekaligus mengajak
merayakan Hari Kemerdekaan RI dan
Hari Olahraga Nasional. Setiap peserta
diminta untuk posting video mereka saat
mengikuti kompetisi ini dengan tagar
#McKidsSeru.
Ada Lomba
Menyanyi Lagu
Hari Merdeka
dalam rangka
menyambut Hari
Kemerdekaan
RI. Wah,
anggota McKids
dari seluruh
Zora Dairen
Indonesia terlihat
Juara 1 Lomba Menyanyi
bersemangat
Lagu Hari Merdeka
sekali mengikuti
lomba-lomba tersebut. Lebih dari 3.000
anggota McKids dengan semangat
menyanyikan Lagu Hari Merdeka.
Penampilan mereka pun sangat kreatif
dengan mengenakan kostum McKids
dan tambahan aneka atribut yang
makin menggemaskan. Ada yang
sambil membawa bendera Merah
Putih, ada juga yang mewarnai kedua
pipinya dengan lambang bendera
Merah Putih. Lomba ini sangat seru dan
menarik! Selamat kepada Zora Dairen
sebagai Juara 1 untuk Lomba Menyanyi
Lagu Hari Merdeka.
Tak kalah menarik, ada juga
Lomba Membaca Teks Proklamasi.
Terdapat 1.933 anggota

McKids yang
dengan lantang
dan berani
membacakan
Teks Proklamasi.
Suara mereka
sangat lantang
dan penuh
semangat saat
Fadel Arkan
membacakan
Juara 1 Lomba Membaca
Teks Proklamasi.
Teks Proklamasi
Wow, keren!
Apalagi dengan memakai kostum McKids
dan atribut ikat kepala merah putih,
topi pejuang tempo dulu, peci, dan pita
merah putih, seru ya! Fadel Arkan terpilih
menjadi juara 1, selamat ya!
Nah, untuk menyambut Hari
Olahraga Nasional lebih seru lagi dengan
digelarnya Lomba Senam bersama
Ronald.
Ronald McDonald mengajak para
member McKids melakukan senam sehat
dengan gerakan yang sederhana, tapi
tetap menyenangkan. Lebih dari 3.800
anggota McKids bergerak bersama
Ronald. Para peserta tampil dengan
lincah, bersemangat, dan ceria. Selamat
kepada Kaila Ayu A sebagai Juara 1.
Para juara masing-masing lomba
mendapatkan hadiah berupa Gift Card
McDonald’s dengan total nilai jutaan
rupiah serta Sertifikat. Wah, selamat
kepada para juara! Jangan khawatir
teman-teman, masih banyak kesempatan
untuk menjadi juara
di kegiatan McKids
selanjutnya.
Ikuti instagram
@mcdonaldsid untuk
tetap mendapatkan
info terbaru McKids.
Tetap semangat
dan siap-siap untuk
lomba McKids
Kaila Ayu A
selanjutnya, ya!
Juara 1 Lomba
Senam Ronald
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Hewan-Hewan
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Majalah McKids ini milik

Tuliskan nama kamu di kotak warna putih ya!
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English Corner
Teman-teman Mckids, lihat deh, ada banyak hewan mungil
di taman bunga ini. Selain burung yang cantik, ada beberapa
serangga yang menghuni taman ini. Serangga-serangga ini
termasuk yang bermanfaat untuk lingkungan di sekitar kita,
contohnya lebah. Lebah membantu bunga dan tanaman lain dalam
proses penyerbukan agar tanaman bisa tumbuh dan berkembang.
Yuk, kita mengenal serangga lain sambil belajar
bahasa Inggrisnya ya.!
kupu-kupu

burung

butterfly

drugs
bee

bird

lebah

semut

ant
kepik

ladybug
belalang sembah
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praying mantis
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Serangga
di Taman Bunga
Saat bunga-bunga mekar, biasanya ada banyak
serangga yang hinggap. Serangga itu suka mengisap sari
bunga. Sekarang, perhatikan kotak gambar serangga di
bawah ini. Setiap baris dan kolom, harus berisi serangga
yang berbeda.
Ayo, isilah setiap kotak kosong dengan potongan
gambar serangga yang benar!

Tempat Hidup Hewan
Berdasarkan tempat hidupnya, ada hewan yang
hidup di darat, di air, dan di udara. Contohnya, anjing
dan kucing hidup di darat. Ikan dan mamalia laut lumbalumba hidup di air. Burung, lebah, dan kelelawar hidup di
udara.
Namun, ada juga lo, hewan yang dapat hidup di dua alam,
yaitu di darat juga di air. Nah, inilah contohnya!
Yuk, kita susun huruf-huruf ini menjadi nama hewan
yang dapat hidup di darat dan di air, sesuai gambarnya!

?

KATKA

?
?

SLAMEANDAR

?
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Sumber : pinterpandai.com
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Hewan Laut

Hewan-hewan ini hidup di laut. Ada lumba-lumba,
gurita, ubur-ubur, bintang laut, penyu, dan kuda laut. Apakah
teman-teman sudah pernah melihatnya langsung?
Dapatkah teman-teman menghitung jumlah
hewan-hewan itu? Tulis angkanya di dalam kotak, ya!
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Petok… Petok…
Ayam di peternakan Pak Dodi sedang bertelur. Setiap
induk ayam, biasanya akan mengerami telurnya sampai
menetas sekitar 21 hari.
Hitung, yuk, berapa butir telur yang sedang dierami oleh
setiap induk ayam? Warnai angka yang benar di bawah
setiap gambar, ya!
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Sumber: oceana.org
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Belajar Bersama
Ronald McDonald
membeli
.

baru tentang berbagai jenis

adiknya, tertarik melihat isi

Sayangnya, ia kurang mengerti isi
“Kak

, apa itu

lalu dengan bangga mengulang pelajaran
tentang

sambil susah payah

sedang mengerjakan tugas

. Ia tidak bisa membantu
melihat

lewat.

menjelaskan pada
,” kata

Dengan sabar,
kanivora adalah

pemakan segala.

sangat gembira karena pengetahuannya bertambah.

itu.

di depan

bangga. “Terimakasih,

Sayangnya,

pemakan tumbuhan. Dan

omnivora adalah

itu.

membaca
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herbivora adalah

karnivora, herbivora,

dan omnivora?” tanya

tugas

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

.
.

bertepuk tangan
jadi bertambah

pintar!”

. Untung

memanggil

untuk

. “Aku sedang mengerjakan

Keterangan Gambar
: Ronald McDonald

: Buku

: Iren

: Icha

: Hewan

: Sekolah

.
menjelaskan.
pemakan daging.
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Aktivitas Hewan
Ada hewan yang beraktivitas atau mencari makan pada siang
hari dan pada malam hari. Hewan yang mencari makan pada siang
hari disebut hewan diurnal. Contohnya, burung kakaktua, rajawali,
dan monyet. Sedangkan hewan yang mencari makan pada malam
hari disebut hewan nokturnal. Contohnya, burung hantu, kelelawar,
dan tarsius.

Oleh-Oleh Kakek
Kakek
membawa
seekor ayam
betina!

Kakek datang berkunjung ke rumah Rakka dan
Mahika. Wah, Kakek membawa oleh-oleh unik.
Dan hebatnya,
ini ayam
petelur.

Teman kakek seorang
peternak ayam petelur. Kakek
diberi lima ekor ayam. Yang
seekor Kakek bawa untuk
kalian!

Ayo, gambarlah lambang siang hari (
) dan lambang
malam hari (
) di samping gambar hewan berikut ini,
sesuai waktu aktivitasnya masing-masing!

Esoknya, Rakka memperkenalkan ayamnya pada
Ronald McDonald.
Kamu harus rajin
memberi makan
ayammu. Supaya
cepat bertelur. Berikan
vitamin juga.

Kalau begitu,
temani aku beli
makanan ayam
dan vitaminnya,
ya, Ronald.

Ini telur dari ayam betina petelur.
Tidak bisa menetas menjadi anak ayam.
Telur-telur dari ayam petelur, biasanya
untuk dikonsumsi. Direbus, digoreng, jadi
campuran adonan kue, dan sebagainya.

Beberapa waktu kemudian, Rakka menemukan tiga
butir telur di kandang ayamnya. Ronald menemukan
dua butir di sudut halaman. Rakka sangat senang.
Telurnya bisa
untuk aku
sarapan pagi.

Ooo, aku baru tahu!
Kalau begitu, dua telur
ini untuk Ayah dan Ibu.
Dan tiga telur ini, untuk
kita bertiga saja.

Ha
ha
ha…
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Sumber : Bobo.id

Tidak boleh.
Telurnya mau aku
tetaskan. Supaya
aku punya anak
ayam

a
Ha h

ha…

Terimakasih,
Rakka! Ha ha
ha…

Ilustrasi: Wandy
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Jerapah, Hewan
Paling Tinggi
Jerapah berleher panjang ini adalah hewan darat tertinggi
di dunia. Tinggi jerapah jantan bisa sampai 5,5 meter.
Jerapah hanya memakan tumbuhan. Makanan kesukaannya
daun akasia. Seekor jerapah dapat menghabiskan 45 kg
daun dan ranting dalam sehari!
Nah, sekarang, warnai jerapah ini dengan warna
yang indah, ya!
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Sumber: National Geographic Kids

Hewan Reptilia
Hewan reptilia disebut juga hewan melata. Hewan
ini banyak macamnya. Mulai dari kura-kura, komodo,
kadal, buaya, dan ular. Mereka berkembang biak
dengan bertelur. Tubuh mereka ditutupi sisik atau
cangkang. Makanannya serangga atau hewan kecil.
Supaya lebih mengenal mereka, tulis yuk, 5 hewan
reptilia di bawah ini!

Sumber: dkfindout.com
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Hewan-Hewan
yang Serupa
Banyak hewan yang tampilannya mirip atau serupa, tetapi
sebenarnya berbeda. Contohnya antara lain alligator dan buaya,
kupu-kupu dan ngengat, serta kura-kura dan penyu.
Bila kita cermati, aligator ujung mulutnya lebar agak bulat dan
hidup di air tawar. Sedangkan buaya ujung mulutnya lebih lancip
dan giginya terlihat saat mulutnya tertutup. Buaya bisa hidup di
air tawar dan air asin.
Lalu, kupu-kupu warna sayapnya cerah serta coraknya banyak,
saat hinggap sayapnya dilipat, dan beraktivitas pada siang hari.
Sedangkan ngengat warna sayapnya cenderung kusam serta
coraknya sedikit, saat hinggap sayapnya tetap dibentangkan, dan
beraktivitas pada malam hari.
Nah, kalau kura-kura kepalanya dapat masuk ke dalam
tempurung badannya dan kakinya memiliki jari serta kuku.
Sedangkan penyu kepalanya tidak dapat masuk ke dalam
tempurung badannya dan kakinya berbentuk sirip.
Sekarang, yuk kita tarik garis untuk menghubungkan
gambar dengan namanya!

Ngengat
Penyu
Kura-kura
Aligator
Buaya
Kupu-kupu
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Sumber : Majalah Bobo No.24 (16 Sept.2021), Majalah Mombi SD 198 (15 Sept.2021)

