Edisi September-Oktober 2020

Kekayaan Alam
Indonesia
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Majalah McKids ini milik
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Tuliskan nama kamu
di kotak warna putih ya!

Halo Ronald
Halo, teman-teman yang baik dan cerdas! Kita berjumpa kembali dengan
McKids edisi bulan September – Oktober 2020.
Tema McKids kali ini adalah Kekayaan Alam Indonesia. Wow, luar biasa! Tanah
Air kita ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Ada kekayaan alam yang
berasal dari hasil tanaman, hasil tambang, dan hasil lautan.
Dari hasil tanaman, Tanah Air kita dikenal sebagai sumber rempah-rempah.
Rempah-rempah itu dapat dijadikan bumbu masakan maupun bahan obat-obatan.
Dari hasil tambang, Bumi Indonesia juga dikenal kaya akan kandungan migas
(minyak dan gas) dan nonmigas (batuan dan mineral).
Dari hasil laut, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan laut
yang juga melimpah. Ada tumbuhan laut dan berbagai jenis hewan laut.
Nah, di Majalah McKids edisi kali ini kita akan diajak mengenal contoh hasil
tanaman berupa rempah, aneka hasil tambang dan hasil olahannya, serta dari
hasil laut.
Yuk, kita kenali, kita cintai, dan jaga kekayaan bangsa kita! Saatnya kita
membaca Majalah McKids!

English Corner
Indonesia punya spesies ikan terbesar di dunia, lo. Menurut
catatan di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) ada 650
spesies ikan hias. Wow! Sekarang kita belajar kata-kata dalam
bahasa Inggris yang berhubungan dengan laut kita, ya.
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Ilustrasi oleh Nina, dok. Majalah Anak Grid Network
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Mencari Ibu Penyu

Hasil Tanaman

Kura-kura berbeda dengan penyu. Kalau kura-kura dapat hidup
di darat dan air tawar. Sementara penyu adalah hewan yang
sebagaian besar hidupnya di dalam air laut. Hei lihat, ada
seekor anak penyu yang kebingungan. Oh, dia mencari jalan
menuju ke induknya. Yuk, kita bantu anak penyu itu! Wah, ada
banyak hewan laut bersembunyi di antara terumbu karang.
Coba sebutkan hewan laut yang ditemukan ya!

Di antara kekayaan alam Indonesia, ada yang berupa hasil
tanaman. Hasil tanaman itu antara lain rempah-rempah.
Ratusan tahun lalu, bangsa Eropa datang ke Tanah Air kita
untuk berburu rempah-rempah. Rempah-rempah itu digunakan
untuk bumbu makanan dan bahan obat-obatan. Contoh
rempah-rempah itu antara lain pala, cengkeh, lada, kayu
manis, kemiri, vanila, kunyit, jahe, dan masih banyak lagi.
Nah, sekarang kita cari 3 rempah yang ada di dapur rumah
kita. Lingkari jawabannya, ya!
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Ilustrasi oleh Wandy, dok. Majalah Anak Grid Network

Sumber : Kompas.com ; Ilustrasi oleh Ilsa Anola
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Menghitung
Bunga

Hewan Laut

Birdie senang sekali melihat bunga-bunga yang indah ini.
Bunga-bunga ini tumbuh di Indonesia, lo. Yuk, kita hitung jumlahnya!

Ayo, bantu Hamburglar melingkari gambar hewan yang
tinggal di laut!

Bunga Anggrek
=

Bunga Kenanga
=

Kembang Sepatu
=

Bunga Kamboja

Bunga Raflesia

Kantong Semar

=
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Ilustrasi: dok.Majalah Anak Gridnetwork, Ilsa Anola
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Ilustrasi: dok.Majalah Anak Grid Network
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Taman Nasional
Bunaken
Mereka membuka peralatan

Bacalah keterangan gambar pada kotak di bawah
ini. Lalu bacalah cerita ini sesuai dengan keterangan
gambar di depan ayah dan ibumu!
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Kini mereka merasa lapar.
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: Ronald McDonald
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Keterangan Gambar
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dan
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Setelah puas melihat
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, mereka kembali ke pantai.
Ilustrasi oleh Ilsa Anola, dok.Majalah Anak Grid Network
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Hasil Tambang

Ngarai Sianok
Ronald McDonald, Rakka dan Mahika
sedang melihat foto-foto liburan mereka
tahun lalu di Bukit Tinggi, Sumatera Selatan.

Selain hasil tanaman berupa rempah-rempah yang terkenal
sejak dulu, kekayaan alam Indonesia juga ada yang berupa
hasil tambang. Hasil tambang diperoleh dari penggalian Bumi.
Contoh hasil tambang antara lain batu bara, bauksit, biji besi,
emas, dan tembaga.
Mau tahu, hasil tambang itu diolah menjadi apa saja? Tebalkan
titik-titik yang menghubungkan barang hasil tambang dengan
hasil jadinya!

Batubara

Besi untuk berbagai keperluan.

Foto-foto kita
di sana, bagus
-bagus semua!

Iya. Indonesia
memang punya
banyak sekali kekayaan
alam yang menjadi
tempat wisata.

Ronald,
Mahika! Ini foto kita
waktu di Taman
Panorama.

Ha ha,
Rakka dan Ronald
gaya sekali!

Ngarai Sianok
memang indah,
ya, Ronald!

Ini tinggi sekali,
Ronald! Aku agak takut,
tapi Mahika malah
gaya! Ha ha..

Aku punya foto
waktu kita di
Janjang Saribu.
Lihat!

Diolah menjadi kawat kabel.

Bauksit

Biji besi

Aluminium untuk bahan
pembuatan perkakas dapur
atau badan pesawat.

Emas
Bahan bakar untuk industri dan
pembangkit listrik tenaga uap.

Ronald,
Rakka, aku punya
foto rumah beratap
rumput ini!
Bagus, ya!

Selesai melihat-lihat foto, Ronald McDonald
mengeluarkan oleh-oleh yang ia bawa.
Nah, sekarang,
ayo kita nikmati
keripik pedas kiriman
temanku dari
Padang.

Wah,
oleh-oleh khas
kota Padang!

Terimakasih,
Ronald, sudah berlibur
bersama kami! Walau
liburnya hanya di teras!
Ha ha ha…

Tembaga
Diolah menjadi perhiasan.
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Sumber: Kompas.com, duniatambang.co.id ; Ilustrasi oleh Ilsa Anola

Ilustrasi: Wandy
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Benda Tersembunyi
Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah terumbu karang.
Seperti terumbu karang di Raja Ampat, Papua ini. Indah sekali,
ya! Dapatkah kamu mencari 8 botol yang tersembunyi di
gambar ini?

Hutan Tropis
Indonesia juga kaya akan hutannya. Hutan itu rumah bagi
banyak hewan. Yuk, kita bantu Hamburglar untuk mengisi kotak
yang masih kosong! Perhatikan deretannya, ya!
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Ilustrasi oleh dok.Majalah Anak Gridnetwork
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Ilustrasi: dok.Majalah Anak Gridnetwork
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Hasil Laut
Kakayaan alam Indonesia juga berasal dari hasil laut. Sebagai
negara kepulauan, laut Indonesia sangat luas dan melimpah
kekayaannya. Kekayaan dari hasil laut antara lain garam serta
berbagai jenis hewan dan tumbuhan laut. Contohnya, ikan,
kerang mutiara, lobster, mamalia laut, serta rumput laut.
Nah, teman-teman, yuk kita sempurnakan gambar beberapa
jenis hewan laut di bawah ini. Jangan lupa diberi warna ya,
supaya lebih indah!
Setelah itu, berilah tanda √ pada hewan laut yang bukan
termasuk ikan!

Paus

Hiu

Pari

Salmon
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Sumber: ilmugeografi.com ; Ilustrasi oleh Ilsa Anola

Cakalang

Lumba-lumba

