
Dari mana air yang mengalir dari keran itu berasal? Ceritanya panjang … 
Temukan perjalanan panjangnya untuk sampai padamu! 

Siklus
air!



Gunting dan letakkan tahapan utama perjalanan air di gambar pemandangan, 
untuk gambaran lengkap yang indah!

Siklus
air!



Tapi apa sebenarnya yang sedang terjadi?

Dapatkah kamu menyusun definisi ini secara berurutan, 
menuliskan nomor dan nama yang sesuai dengan berbagai tahapan siklus air?

Di bawah pengaruh panas matahari, 
air berubah menjadi gas, yang naik ke 
langit. Bentuk besar muncul, putih 
seperti kapas, dan penuh tetesan. 
Ini adalah awan!

Langit mendung. Air, dalam bentuk 
gas, menjadi cair kembali dan jatuh 
kembali ke bumi: inilah hujan. Jika 
sangat dingin, air berubah menjadi 
hujan es atau butiran salju.

Air yang ditemukan di alam tidak selalu 
dapat diminum, oleh karena itu harus 
diolah di gedung-gedung besar. Di sini 
kita menghilangkan mikroba, kita 
menyaringnya, kita memurnikannya.

Setelah mandi atau mencuci piring, 
air kotor yang sudah digunakan 
pergi ke pabrik besar yang akan 
membersihkannya, sebelum 
kemudian air tersebut dibuang ke 
alam, tanpa mencemari!

Air bersih diantarkan melalui pipa 
panjang. Ia tiba di rumah, ke keran. 
Setelah direbus sampai mendidih, 
siap diminum!

Sekarang kita sudah menghasilkan air 
minum, harus disimpan, seperti dalam 
botol besar!
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