
Къщата на 
стопанина

Фермерът засява 
житни семена 

(житни зърна) със
сеялката.

Нива с пшеница

Крави и 
теленца пасат 
по ливадата.

Зеленчукова 
градина

След като бъдат 
издоени, кравите 
се връщат на 

пасището.

Гараж 
(хангар)

Хамбар 
за пшеница

Кравите 
нощуват в обора 

(краварника).

Таванът 
е пълен 

със сено за   
     овцете.

Слама 
(за постелка на 

животните в обора)

Плашило

Кокошарници

Доилна 
зала

Бе
еее!

Мууу!

Ко-ко!

Му
ууу!

В някои ферми се отглеждат хиляди 
животни и се обработват огромни поля 

и градини. В тях работят много 
хора – селскостопански работници 

с най-различни професии. 
     Фермата, с която ще ви запознаем,

     не е голяма, но продукцията ѝ 
е много разнообразна.

Много хора имат малки 
стопанства, в които отглеждат 

растения и животни, за да 
осигурят храна на семействата 
си. Храната, която купуваме 
от пазарите и магазините, 

идва от фермите – 
стопанства, които продават 

продукцията си. Има 
различни ферми. В едни 
се отглеждат животни, 
в други – земеделски 

култури, а някои се зани-
мават и с животновъдство, 

и със земеделие.

Във фермата
През пролетта
Доене
През лятото
Машини 
Домашни птици
През зимата

1
2
4
6
8

10
12

Силаж(консервирана 
трева за кравите) 

1

Във ферматаСъдържание

Силоз
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Овчарят помага на 
овцата да нахрани 

новородените си агънца.

Агнетата – малките  
на овцата, бозаят мляко от 

майка си. Когато поотраснат и 
започнат да се хранят с трева, 

се наричат шилета.

Овцете майки блеят, 
когато искат да извикат 

агънцата си.

Юница – млада 
крава, която още си 

няма теленце.

Дъщерята на фермера 
носи храна за кравите.

Шиле
Агне

Корито за храна

Теле

През първите дни новороденото 
теленце остава близо до майка си. 
То ще бозае мляко по 5-8 пъти на 
ден, докато стане на 6-9 месеца.

Овчар

Бе
ее! Беее!

Мууу
!

Съпругата на фермера 
посреща ветеринаря.

Бау! Бау!

Фермерът 
разорава бразди 

в почвата и засява
в тях семена.

Топъл пролетен ден във фермата.
Овцете и кравите са на полето със 

своите агънца и теленца.

През пролетта

Тази овца скоро 
ще има агънце.

32
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Косачката коси порасналата трева. 
Понякога окосената трева се оставя 

да изсъхне. Изсушената трева се 
нарича сено и се използва за храна 

на животните през зимата. 

Вълната, остригана от една 
овца, се нарича руно. РунӚта 

се слагат в чували.

Овца с 
мека, дълга, 
топла вълна

Пастирката довежда 
стадото овце от 
пасището и го 

прибира в кошарата.

Тревата от тази коситба 
се събира в ремарке, 

за да бъде откарана в силоза.

Приспособление 
за стригане на 

овцете.

Стригачите може 
да стрижат овце 
цял ден. Когато 

приключат с всички 
овце, отиват да 
стрижат овцете 
в друга ферма.

Агнетата чакат тук. 
Тяхната вълна още 

не е пораснала 
достатъчно, за да 
бъде остригана.

Със специална свирка 
пастирката дава команди 

на кучето какво да 
прави, за да помага при 
прибирането на овцете.

Овчи рунӚ

Бе
ее! Беее!

Пшеницата
на тази нива 

започва да узрява.

Чу
рул

ик!

Стригач

Плашило

Ремарке

През лятото е време да се коси тревата, да се жъне 
житото, да се стриже вълната на овцете. 
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През лятото
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