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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,  
GOZDARSTVO IN PREHRANO



Pobarvanka s kratko poučno vsebino 
in zanimivostmi iz življenja na kmetiji, 
opremljena z nalepkami.

  Pobrskaj med nalepkami 
  in z njimi dopolni slike.

POBARVANKA Na kmetijiNa kmetiji
Izdalo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Tisk: Birografi ka Bori d.o.o.
Naklada: 5000 izvodov 

Ljubljana, avgust 2015

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020, 
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.



Jutro na kmetiji se začne zgodaj. Si že slišal za pregovor: “Rana ura, zlata ura” ?



Brez čebel ne bi bilo toliko različnih vrst sadja in zelenjave, 
niti tako lepih barv na travniku. Čebele morajo obleteti več milijonov cvetov, da čebelar dobi 1 kg medu. 
Če bi to naredila ena sama čebela, bi opravila pot, enako približno 7-kratnemu obsegu Zemlje.



Zajtrk je najpomembnejši dnevni obrok.  ‘’Prazna vreča ne stoji pokonci,’’ pravi star slovenski pregovor.



Prašiči slovijo kot zelo inteligentne in prijazne živali. Krškopoljski prašič je edina ohranjena 
slovenska avtohtona pasma. Ti prašiči imajo zadnji konec telesa črne barve, prednji pa je bolj ali manjbel.



Petelin ima pisano perje, na glavi greben 
in vsako jutro zapoje. Kokoši so manjše od petelina. Nesnice v domači reji znesejo do 200 jajc na leto.



Ali veš, da konji čez dan večinoma stojijo in tudi dremajo stoje? 
Med dremanjem »zaklenejo« sklepe in mišice v nogah, zato tudi med spanjem ne padejo. 
Enkrat na dan ležejo na tla, za kakšne pol ure ali malo več.



Ali veš, da jablana raste na vseh celinah sveta?
“Eno jabolko na dan prežene zdravnika stran,” pravi slovenski pregovor.



Večino mleka nam dajejo krave, čeprav poznamo tudi ovčje, kozje, kobilje in osličje mleko. 
Mleko je pomembno živilo za zdravje kosti in za naš razvoj, saj je bogato s kalcijem, fosforjem in beljakovinami.











Gozdovi so naše naravno bogastvo. Gozd je tudi dom za številne gozdne živali. Naštej jih nekaj!



Poznamo veliko vrst žitaric kot so pšenica,  koruza,  ječmen, oves, pira, rž, ajda, proso.
Iz njih že od nekdaj pripravljamo kruh, testenine in kaše. Nekoč so jih želi ročno, za to so uporabljali srp.



Danes kmetje večino dela na polju opravijo s stroji. 
Stroji omogočajo, da se delo na kmetiji naredi lažje, hitreje in bolj učinkovito. 



Zelenjava, ki jo gojimo na domačem vrtu lahko bolje dozori, 
zato ima več vitaminov in mineralov, višjo hranilno vrednost in bolj bogat okus.



Tudi korenine so lahko okusne! Povej, katero korenasto zelenjavo poznaš.



Slovenci veljamo za ljubitelje krompirja.  
Poznamo številne domače sorte in veliko različnih jedi iz krompirja.



Živali in ljudje na kmetiji bivajo v sožitju. Ljudje jim nudimo zavetje in hrano. Znaš opisati, kaj dajo živali nam?



Obišči tržnico! Na tržnici najdeš veliko svežega sadja in zelenjave iz lokalnih kmetij.



http://www.program-podezelja.si

Za vsebino je odgovorna: MREŽA Blatnik d.n.o.

VIRI: www.mkgp.gov.si, http://www.czs.si, http://tradicionalni-zajtrk.si  




