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Ahoj děti, 
už jste byly někdy na farmě? 
A víte, která zvířátka na farmě žijí? 
Připravili jsme pro vás omalovánku, 
kde je všechna najdete. U každého obrázku 
je krátká říkánka o tom, jak zvířátka vypadají, 
co dělají či jak o ně na farmě pečují. 
Pusťte se do jejich vymalování. 
Povídejte si o nich a hledejte další zajímavosti 
v knihách, příbězích nebo ve svém okolí. 
Až se dostanete na farmu, třeba při návštěvě 
na vesnici, exkurzi se školou nebo na den 
otevřených dveří, poznáte je jako nic. 
Možná přitom objevíte, že lidé i zvířátka 
potřebují vlastně stejné věci. Pravidelné 
zajištění čerstvé potravy a vody, pohyb venku, 
místo na odpočinek a spaní, pohodu a vlídnou 
péči. Lidé na farmě se o ně starají. 
Je to odpovědná a náročná práce, navíc každý 
den v roce. Je ale také zajímavá, pestrá a přináší 
radost i užitek každému z nás. 
No schválně, kdo by odolal čerstvému mléku, 
misce s tvarohem či jogurtem, vajíčku a dalším 
dobrotám? 
Farmy jsou plné života a jen díky poctivé práci 
farmářů, dostáváme jídlo do obchodů, školních 
jídelen, restaurací a k nám domů.



Pejsek ráno brzy vstává,
na svou misku pozor dává.
Na farmářku krátce štěkne,
o snídani si tak řekne.



Kočička zas nedočkavě
pozoruje krávu v chlévě,
zda jí zbude po dojení,
trošku mlíčka ke snídani.



Každé ráno koza mečí mé, mé, mé,
kdo na pastvu mě požene?
Mé nejmilejší krmení
je šťavnaté z louky lupení.



Chro, chro, chro, 
prasátko ráno hubuje,
mé korýtko prázdné je.
Nemohu se dočkat ani,
co dostanu ke snídani.



Kravička volá na farmářku, bú, bú, bú,
mléka dnes nadojíš plnou nádobu.
Když dostanu jetelíček na krmení,
zas bude dost mléka na dojení.



Hříbě rádo poskakuje,
klisna ho vždy následuje,
aby se jí neztratilo
a na pastvě nezbloudilo.



Slepice se ráda hrabe,
učí to i kuřátka,
jak si najít někde v trávě 
semínko či červíka.



Na pastvě chlubí se ovečky,
jsme lepší než všechny sekačky.
Umíme i mléko dát,
nebo vlnu na kabát.



Kachna se vždy ráda koupe,
její peří nepromokne.
Na nohou má tenké blány,
pomáhají při plavání.



Na vetřelce husa syčí, 
křídly brání housata.
Drž se dál a pěkně stůj,
nebo příjde odplata.



Z květu na květ včelka letí,
první druhá i ta třetí.
Sluníčko je pozoruje,
k návratu je povzbuzuje.
Pospěšte si, den se krátí,
ať se domů všechny vrátí.



Hudry, hudry, zde jsem pán,
proženu vás klidně sám.
Kdopak se to durdí a hudruje,
nevíte, to přece náš krocan je.



Hebká srst a dlouhé uši,
podívejte, jak mi sluší.
Dupnu sem a dupnu tam,
vesele si zahopsám.



AGRÁRNÍ KOMORA
Zlín

Vydává: LÍSKA, z.s.,
pro projekt Pomozte nám zachránit farmáře, jeho příběh minulý a budoucí

Autor říkánek: Marie Kordulová • Editor: Iva Koutná, Michaela Koutná
Ilustrace: Kateřina Mrnůštíková, Ladislav Skalka

Grafi cká úprava a sazba: Dita Baboučková • Tisk a vazba: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice
www.pomoztenamzachranitfarmare.cz • www.liska-evvo.cz, listopad 2018

Hrazeno z projektu Ministerstva zemědělství číslo 56/2018.


