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En ko på gården
En ko på gården skal lave mælk. En ko kan lave mælk, når den har
født en kalv. En ko spiser græs. Det kan den godt lide. Den spiser
græs på en mark, når det er sommer. Når den ikke er på græs, får
den en-si-lage. Det er græs og andre plan-ter, som man snit-ter og
gem-mer. En ko tyg-ger drøv. Den tyg-ger sin mad flere gange.
Den har fire maver. Græs-set kommer ned i maven, men koen gylper det op igen. Så tyg-ger den på det igen. Den gør det igen og
igen. Den tyg-ger drøv. En ko tyg-ger drøv 10 timer hver dag.

ja nej
En ko på en gård skal læg-ge æg
En ko på en gård skal lave mælk
En ko kan lave mælk, når den er en kalv

En ko kan lave mælk, når den har født en kalv
En ko spiser græs
Den gylper det græs op og tyg-ger på det igen og igen
Den ko har 10 maver
En ko tyg-ger drøv

En gris på gården
På en gård skal en gris bruges til kød. En gris spiser mest byg
og hvede. Det er korn. De spiser også soja og raps. En han-gris
hedder en orne. En hun-gris hedder en so. En baby-gris hedder en patte-gris. En patte-gris får mælk hos sin mor i to uger.
Så må den få foder. Tit har man grise i en stald, men du kan
også have grise på fri-land. Så er grisen ikke i en stald. Så
er den udenfor. Så har den en lille hytte, som den kan bo i,
når det er regn-vejr.

ja nej
På en gård skal grisen lave mælk
På en gård skal grisen bruges til kød
En gris spiser kød

En gris spiser korn og soja og raps
En hangris hedder en so og en hungris hedder en orne
En hangris hedder er orne og en hungris hedder en so
En gris på fri-land har en lille hytte

En høne på gården
En høne på gården skal lægge æg. Den skal lægge mange æg. Når en høne
skal lægge mange æg, skal den spise meget. Den skal have korn, især hvede, men også majs. Når den får majs, bliver ægge-blommen mere gul. Den
får også ærter, soja og fiske-mel. På en gård kan du have bur-høns. Så
bor dine høns i små bure. De lægger æg i 392 dage, så kan hønen ikke
bruges mere. På en gård kan du også have høns, som går frit. Ikke ude,
men i en stald. De høns går i en flok. En flok kan være fra 3000 til
10000 høns. De går i en stald og i en hønsegård. De høns skal have en
rede. De skal have en sidde-pind. De skal have strå, sand eller tørv på
gulvet.

.

ja nej
På en gård skal høns lægge æg
Når en høne spiser majs, så bliver ægge-blommen mere rød
Når en høne spiser majs, så bliver ægge-blommen mere gul
En bur-høne bor i et lille bur.
Du kan have høns, der går frit i en stald
De høns bor alene i den stald
De høns går i en stor flok i den stald
Der skal være strå, sand eller tørv på gulvet i den stald

Et får på gården
Har du får på din gård, kan du lave mælk eller kød eller uld. Med
fåremælk kan du lave ost. Du kan spise fårets kød. Du kan bruge
fårets uld til tøj, tæpper og garn. Hvis du ikke kan tåle mælk fra
en ko, kan du måske tåle mælk fra et får. Et får kan lide at spise
græs. Den kan lide alle små plan-ter. På en gård får et får soja,
raps, korn og græs at spise. Et får tygger drøv som en ko. Et får
har fire maver som en ko. Et får kan lide at gå i flok. Et får kan
ikke lide at være alene. Det vil være sammen med sin flok. Et hanfår hedder en vædder. Fårets unge hedder et lam.

sandt falsk
Et får kan give mælk
Et får kan lægge æg
Du kan spise fårets kød

Et får kan lide græs
Et får har syv maver
Et får kan ikke lide at være alene.

En hest på gården
Du kan også have en hest på din gård. I gamle dage skulle din hest arbejde. Den skulle trække en plov. Den skulle trække en vogn. I dag har du
måske en traktor til at trække din vogn. En hest kan bo ude hele året.
Men den kan også være i sin stald, når det er vinter. Selvom en hest går
på græs, skal den også have foder og vitaminer. Man skal huske at ride
på sin hest, og man skal passe på, at den ikke bliver for tyk, fordi den
kan spise græs hele tiden. Den islandske hest er en venlig og rolig hest.
Den er god at ride på.

sandt falsk
Din hest skal arbejde på din gård
Du kan ride på din hest
Din hest skal kun spise græs
Din hest skal have foder og vitaminer

En hest må gerne blive tyk
En hest kan være ude hele året

Kaniner på gården
Du kan have en kæle-kanin på din gård, men du kan også have
kaniner til avl. Så har du mange kaninener i bure. Dem kan man
bruge til at spise eller sælge. Synes du, det er synd for din kanin,
at den skal spises, så må du have den som et kæle-dyr. En kanin
spiser grønt, den spiser hø og kanin-piller. Den kan lide æbler,
pærer og mælke-bøtte-blade. En kanin kan bo ude eller inde. Den
kan ikke lide at få det for varmt. En kanin skal have god plads. Et
bur må ikke være for lille. Du skal gøre rent i kanin-buret. Der skal
altid være frisk hø og halm og frisk vand.

sandt falsk
Du kan have en kæle-kanin på din gård
En kanin skal bo i en stald

En kanin kan bo i et bur. Den kan kun bo inde
En kanin kan bo i et bur. Den kan bo inde og ude
Du kan spise en kanin
En kanin må ikke få halm og hø i sit bur

Lamaer på gården
En lama er et nyt dyr på en bonde-gård. I gamle dage var der ikke
lamaer i Danmark. Nu kan du have lamaer på din gård. Fra din lama kan du få uld. Man kan også spise lama-kød. En lama er ude,
når det er sommer og i en stald, når det er vinter. Den kan spise
græs og planter. Man skal give den hø og foder. Man kan bruge det
samme foder, som man giver sin hest. En han-lama kan veje op til
250 kilo. En hun-lama kan veje op til 130 kilo. En lama kan måle
op til 1,6 meter. Den kan blive op til 20 år gammel.

sandt falsk
En lama kan du ikke have på din gård
Du kan spise lama-kød

Du kan få uld fra din lama
Du skal give den kød at spise
Du skal give den hø og foder at spise
En hun-lama kan veje op til 250 kilo

