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Bondegård og landbrug

Side 1

Hvordan ser der ud på en bondegård?
Hvad er en bonde, og hvad er en gård?
Hvad er et brug? Hvorfor hedder det ’landbrug’?

’Jeg en gård mig bygge vil.’
Sådan synger vi i en kendt børnesang
om bondegården.
Hvad tænker du på,
når du siger bondegård?
Er der korn på marken?
Er der dyr i stalden?
Er der køer på marken?
I stedet for ’bondegård’
kan man bare sige ’gård’.
Nogle kalder det et landbrug.
Det er lidt svært med de ord.
En gård kan betyde huset og
de andre bygninger.
Men det kan også betyde hele stedet
med marker, jord og huse.
Ordet bondegård siger,
at det er en gård til en bonde.
’Bonde’ betyder, at det er en,
der bor der – en boende.
Man siger også landmand.
Det er en, som har en gård.
Det kan både være en mand og en dame.
Nogle vil sige, at en bonde
bor på en bondegård,
og at en landmand bor på et landbrug.
Men det betyder det samme.

En landmand kan både være en mand og en dame.
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Bondegård og landbrug

Side 2

(

En gård i dag ser ikke ud
som i gamle dage.
Der er sket en hel masse.
I dag bor der ikke ret mange
mennesker på en gård.
Man har maskiner,
der gør meget arbejde,
så kan én mand klare meget alene.
Nogle gårde har ingen dyr,
men kun planter på marken.

Andre gårde har mest dyr,
og ikke så meget med planter på marken.
Der er altså stor forskel på gårde.
Og så er der stor forskel på,
om gården er økologisk,
eller om gården bruger gift
og kunstgødning.
Det får du meget mere at vide om
her i ’Hvad er økologi?
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Bondegård og landbrug

Opgaver

(

1

Hvad betyder det at være en bonde?

2

Er der forskel på en bonde og en landmand?

3

Hvad synes du, der skal være på en gård?

4

Hvordan kan der være forskel på forskellige landbrug?

5

Er der nogle gårde i Danmark, der ikke er økologiske gårde?
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