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Min ønskegård

Side 1

Hvordan skulle din gård se ud,
hvis du fik mulighed for at blive landmand?

Hvis du vil være landmand,
når du bliver voksen…
Du får 10 millioner kroner.
Det kan du købe en god gård for.
Lav en tegning, der viser,
hvordan den skal se ud.
Skal den have dyr?
Hvordan skal stalden se ud?
Hvor skal dyrene være, hvis de skal ud?
Hvor vil du få foder til dyrene fra?
Skal det være en økologisk gård,
eller en almindelig gård?
Hvorfor vil du helst have gården
lige på den måde?
Hvor meget jord, vil det være godt at have
til gården?
Skal jorden være med ler, eller sand
eller med mange sten i?
Vil du kun have marker på din jord?
Eller skal der også være plads
til noget skov eller nogle søer?
Hvorfor synes du din gård skal se sådan ud?
Hvad vil du kunne sælge fra gården?
Vil du selv sælge det til dem,
der skal spise det,
eller vil du sælge det videre på én gang?
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Hvad tror du, at du kan få for et kg kød?
Hvordan passer det til prisen i en butik?
Hvor mange penge kan du mon
få ind på et år?
Hvor mange skal I bo på gården?
Hvor mange skal arbejde på gården?
Hvem skal betale dem?
Tror du, at du bliver glad for
at være landmand?

Materialet er udarbejdet af Søren Breiting og Økologisk Landsforening og kan hentes på www.okologi.dk/undervisning. 01.06.07

Modul 7 Let tekst Side 2
@E;JBFC@E>

D<CC<DKI@E

FM<I9P>E@E

