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Текст: 
Емили Бомон

Илустрације: 
Мари Кристин Лемаје и Бернар Алини

СЛИКОВНА СЛИКОВНА 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈАЕНЦИКЛОПЕДИЈА

ЖивотињеЖивотиње
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КОКОШКА
Кокошка кљуца зрневље по цео дан. Воли и глисте. 

Њени младунци пилићи увек су уз њу.

Кокошка носи јаја, из којих 
се излежу пилићи.
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Да би изашло из јајета,  
пиле разбија љуску кљуном.



ПЕТАО
Петао је мужјак кокошке. Крупнији је и снажнији од ње. 
Има веома поносит став. Он је главни у живинарнику.

Чим сунце изађе, петао кукуриче 
и буди све на сеоском имању.

Петао, кокошка и пилићи  
спавају у кокошињцу.

7



ПАТКА
Тата патак, мама патка и њихови младунци пачићи живе на 

обали баре или језерцета, јер много воле да се брчкају у води.

Мама патка учи пачиће да 
пливају и лове пуноглавце.

Пачићи врло спретно  
ископавају глисте из земље.
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ГУСКА
Мужјак гуске се зове гусан, а њихови младунци су гушчићи. 
Треба се чувати гусака: могу да нас кљуцну својим кљуном.

Дивље гуске крајем лета 
одлазе у топлије крајеве.

На неким сеоским имањима 
гуске се гаје у јатима.
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ДОМАЋИ КУНИЋ
Кунићи узгајани на сеоском имању хране се сеном, 

шаргарепом и гранулама. У природи једу само траву.

Кунићи на сеоском имању 
живе у кавезима.

Неки кунићи имају дугу 
длаку и меко крзно.

10



11

ЋУРКА
Ћурке су највеће птице у живинарнику. Тата је ћуран, 

мама ћурка, а њихови младунци су ћурићи.

Ћуран се удвара женкама 
својим раскошним репом.
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Када се ћуран огласи, 
он заправо пућпуриче.



КРАВА
Краве се гаје због меса и млека.  

Младунче краве зове се теле.

У данашње време, краве се 
музу електричним музилицама.

Краве могу бити различитих 
боја, у зависности од врсте.
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БИК
Бик је најснажнија животиња на сеоском имању. 

Често живи сам на свом делу ливаде.

Место где живе краве, бикови 
и телад назива се штала.

Неки бикови, углавном 
црни, учествују у тркама.
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