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Pratarmė
Po paskutinio ledynmečio dabartinėje Lietuvos teritorijoje įsikūrusios baltų gentys gyveno labai 

primityviai. Visuomenės pagrindą sudarė kaimai ir juose gyvenančios gentys. Žmonės vertėsi medžiok
le, žvejyba ir rankiojimu. Vėliau atsirado pirmosios žemės ūkio šakos. Jau prieš keturis tūkstančius 
metų Lietuvos gyventojai augino ūkinius gyvūnus: jaučius, arklius, kiaules, karves, vištas, antis ir žą
sis. Bėgant šimtmečiams, naminių paukščių ir gyvulių skaičius didėjo. Vienuoliktame amžiuje žmonės 
pradėjo laikyti ožkas, avis, kalakutus ir triušius. Taip po truputį vystėsi natūriniai ūkiai, kurie vėliau, 
prasidėjus mokslo ir pramonės laikotarpiui, tapo pažangesni. Keitėsi ir ūkiai, ir požiūris į ūkininkavimą: 
atsisakyta neproduktyvių veislių, pradėti auginti daugiau naudos teikiantys ūkiniai gyvūnai. Ilgainiui 
pasikeitė ir pagrindinis ūkininkavimo tikslas. Dabar jau nereikia savo šeimos aprūpinti mėsa, pienu ar 
kitais produktais, nes tą daro specializuoti ūkiai. Žemės ūkio produkcijos eksportas tapo viena svar
biausių mūsų šalies ūkio šakų. Po Nepriklausomybės atkūrimo sparčiai pagerinti galvijų ir kiaulių ūkiai. 
Lietuvos galvijai poruojami su Danijos, Prancūzijos, Anglijos ir kitų Vakarų Europos šalių galvijais arba 
veisiami kitose šalyse išvesti gyvūnai. Ypač svarus angliškų ir švediškų veislių indėlis į Lietuvos kiauli
ninkystę. Poruojant Lietuvos ūkinių gyvūnų veisles su atvežtinėmis, gyvulininkystė labai sustiprėjo. 

Dvidešimt pirmame amžiuje vis labiau vertinama ekologiška produkcija. Dalis ūkių grįžta prie tradi
cinės kaimo gyvensenos: tame pačiame ūkyje augina ir skirtingus ūkinius gyvūnus, ir jiems skirtus pa
šarus. Toks ūkininkavimas gali būti tvarus, ekologinis arba biodinaminis. Biodinamiškai ūkininkaujant 
susidarančios atliekos vėl panaudojamos ūkyje (kaip trąša arba žaliava energijai gaminti). Tokių ūkių 
šeimininkai rūpinasi ūkinių gyvūnų gerove, neteršia aplinkos ir pagerina gyvenimo sąlygas laukiniams 
paukščiams bei augalams, prisitaikiusiems gyventi kaimiškoje aplinkoje. Mes gyvename Europos Są
jungos šalyje, kurioje skatinama tvarių, ekologinių ir biodinaminių ūkių plėtra. Toks ūkininkavimas 
kuria darną tarp žmogaus ir gamtos. Visi produktai yra gaminami siekiant daryti kuo mažesnį poveikį 
gamtai. Toks ūkininkavimas padeda išsaugoti biologinę įvairovę, nekenkti aplinkai ir mažinti poveikį 
klimato kaitai. Kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie šių prasmingų tikslų rinkdamiesi ekologiškus 
produktus ir juos vartodami atsakingai. 

Šioje mokomojoje knygoje supažindinama su Lietuvos ūkiuose auginamais gyvūnais ir jų aplinka. 
Leidiniu siekiama nuo mažų dienų ugdyti sveiką ir ekologišką požiūrį į ūkininkavimą, neabejotiną jo 
naudą žmogui ir visuomenei.

I modulio mokomoji knyga skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniams.

Ši knygelė išmani: 
nuskaitykite QR kodus 
ir su gyvūnais susipa

žinkite artimiau.
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arklininkystė I modulis

užDuOTIS

• Padėk aRkLIUI 
NUkELIaUTI IkI ŽOLėS.

IšgIRSk
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BitininkystėI modulis

• Padėk 
bITUTėmS 
NUSkRISTI 
IkI gėLYČIŲ.

Įmink 
mĮslę

kaS ūŽIa 
bE vėjO?

užDuOTIS

IšgIRSk
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• IšmOk PIEšTI
TRIUšį, O PaSkUI 
jį NUSPaLvINk.

• NUbRėŽk kELIą, 
kaIP TRIUšIUkUI 
NUSTRakSėTI IkI 
mORkŲ.

triUŠininkystė I modulis

užDuOTIS

užDuOTIS
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aVininkystėI modulis

• aPIbRaUk 
avį. 

užDuOTIS

IšgIRSk
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užDuOTIS

• SUjUNk 
TINkamaS 
daLIS.

ožkininkystė I modulis

užDuOTIS

IšgIRSk
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PaUkŠtininkystėI modulis

• kURIS PaUkšTIS 
ČIa NETINka? aPIbRėŽk.

• NUSPaLvINk.

užDuOTIS

užDuOTIS

IšgIRSk

• kIENO 
TaI baLSaS?
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• SUSkaIČIUOk, kIEk 
kaRvUČIŲ gaNOSI.

• SUkURk TRIS kELIUS, kaIP kaRvYTEI 
NUEITI aTSIgERTI vaNdENS, IR dUOk 
IšSPRęSTI dRaUgUI.

Pienininkystė I modulis

užDuOTIS

užDuOTIS

IšgIRSk
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mėsinė galVijininkystėI modulis

• NUSPaLvINk 
vEdLIUką  
vERšIUką.

užDuOTIS

• RaSk TEISINgą šEšėLį.

užDuOTIS



12

• kIaULYTė LabaI aLkaNa, 
PaROdYk, ką jaI ėSTI.

12

kiaUlininkystė I modulis

užDuOTIS

užDuOTIS
• RaSk 5 SkIRTUmUS.
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• PagaLvOk, ką dUOda ŽmOgUI PIEšINėLIUOSE 
PavaIzdUOTI gYvūNaI. SUjUNk kIEkvIENą 
PROdUkTą SU REIkIamU gYvūNU.

gyVUlininkystės ProdUktaiI modulis

užDuOTIS

IšgIRSk
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• kIEk SkIRTINgŲ gYvūNŲ ČIa maTaI? 
SUSkaIČIUOk.

kailiniai žVėreliai I modulis

užDuOTIS

• ką SavO ūkYjE aUgINa ūkININkaI? 
PaŽYmėk TEISINgą aTSakYmą.

užDuOTIS Triušius • kiškius • zuikius
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• aR PaŽįSTI LIETUvOS ūkINIUS gYvūNUS? 
SUjUNk PavadINImUS SU NUOTRaUkOmIS. 

saUgomos senosios 
lietUVos Ūkinių gyVŪnų Veislės

I modulis

užDuOTIS

avis

kiaulė

arklys

Žąsis
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darBo galimyBės I modulis

• aR ŽINaI, kUR YRa vETERINaRIjOS gYdYTOjaS? 
mELŽėjaS? ūkININkaS? NUvESk ROdYkLES NUO 
ŽOdŽIŲ IkI PavEIkSLėLIŲ.

užDuOTIS

vETERINaRIjOS gYdYTOjaS

mELŽėjaS

ūkININkaS
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• RaSk TINkamaS 
PavEIkSLėLIO dETaLES.

užDuOTIS

PaPildomos UždUotysI modulis

• aPvEdŽIOk 
ŽOdŽIUS:

užDuOTIS

Arklys
Bite
Triušis
Avis
Karve

Jautis
Kiaule
Ožka
Antis
Višta

∙

∙

∙
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• NUSPaLvINk 
kaRvYTę IR ŽąSYTES.

užDuOTIS
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• NUSPaLvINk
aRkLIUką IR 
aNTYTES.

užDuOTIS
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