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ЖИ ВО ТИ ЊЕ У СЕ О СКОМ ДО МА ЋИН СТВУ

До ма ће жи во ти ње су оне жи во ти ње ко је чо век га ји за соп стве не по тре бе. Хра ни их, по ји, не гу је и бри не о 

њи ма, обез бе ђу је им си гур но ме сто за ста но ва ње, а од њих до би ја мле ко, ме со, ја ја, ву ну, ко жу, дла ку. До ма ће 

жи во ти ње по ма жу љу ди ма у оба вља њу ра зних по сло ва. 

Пре ци до ма ћих жи во ти ња жи ве ли су у при ро ди као ди вље жи во ти ње док их чо век ни је при пи то мио. 

Чо век чу ва жи во ти ње и као кућ не љу бим це, због њи хо вог дру штва, за ба ве и ра зо но де или са мо из љу ба ви. иховог друштва, забаве и разоноде или само из љубави. 

СИСАРИ

Сви си са ри ди шу по мо ћу плу ћа и ра-

ђа ју жи ве мла дун це ко ји се хра не мај чи-

ним мле ком. Ве ћи на си са ра има кр зно 

или дла ке по те лу. Си са ри су то пло-

крв не жи во ти ње. То зна чи да им те ло 

оста је то пло и ка да је на по љу хлад но. 

q Бли ски ро ђа ци ко ња су ма га рац и зе бра.

q Ко њи раз у ме ју на ше ре чи и има ју до бро 

пам ће ње.

q Ко њи мо гу да спа ва ју и ле же ћи и сто је ћи. 

Спа ва ју са мо 2-3 са та днев но.

КОЊ 

Коњ је ве ли ка, ле па и па мет на жи во ти ња чи је је вит ко те ло пре-

кри ве но крат ком дла ком. Има дуг реп, а на гла ви и вра ту гри ву. 

Га зе ћи део но гу му је пре кри вен ко пи том. Би љо јед је, хра ни се тра-

вом, ов сом, ку ку ру зом, а зи ми се ном. Огла ша ва се та ко што рже 

или њи шти.

Коњи су сна жне жи во ти ње и мо гу да тр че ве о ма бр зо. Вред ни 

су рад ни ци, па их љу ди ко ри сте  за ву чу и пре но ше ње те ре та. Не ки 

ко њи слу же са мо за ја ха ње или тр ка ње у ко њич ким спор то ви ма. 

Тр кач ки ко њи су от ме ни и хра бри. 

Ко њи спа да ју у ве ли ку гру пу жи во ти ња ко је зо ве мо си са ри. 

q Ма га рац је по знат по сво јој ве ли кој твр-

до гла во сти. У ства ри, ве о ма је опре зан 

и не ће ура ди ти ни шта што ми сли да је 

опа сно.

q Љу ди ми сле да је ма га рац глу па жи во ти-

ња, а за пра во је ве о ма па ме тан. На при-

мер, ко ли ко год да је же дан, ни ка да не ће 

пи ти пр ља ву во ду.

МА ГА РАЦ 

Ма га рац је сли чан ко њу, али је ма њи. Има ду гач ке уши и из ду же ну ви ли цу.  Ње го ва дла ка нај че шће је си ве 

или сме ђе бо је. Хра ни се тра вом и се ном, а не тре ба му мно го хра не.

Стр пљив је, јак и ве о ма из др жљив. Ни је та ко брз као коњ, али љу ди ма је ве о ма ко ри стан јер мо же мно го да 

ра ди и ду го да из др жи без хра не и во де. Нај че шће слу жи за ву чу то ва ра на ве ли ким раз да љи на ма, а по не кад и 

за ја ха ње. Огла ша ва се ња ка њем, од но сно ња че.

Жен ка ма гар ца зо ве се ма га ри ца, а мла дун че је ма га рен це.

ждребе

кобила

коњ

Ди вље жи во ти ње жи ве сло бод но у при ро ди. Са-

ме се ста ра ју о се би, про на ла зе хра ну, во ду, скло ни-

ште. На ста њу ју раз ли чи те пре де ле, а ме ста у при ро-

ди у ко ји ма жи ве зо ве мо њи хо вим ста ни шти ма. 



q Кра ве су врло осе ћај не. Када су уз не ми ре-

не, му зи ка их опу шта. 

q Кра ве су ве о ма дру штве не жи во ти ње. Ка да 

про во де вре ме за јед но, по ста ју при ја те љи 

и па те ка да су раз дво је не.

КРА ВА 

Кра ва је ве ли ка, мир на и пи то ма жи во ти ња из по ро ди це 

го ве да. Ве о ма је ко ри сна љу ди ма јер да је мле ко. Мо же да дâ 

и 20 ли та ра мле ка днев но. Огла ша ва се му ка њем, тј. му че.

теле

крава

бик

ован

овца

јагње

ОВ ЦА 

Ов ца је мир на до ма ћа жи во ти ња чи је је те ло пре кри ве но 

ме ка ном, не жном дла ком, од но сно ву ном. Сва ког про ле ћа, 

љу ди ши ша ју или стри жу ов це, а од ву не се пле ту џем пе ри 

и дру га оде ћа. Ов ца да је мле ко од ког се пра ве сир, кач ка-

ваљ и ки се ло мле ко. 

q Ка да су бо ле сне, ов це се са ме ле че та ко што је ду 

ле ко ви те тра ве. Огла ша ва ју се та ко што бле је.

ЖИ ВО ТИ ЊЕ У СЕ О СКОМ ДО МА ЋИН СТВУ

Кра ва је би љо јед. Спа да у гру пу жи во ти ња ко је 

се зо ву пре жи ва ри. То зна чи да хра ну ко ју про гу та ју, 

нај пре омек ша ју у же лу цу а он да је по вра те у уста и 

по но во жва ћу. Тај про цес зо ве се пре жи ва ње. 

Крава је велика, мирна и питома животиња из породице 

говеда. Веома је корисна људима јер даје млеаа ко. Може да дâ 

и 20 литара млека дневно. Оглашава се мукањем, тј. муче.

Крава је биљојед. Спаљо да у групу животиња које о

се зо преживарива То значи да храну коју проо тајута

бик

Ова скром на жи во ти ња хра ни се тра вом, 

ко ре њем, гран чи ца ма. Као и кра ва, пре жи ва 

хра ну. Оми ље на по сла сти ца јој је со, а до би ја је 

од па сти ра или ли же ка ме ње ко је је сла но. 


