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НА ЛОВ 
ЗА СЪКРОВИЩА  

В СТОПАНСТВОТО





Здравейте! Аз съм Анна, а това е по-малкият ми брат 
Том.

По средата на дългата лятна ваканция сме.
Всичките ни приятели са далече и ни е толкова 
скучно!
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Тъкмо гледаме повторение на любимото ни детско филмче за пореден път, когато 
татко влиза и ни казва, че излизаме — отиваме в стопанството на чичо Джак.

— Наистина ли трябва да ходим? Там не можем да гледаме детски филмчета, а и 
мирише лошо! — протестира Том.

— Навън е чудесен слънчев ден и ще ви се отрази добре да излезете, вместо само да 
гледате екрана! Освен това съм ви подготвил изненада — казва татко, като ни намига.
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— Каква изненада? — питаме в един 
глас, внезапно заинтригувани.
— Ще видите — казва татко, засмян.

— Хайде, ставайте и двамата! 
Слагайте обувките и скачайте 
в колата!
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Напускаме града, пътят изглежда безкрайно дълъг.

През прозорците на колата виждам дървета и зелени поля, а далеч зад нас 
оставaт редиците от къщи и жилищни блокове.

После завиваме и ето го, точно както го помня — стопанството, в което живеят 
чичо Джак и баба.
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Баба бърза да ни посрещне, като ни прегръща силно. 
— Здравейте, милите ми — казва тя. — Дайте да ви погледна! О, и двамата сте 
пораснали толкова много!

— Къде е Джак? — пита татко.

— Ами излезе на полето, както обикновено. Винаги иска да пробва нещо ново. Ще се 
върне скоро — отвръща баба.
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Татко ни поглежда: 
— Ами, вие двамата също ще сте заети — отивате на лов за съкровища. 

— Това компютърна игра ли е? — пита Том.

— Не, истински лов за съкровища, при който се опитвате да разгадаете всички 
загадки и ако имате късмет, накрая ще спечелите награда — казва татко.

След това изважда лист хартия и ни го показва:
— Хайде, ето ви първата загадка.

Загадка 1 — Какво е червено и сладко и е вкусно, ако се направи на конфитюр 
и се намаже на филийка?

— Това е лесно! — казвам аз. — Ягоди.

— Добре — казва татко, — обаче знаеш ли къде са те?

Изведнъж нещата не изглеждат толкова лесни. Татко се смилява над нас. 
— Ето там — той посочва към едно поле, близо до мястото, на което сме 

застанали.

И така, ловът на съкровища започва, а ние заедно се затичваме с всички сили 
към полето с ягоди.

ЗАГАДКА 1КАКВО Е ЧЕРВЕНО И СЛАДКО И Е ВКУСНО, АКО СЕ НАПРАВИ НА КОНФИТЮР И СЕ НАМАЖЕ НА ФИЛИЙКА?
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Полето е изпъстрено с яркочервени, едри ягоди, сгушени между листата на растенията. Върху почвата 
под и около растенията е разстлана слама. Откъсваме няколко, те са сладки на вкус и сочни.

Чудя се колко бихме могли да изядем, без да ни се скарат, като в този момент забелязваме лист хартия, 
завързан на едно от растенията. На него пише: „Допълнителен въпрос: как се превръщам в конфитюр?“

Този път Том знае отговора на въпроса: 
— Бързо! Трябва да се върнем в двора — там правят конфитюра.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН 

ВЪПРОС

КАК СЕ ПРЕВРЪЩАМ 

В КОНФИТЮР?
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Отново бягаме, докато не стигаме до двора 
на стопанството, останали без дъх, но засмени. 
Том посочва една спретната, варосана в бяло сграда 
на ъгъла.
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КОНФИТЮР 

ОТ ЯГОДИ

Надзъртаме вътре и виждаме 
дълга маса, на която работи 
мъж, облечен в бяло. Той 
налива ягодов конфитюр 
в чисти стъклени буркани и ги 
оставя да се охлаждат.

След него баба, също 
облечена в бяло, внимателно 
залепя етикети на пълните 
буркани.

КОНФИТЮР 

ОТ ЯГОДИ
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Баба вдига глава: 
— Значи ни открихте. Ами, ако ще влизате, ще трябва да облечете това — 
казва тя, като посочва към две бели престилки и мрежички за коса, 
закачени на вратата, и два чифта бели ботуши.

Всичко ни е прекалено голямо, но ние искаме да влезем и затова си 
слагаме мрежичките за коса и престилките, навиваме ръкавите и 
придържайки полите на дрехите, за да не се спънем, си нахлузваме 
ботушите и влизаме по-навътре в залата.

Всичко блести — металните повърхности и причудливите машини — и е 
безупречно чисто.
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К ОМП О С Т
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Превъзходни 

ягоди направо 

от фермата

— Не е това, което очаквахте, а? — казва баба, прочела мислите ми. — Трябва да поддържаме 
всичко много чисто и да спазваме някои правила за здраве и безопасност, за да бъде 
конфитюрът вкусен и за да сме сигурни, че е безопасен за ядене.

— Вече имаме много клиенти. Понякога в събота има дълга опашка на сергията на пазара 
в града. Хората ни казват, че ягодите са много вкусни. Те са също така биологични. Знаете 
ли какво означава това? — пита баба.

— Не съвсем — отговарям аз.

— Биологични означава, че се отглеждат без никакви химикали и пестициди. Благодарение 
на това можем да наричаме конфитюра, който правим, биологичен и да поставяме етикет 
за биологично производство на бурканите. Можете ли да го откриете? — пита ни тя, като 
вдига един буркан.

Том посочва към зеления триъгълник с бели звезди, който малко прилича на листо.
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— Точно така. Браво! — казва баба. — Ето ви 
следващата загадка.

Загадка 2 — Коя кралица живее 
в стопанството?

Отнема ми известно време, но накрая 
изстрелвам отговора:
— Пчелата майка! 
И този път знаем точно къде да отидем — 
при кошерите в края на градината на 
стопанството.

ЗАГАДКА 2

КОЯ КРАЛИЦА ЖИВЕЕ 

В СТОПАНСТВОТО?

13



След няколко минути стигаме там и ето — виждаме още един лист хартия 
близо до кошерите.

На него пише: „Допълнителен въпрос — как помагам на земеделските 
стопани?“

— Трябва да е нещо, свързано с цветята — казвам аз.

Виждам татко до задната врата на къщата и му махвам да дойде. 
— Не знаете как да продължите ли? — пита ни той, запътвайки се към нас. 
Показвам му загадката.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС

КАК ПОМАГАМ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ?
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— А, да, когато пчелите се хранят от някое цвете, жълтият му прашец 
полепва по телата им — обяснява той.

— И когато се придвижват от цвят на цвят, те пренасят прашеца (нарича 
се полен) и той се разпространява по — или опрашва — различните 
растения.

— Така се създават нови растения. Пчелите са много важни работници 
в стопанствата, те са опрашители — казва татко, усмихвайки се. — Без тях 
нямаше да има вкусни ягоди.

Гледаме пчелите, които радостно се хранят от цветята в градината, и се 
чудя как нещо толкова малко може да бъде толкова важно.

Поленови 
зърна

Полен

Полен

Полен

Семепъпка Завръз
Семе
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— Време е за следващата загадка — казва 
татко, като изважда още един лист хартия 
и ни го показва.

Загадка 3 — Кое е високо и зелено и скоро 
ще бъде окосено?

Този път наистина не се сещам 
и поглеждам към Том за помощ. Лицето му 
е намръщено, сякаш се е замислил много 
дълбоко.

— Ами тревата в стопанството е висока 
и зелена? — казва най-накрая.

— Прав си — отвръщам аз — и през лятото се 
окосява. Значи... трябва да отидем до 
полетата.

Изтичваме по пътеката към полетата около 
стопанството и там, в далечината, виждаме 
червен трактор, паркиран на алеята.

ЗАГАДКА 3КОЕ Е ВИСОКО И ЗЕЛЕНО И СКОРО ЩЕ БЪДЕ ОКОСЕНО?
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Тракторът е огромен — колелата му са високи колкото мен. И ето го нашия чичо Джак, 
застанал до него, говори с някой в кабината.

Обръща се и ни забелязва: 
— Ей, вие двамата. Елате да ви прегърна!

— Това са децата на брат ми — Анна и Том — казва чичо Джак, а ние поглеждаме нагоре 
и виждаме, че в трактора е седнала една жена.

— Здравейте! — казва тя усмихнато. — Аз съм Мери. Тъкмо разглеждах новия трактор на 
чичо ви.

— Може ли и ние да погледнем? — пита Том. 
Чичо Джак кимва и ние се покатерваме вътре.

Кабината малко прилича на космически кораб с много различни бутони 
и циферблати.

— С това се проверява почвата, за да сме сигурни, че е пълна с полезни неща, 
наречени хранителни вещества, които да помагат на растенията да растат — обяснява 
Мери, посочвайки към един екран, — а това — казва тя, посочвайки към друг, — позволява 
на чичо ви да разбере къде е най-добре да посее растенията в полето.
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— Ти също ли си земеделски стопанин? — питам Мери.

— Не — казва тя. — Аз съм селскостопански консултант. Също както 
учителите в училище ви помагат да научавате нови неща, аз помагам на 
стопаните за неща като грижата за почвата, а също и за дивата природа 
и живите плетове в стопанството.

Имам много въпроси, но Том ме дърпа за блузата:
— Анна, трябва да се върнем към лова на съкровища, иначе няма да 
спечелим наградата.

— Бягайте! — казва Мери с усмивка, а ние слизаме долу и се запътваме към 
полето.
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Тревата е висока и зелена, а на едни стъбла е завързан още един лист хартия.

На него пише: „Допълнителен въпрос — знаете ли как помагам на другите?“

Замислям се за момент. 
— Тревата се превръща в сено, когато изсъхне, и през зимата кравите ядат сеното — 
казвам аз.

— Виждам, че знаеш много за тревата — казва Мери, внезапно изникнала зад нас заедно 
с чичо Джак, — но знаеш ли, че също така ни помага, като задържа в земята един газ, 
който е вреден за нас —нарича се въглероден диоксид?

— Какво прави този газ? — интересувам се аз.

— Чували ли сте за изменението на климата? — пита тя. 
И двамата кимваме.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН 

ВЪПРОС

ЗНАЕТЕ ЛИ КАК 

ПОМАГАМ НА 

ДРУГИТЕ?
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— Ами газът затопля нашата планета, 
което води до изменение на 
климата. В резултат на това времето 
се променя по начин, който не 
е нормален, и възникват повече 
наводнения и бури, както и суши 
през лятото. Така че не е никак 
добре да има прекалено много 
въглероден диоксид. Но стопаните 
като вашия чичо откриват начини да 
помогнат на нас и на планетата.
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Вървим през полето, докато говорим, и Том забелязва нещо.

— Виж, Анна! — казва той.

В далечината, под дърветата, виждаме татко и баба, които са седнали върху 
одеяло за пикник и ни махат.
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Върху одеялото за пикник са наредени множество вкусни неща за хапване — 
прясно изпечен хляб, мед от кошерите и конфитюрът на баба, който да си 
намажеш на него, купи със свежи плодове, както и сирене, кана с мляко 
и домашен сладкиш.

КОНФИТЮР 
ОТ ЯГОДИ

МЕД
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— Браво! Разрешихте всички загадки и ето я и наградата ви — специален 
пикник за следобедна закуска — казва татко.

Настаняваме се, напълваме чиниите си и се оглеждаме наоколо, докато 
хапваме.

Мястото е спокойно, далеч от суматохата на стопанството, птиците пеят, 
а наблизо се чува ромонът на малко поточе.
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Изведнъж Том извиква:
— Видя ли това? На онова дърво кацна птица!

— Птиците си правят гнезда тук, тъй като е много тихо и никой не ги 
притеснява — обяснява Мери. — Вашият чичо Джак е създал прекрасно 
убежище за птици, растения и животни тук. Това е толкова важно за 
околната среда.
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Говорим си още малко, след което тъкмо започваме игра на криеница, 
когато татко ни извиква:
— Хайде, деца, време е да се прибираме вкъщи.

Том изпъшква. 
— Само още пет минути — примолвам се аз.

— Трябва да тръгваме обратно. Мама ще се прибере от работа скоро и ще се чуди къде 
сме — казва татко.

— Може ли скоро да дойдем пак? — питам аз.

— Когато пожелаете — казва чичо Джак с усмивка.

— Ама нали стопанството беше скучно? — казва татко.

— О, не, изобщо — сериозно отговаря Том, — това е далеч по-забавно от детските 
филмчета! 
В този момент всички се разсмиваме.
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Слънцето вече започва да залязва в небето и идва време да кажем 
„довиждане“ на всички и да си тръгнем от стопанството.

Скоро ще дойдем пак.
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Надяваме се, че нашата история ви хареса. Том и Анна 
научиха много през деня, прекаран в стопанството. 
А вие колко успяхте да запомните? Ето няколко въпроса, 
за да проверите знанията си.

Ако се затрудните, помолете някой възрастен за помощ!
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Етикет за биологично производство

1. Видяхте ли това лого някъде в историята?
2. Какво означава етикетът за биологично 

производство върху буркан или пакет?
3. Колко продукта с логото за биологично 

производство можете да откриете в своята кухня? 
Потърсете логото за биологично производство 
следващия път, когато отидете в супермаркета.

4. Нарисувайте нов етикет за биологичния конфитюр 
на баба. Не забравяйте да включите логото за 
биологично производство.

Соларни панели

1. Забелязахте ли слънчевите панели на покривите на 
сградите на стопанството?

2. Какво правят слънчевите панели?
3. Как помагат в борбата с изменението на климата?
4. Можете ли да нарисувате слънчев панел, за да 

обясните на приятелите си как работи?

НАРИСУВАЙТЕ СВОЙ ЕТИКЕТ
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Въглеродният диоксид 
и изменението на климата

1. Кой газ е споменат в историята?
2. Защо е вреден?
3. Защо земеделските стопани оставят диви растения 

да растат на някои поляни и засаждат дървета 
в стопанствата си? Ако тревата по полетата се 
остави да расте, как това помага в борбата 
с изменението на климата?

4. Посочете три неща, които всеки от нас може да 
прави, за да подпомогне борбата с изменението 
на климата?

Почва

1. Кой помага на чичо Джак да научава нови 
начини за работа в земеделието?

2. Едно от нещата, за които 
селскостопанският консултант помага, 
е грижата за почвата — защо е толкова важно 
това?

3. Как се наричат полезните неща в почвата, 
които помагат на растенията да растат?

4. Отглеждали ли сте нещо някога? Ако 
имате градина или слънчев перваз на 
прозореца, защо не опитате да отгледате 
слънчоглед или чери домати?
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Живи плетове и дива 
природа

1. Видяхте ли птици в историята?
2. Какво друго може да забележите 

на картинката, където Анна и Том играят 
на криеница?

3. Защо е важно да има такива места 
за птици, насекоми и растения?

4. Има ли такава зона наблизо до мястото, 
където живеете? Следващият път, когато 
отидете, пребройте колко различни 
насекоми, птици и растения можете 
да откриете.
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