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ri tal-annimali
Is-saħħa u l-beness
-aħħar huma
agrikoli fl-aħħar mill
l-bidwi.
r-responsabbiltà ta

Parti 1
Fil-Parti 1 ta’ dan il-proġett sejrin tippreparaw
għal żjara f’azjenda agrikola tal-bhejjem
tan-nagħaġ (li se seħħ f’data aktar tard u li hija
is-suġġett tal-Parti 2) billi tesploraw kif wieħed għandu
jieħu ħsieb il-ħrief li għadhom jitwieldu.
Hemm xi ħadd mill-klassi jew mill-iskola li qatt
żar azjenda agrikola tan-nagħaġ? Jekk iva
stedinhom biex jikkondividu l-għarfien
tagħhom. Fi gruppi ta’ tlieta, bl-użu ta’ kotba
jew l-internet, irriċerkaw wieħed mill-oqsma li
ġejjin: Il-ħalib, l-għalf u n-nutrizzjoni; ir-ragħa u
d-delimitazzjoni bl-istekkati; il-prevenzjoni, il-kontroll u l-kura ta’ korrimenti u mard.
Wara li tkunu wettaqtu r-riċerka tagħkom, il-klassi għandha tiġbor flimkien
is-sejbiet u taħdem flimkien fuq preżentazzjoni ta’ slideshow jew paġna prezi
msejħa “Is-saħħa u l-benesseri tal-ħrief”.
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Parti 2
Bl-użu tal-għarfien illi ksibtu dwar il-kura u l-immaniġġjar ta’ annimal tal-merħla,
bħan-nagħaġ, organizzaw żjara f’azjenda agrikola tal-bhejjem. Iddiskutu
l-mistoqsijiet li sejrin tistaqsu u dakinhar ftakru tieħdu kamera u ġurnal biex
tieħdu nota ta’ dak li tiskopru matul iż-żjara tagħkom fl-azjenda agrikola.
L-intestaturi tal-mistoqsijiet jistgħu jinkludu: it-tip ta’ agrikoltura
(eż. tal-ħalib, taċ-ċanga, mħallta, azjenda agrikola tal-familja, organika,
konvenzjonali, eċċ); razez u l-kura ġenerali relatata mal-għalf
u l-prevenzjoni tal-mard kif ukoll l-immaniġġjar ta’ kuljum tal-merħla
(imrobbija barra, mitmugħa bil-ħaxix jew bl-għalf).
Aħsbu dwar is-sistemi ta’ identifikazzjoni u traċċabbiltà talmerħliet tal-UE. Dawn huma l-istandards u r-regoli għallidentifikazzjoni u l-kontroll tal-moviment tal-frat kontra l-firxa
tal-mard. Jistgħu jittrattaw ukoll l-akkomodazzjoni u
l-immaniġġjar tal-annimali. Tistgħu tistaqsu wkoll dwar it-tipi
ta’ makkinarju użati u l-ispejjeż tat-trasport tal-annimali.
Wara li tkunu ppreparajtu għaż-żjara ftakru tistaqsu lill-bidwi
dwar l-isfidi u l-benefiċċji tal-ħajja agrikola. Tistgħu tieħdu nota
wkoll tal-impjiegi differenti relatati mal-agrikoltura – pereżempju,
aħsbu fil-vidjow animat u l-impjiegi li ħoloq in-negozju tal-produzzjoni
tal-ġobon tal-familja jew il-kmamar għall-viżitaturi fil-maqjel – li huma konnessi
ma’ din l-azjenda agrikola. Agħżlu voluntiera biex jistaqsu l-mistoqsijiet matul
iż-żjara tagħkom.
Meta tmorru lura fil-klassi wara ż-żjara fl-azjenda agrikola, kull grupp ta’ tliet
studenti jista’ jpinġi pjanta tal-azjenda agrikola fuq folja A3, li tinkludi l-bini
tal-azjenda agrikola (l-akkomodazzjoni tal-annimali, il-barrakki tal-makkinarju
u ż-żoni tal-ħżin tal-għelejjel u l-għalf) u ż-żoni ta’ kenn bħas-sisien, tas-siġar u
l-provvista tal-ilma. Mal-wirja tagħkom żidu ritratti jew artefatti oħrajn li ġbartu
matul iż-żjara fl-azjenda agrikola, u ħudu nota tal-miżuri tas-saħħa u
l-benesseri tal-bidwi biex jieħu ħsieb l-annimali agrikoli.

Organizzaw wirja tax-xogħol
tagħkom u stiednu lill-klassijiet
l-oħrajn biex jarawha.
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