


Arājs ar kalniņā, 
Avots tek lejiņā;
Netrūkst maizes arājam, 
Ne ūdens avotam.

Cik garšīga ir silta, smaržīga maize! Kurš gan no jums 
to nav ēdis! Bet vai jūs zināt, cik sūri, grūti jāstrādā, lai 
iegūtu maizi? Senajā pagātnē lauku darbi bija ļoti smagi, jo 
tos veica ar rokām. Tagad šos darbus atvieglo dažādas mašīnas.

Par visu to jums stāstīs šās grāmatiņas attēli, kas izvietoti 
lauku darbu secībā. Apskātiet zīmējumus vērigi un salīdziniet, 
kā laukos strādāja agrāk un kā strādā tagad!
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Lai varētu audzēt labību, bija jānolīž līdums: 
jāizcērt koki, krūmi un jāizlauž celmi.
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Pec tīrumu ierīkošanas zeme jauzar. 
Vēl nesen zemi ara ar arklu, ko vilka zirgs.



1 Tagad vareni traktori ar daudzlemešu ar
kliem ātri uzar lielus laukus.



Kad zeme apstrādāta, sākas labības 
sēja. Agrāk labību sēja ar roku no sētu
ves.



Pašlaik mūsu plašajos tīrumos šo dar
bu veic modernas sējmašīnas, ko velk 
traktors.





Grūts un ilgs agrak bija pļaujas laiks.



Vēl grūtāk bija kult labību ar spriguļiem. Tas 
senajā pagātnē bija ļoti smags un nogurdinošs 
darbs.



Pēc labības izkulšanas graudus vētīja sietā. 
Cik gausi sokas šāds darbs!
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Vēlāk labības kulšanas darbos nāca palīgā 
mašīnas — kuļmašīnas.





Agrāk graudus samala miltos rokas dzirnavās. 
Tas bija viens no smagākajiem sieviešu darbiem.
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Vēlāk graudus samala vējdzirna
vās un ari ūdensdzirnavās. Mūsdienās 
šo darbu veic fabrikās.



Kad iegūti milti, beidzot var cept maizi. A g 
rāk mīklu sagatavoja ar rokām un maizi cepa 
lielās krāsnīs.



Tagad šo smago darbu aizstāj dažā 
das mašīnas.
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