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Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT!
 



Serial o farmerze Cormiku, który mieszka na ogromnej farmie.            
W jego zagrodach mieszkają różne zwierzątka, a ziemia obfituje          
w rozmaite rośliny i uprawy. Każdego dnia Cormik musi
wykonywać swoje obowiązki, aby gospodarstwo dobrze
funkcjonowało i wszystkie zwierzęta z jego zagrody były
szczęśliwe. W pracy na roli Cormikowi pomaga malutki kundelek          
o imieniu Łatka.

Życie Cormika na wsi wypełnione jest przeróżnymi przygodami                    
i wyzwaniami, z którymi farmer mierzy się każdego dnia.



Cormik jest dobrodusznym, młodym chłopakiem, który mieszka samotnie na
ogromnej farmie. Ma rude włosy, mnóstwo piegów i jest bardzo chudy. Na głowie nosi
słomkowy kapelusz, a w zębach trzyma źdźbło kłosa. Bohater jest pogodnym            
i wiecznie uśmiechniętym chłopakiem. Uwielbia śpiewać piosenki i cały czas porusza
się tanecznym krokiem. Pomimo iż mieszka na farmie sam, to Cormik wcale nie czuje
się samotny, ponieważ jest ciągle zajęty pracą w swoim gospodarstwie. 

GŁÓWNY BOHATER 



Dodatkowo towarzyszy mu mały łaciaty kundelek Łatka, który nie odstępuje swojego
pana na krok. Wielką miłością Cormika są rośliny i zwierzęta. Świetnie dogaduje się
ze swoimi zwierzętami, ponieważ odgrywają one ogromną rolę w jego życiu            
i wpływają na jego działania – kogut go budzi o poranku, a krowa troszczy się, aby
zawsze miał ciepłe mleko. Bohater dba o swoje gospodarstwo i stara się, aby
funkcjonowało jak najlepiej. 

Cormik jest ciepłym i dobrym bohaterem, którego nie da się nielubić. Swoją postawą
udowadnia, że miłość i  szacunek do przyrody są bardzo ważne, a dozgonna
współpraca z naturą może dawać niezliczone korzyści. 



ŚWIAT PRZEDSTAWIONY
Serial rozgrywa się na ogromnym ranczu, położonym niedaleko jeziora . Centralnym
punktem jest dom Cormika – niewielka drewniana chatka obita czerwonym drewnem,      
z ogromną werandą, na której wisi hamak. Dookoła domu są przeróżne budynki
gospodarcze, takie jak ogromne stodoły pełne siana; silosy, w których
przechowywane jest ziarno i zboże; chlewki, w których mieszkają różne zwierzęta;
kurniki i zagrody.



Nieopodal stoi duży wiatrak, a na horyzoncie maluje się młyn. Przy domu jest
warzywny ogródek, rosną grządki kolorowych kwiatów i ziół. Niedaleko jest też sad.
Wokół domu Cormika rozciągają się pola pełne upraw kukurydzy i zboża. Pełno jest też
pastwisk, na których wypasają się zwierzęta.
Na ranczu Cormika mieszka wiele zwierząt – kury, gęsi, świnie, krowy i konie.



STRUKTURA
Serial nie ma twardo określonej struktury. Ma on wymiar edukacyjny.               
Z jednej strony przedstawia pracę na roli i realne problemy, z jakimi muszą
mierzyć się rolnicy. Z drugiej strony pokazuje piękno natury.                 W
dydaktyczny sposób objaśnia dzieciom różne sytuacje, które przytrafiają
się farmerom podczas ich prac. Ukazana jest też symbioza człowieka z
przyrodą. 



PRZYKŁADOWE OPISY 
WYBRANYCH ODCINKÓW

KOŃ W BUTACH
Farmer Cormik wybiera się do pobliskiego miasteczka, aby sprzedać swoje
owoce i warzywa. Kiedy fura jest już załadowana produktami, a bohater jest
gotowy do drogi okazuje się, że obydwa konie nie mają nowych podków.
Wyprawa Cormika wisi na włosku i bohater musi szybko znaleźć rozwiązanie
problemu.

 
 



GDZIE SĄ JAJKA?
Jak każdego poranka Cormik zbiera jajka w kurniku. Jednak pewnego dnia
zauważa, że na grządce nie ma ani jednego jajka. Bohater jest zdziwiony,
ponieważ nigdy wcześniej się nie zdarzyło, aby nie było w kurniku jajek. Po chwili
zauważa małą dziurkę w ścianie i zdaje sobie sprawę, że jajka zostały skradzione
przez lisa. Farmer musi szybko naprawić problem, aby nie doszło do kolejnego
rabunku.

CZERWONE JABŁUSZKO
Cormik chce zrobić swój własny sok jabłkowy. Kiedy pojawia się w sadzie
zauważa, że wszystkie drzewka są zaatakowane przez kornika, przez co obrodziły
one w małą ilość owoców. Bohater musi szybko znaleźć rozwiązanie, aby
uratować sad.
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