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Zwierzęta domowe wzbogacają 
życie w każdej rodzinie i nie tylko 
dzieciom sprawiają wiele rado-
ści. Jednak posiadanie każdego 
zwierzaka – niezależnie od jego 
gabarytów – wiąże się z dużą 
odpowiedzialnością. Nie należy 
jej bagatelizować. Tak więc za-
nim powitasz w swoich czterech 
ścianach nowego domownika, 
powinnaś się zastanowić, jakie 
zwierzę najlepiej pasuje do waszej 
rodziny. Ile czasu możecie mu 
poświęcić? Czy w waszym domu 
lub mieszkaniu jest wystarczają-
co dużo miejsca? Kto zajmie się 
zwierzakiem podczas waszych 
wakacji. W celu zapewnienia od-
powiednich warunków bytowych 
dla różnych zwierząt domowych, 
powinnaś zdobyć jak najwięcej 
informacji na temat potrzeb two-
jego przyszłego przyjaciela.
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Zwierzątka domowe, dzięki swoim 
niewinnym spojrzeniom i aksamit-
nym łapkom, szybko znajdują dro-
gę do naszego serca. Jeśli myślisz 
o wprowadzeniu w twoje cztery 
ściany więcej życia, warto jest 
przemyśleć kilka rzeczy, takich jak 
ilość posiadanego miejsca, ilość 
czasu poświęconego na opiekę 
oraz koszty. Podajemy przykłady, 
co warto wziąć pod uwagę przed 
adopcją lub kupnem nowego 
zwierzęcia domowego:

Czy w twojej rodzinie występują 
alergie? 

Dla upewnienia się, że sierść, pióra, 
czy włosie nie spowodują reakcji 
alergicznej, zalecamy wykonanie 
testu na alergie.

Czy wszyscy w twojej rodzinie 
się zgodzili? 

Przy opiece nad nowym zwierząt-
kiem może pomóc cała rodzina, 
nie powinno być ono odbierane 
jako nadmierny balast.

Czy macie wystarczająco czasu? 

Przemyślcie wspólnie, ile czasu 
dziennie chcecie i możecie po-
święcić na opiekę nad waszym 
nowym przyjacielem.

Ile miejsca możecie 
przeznaczyć? 

Zwierzęta domowe powinny mieć 
wystarczającą ilość miejsca, nie 
powinno się trzymać zwierząt 
w zbyt małej przestrzeni. Niektóre 
z nich potrzebują również osobne-
go kąta do spania i karmienia.

Zwierzęta domowe nie są 
dobrym prezentem dla 
dzieci. Nawet jeśli znalezie-
nie chomika albo kociaka 
pod choinką przyniesie wie-
le radości, zwierzę w domu 
to długotrwała odpowie-
dzialność. Nie należy podej-
mować takiej decyzji zbyt 
pochopnie.

!

WARTO PRZEMYŚLEĆ PRZED
PRZYGARNIĘCIEM ZWIERZAKA
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WARTO PRZEMYŚLEĆ PRZED
PRZYGARNIĘCIEM ZWIERZAKA

WARUNKI BYTOWE ZWIERZĄT 
DOMOWYCH – ILE MIEJSCA 
I CZASU POTRZEBUJĄ?

JAK WIELE
CZASU
MOGĘ POŚWIĘCIĆ 
MOJEMU 
NOWEMU 
ZWIERZĘCIU

Czy jesteście gotowi na długotr-
wałą odpowiedzialność? 

Posiadanie zwierząt domowych 
wiążą się z dużą liczbą obowiąz-
ków, a czasem i ograniczeń (np. 

Im więcej informacji uda ci się 
zebrać przed powitaniem nowe-
go zwierzaka, tym szczęśliwsze 
i spokojniejsze życie mu zapew-
nisz. Zastanów się najpierw, jakie 
wymagania co do niego ma 
twoja rodzina. Po pierwsze należy 
przemyśleć, jaki rodzaj zwierzę-
cia będzie dla was najbardziej 
odpowiedni. Wiele dzieci chce 
mieć zwierzaczka, którego będzie 
można pogłaskać i się z nim poba-
wić, przy czym większość małych 
zwierząt domowych można raczej 
tylko oglądać. Przy okazji warto 
mieć na uwadze wasze warunki 
domowe i rodzinne.

przy planowaniu wakacji). Wiele 
czworonogów żyje długie lata, dla-
tego powinniśmy zadbać by pod-
czas jesieni ich życia niczego im nie 
zabrakło, nawet po tym, gdy twoje 
dzieci wyprowadzą się już z domu.

?



Zwierzęta domowe

6

Spacery, zabawy, przytulanki, ale 
również utrzymanie w czystości, 
a nawet i wycieczki do weteryna-
rza – zwierzęta domowe wyma-
gają czasu i uwagi. Powinniśmy 
upewnić się przed wzięciem na 
siebie takiej odpowiedzialności, że 
podołamy tym obowiązkom. Na-
wet te „łatwe w obsłudze“ zwierza-

ki potrzebują codziennie 
waszej uwagi i miłości. 
Przed powitaniem nowego zwie-
rzaka w waszej rodzinie powinni-
ście razem ustalić, czy macie dla 
niego wystarczającą ilość czasu, 
oraz jak chcecie podzielić się obo-
wiązkami.

W przypadku posiadania 
psa, powinniście zapla-
nować od 1,5 do 3 godzin 
na spacery i zabawę. Oczy-
wiście wszystko to zależy od rasy, 
wieku, oraz poziomu aktywności 
czworonoga. 

Kot, który nie wychodzi 
z mieszkania, potrzebuje 
zazwyczaj tylko około 
godziny waszego czasu 
dziennie. Króliki i świnki mor-

skie są zwierzątkami stadnymi. 
Gdy żyją na dostatecznie dużej 
i urozmaiconej przestrzeni, to 
najlepiej bawią się w swojej wła-
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snej grupie. Jeśli jednak chcesz 
stworzyć z nimi bliską więź, należy 
poświęcić im więcej czasu pod-
czas początkowego poznawa-
nia się. Chomiki z kolei najlepiej 
czują się zostawione w spokoju 
i nie potrzebują tak wiele uwagi 
od właścicieli. Do tego wszyst-

kiego należy doliczyć czas na 
karmienie i czyszczenie 
misek, miejsc do spania, 

klatek, oraz w przypad-
ku większych zwierząt 
sprzątania ich sierści. Na 

te czynności potrzebujesz przynaj-
mniej od 5 do 20 minut dziennie, 
w zależności od liczby, rodzaju 
i wielkości twoich zwierząt.
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Psy
nadają się również do trzymania 
w mieszkaniu. Należy im jednak 
zapewnić, poprzez regularne spa-
cery i zabawę, odpowiednią ilość 
ruchu. Większe rasy psów – takie 
jak bernardyn czy dog niemiecki – 
nie powinny być trzymane w ma-
łych mieszkaniach.

Koty 
nadają się zarówno do mieszkania 
jako zwierzęta niewychodzące, 
jak i wychodzące. Kotu, który nie 
opuszcza domu najlepiej zapew-
nić możliwość ruchu po całym 
mieszkaniu, tak by nie czuł się 
niczym ograniczony. Warto też 
zadbać o kilka kryjówek, w których 
będzie mógł się schować.

Trzymanie zwierząt w wy-
najmowanych mieszka-
niach powinno być uregu-
lowane w umowie najmu. 
Czasami może znaleźć się 
w niej zapis pozwalający 
na trzymanie tylko małych 
zwierząt domowych. Warto 
jest zapoznać się dokładnie 
z własną umową najmu, 
ale również z regulaminem 
wspólnoty mieszkaniowej. 
Należy pamiętać o tym, 
że to właściciel lub osoba 
opiekująca się zwierzęciem 
ponosi odpowiedzialność 
za wyrządzone przez nie 
szkod

ILE MIEJCA
POTRZEBUJĄ 
ZWIERZĘTA 
DOMOWE ?

nadają się zarówno do mieszkania 

zadbać o kilka kryjówek, w których 

że to właściciel lub osoba 
opiekująca się zwierzęciem 
ponosi odpowiedzialność 
za wyrządzone przez nie 
szkod
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KOSZTY
ZWIĄZANE 
Z ADOPCJĄ  
I KUPNEM

Przed powitaniem nowego 
zwierzaka w domu, zastanów się 
i zasięgnij informacji na temat 

kosztów, które będziesz musiała 
ponieść. Są to nie tylko jednora-
zowe opłaty, ale również koszty: 
podstawowego wyposażenia, 
jedzenia, zabawek, żwirków, trocin, 
planowanych i nieplanowanych 
wizyt u weterynarza[5]. Zwróć 
szczególną uwagę, na wysokie 
koszty leczenia operacyjnego 
u psów i kotów, mogą one wyno-
sić nawet kilka tysięcy złotych

Pies Kot

Koszty początkowe

Schronisko -opłata 
adopcyjna
20-100 zł
Pies rasowy ze spraw-
dzonej hodowli
Do 6 tys. zł

Schronisko - opłata 
adopcyjna
20-100 zł
Kot rasowy ze spraw-
dzonej hodowli
2-3 tys. zł

Pierwsze wyposaże-
nie

100 – 300 zł 250 – 1000 zł

Koszty miesięczne 280 – 500 zł 100 – 250 zł 

Przewidywana dłu-
gość życia

około 14 lat około 16 lat 

Przewidywane koszty 
przez całe życie zwie-
rzaka 

Około 14.000 zł przy 
psie ze schroniska

Około 30.000 zł przy 
kocie ze schroni-
ska 
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OKIEM
ZOOPSYCHOLOGA.
Czy nasza miłość i troska o ad-
optowanego psa wystarczą, by 
poczuł się szczęśliwy w swoim no-
wym życiu? Każda adopcja byłaby 
wtedy sukcesem! Nie zawsze tak 
bywa. Musimy pamiętać, by wy-
bierać psa według swoich moż-
liwości – fizycznych, mieszkanio-
wych, materialnych. Nowy członek 
rodziny powinien pasować do nas 
pod względem temperamentu, 
budowy ciała (a jakże!) oraz wieku. 
Musimy zadać sobie podstawowe 
pytanie. Po co nam ten pies? Co 
chcemy z nim robić, jak zaspoka-
jać jego naturalne potrzeby? Czy 
chcemy uprawiać jakiś sport? Co 
lubimy robić w wolnym czasie? 
Jeśli lubimy spływy kajakowe 
i chcemy zabierać go ze sobą, 
powinien to być pies niewielki, 
któremu łatwiej będzie odpocząć 
w kajaku i lepiej się tam odnaj-
dzie. Jeśli lubimy biegać, chodzić 
na długie piesze wyprawy – po-
myślmy o psie większym, o smu-

kłej, lekkiej budowie ciała, który 
dotrzyma nam tempa i będzie 
podzielał naszą radość z tego 
typu aktywności. Jakie właściwie 
potrzeby ma pies? Na to pyta-
nie przyszły opiekun musi znać 
odpowiedź. Nasz nowy przyjaciel 
od tej chwili będzie polegał tylko 
na nas, zatem musimy zapewnić 
mu możliwość zaspokojenia jego 
potrzeb, jeśli tego nie zrobimy, 
prędzej czy później pojawi się 
frustracja, a z niej wynikać będą 
kolejne problemy.
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Potrzeba żywienia.
Psa karmimy 2 razy dziennie po 
spacerze, ale dopiero wtedy, gdy 
się uspokoi. Nie wolno podawać 
karmy dyszącemu, rozemocjono-
wanemu psu, bo może dojść do 
skrętu żołądka.  Karma powinna 
być zbilansowana i dobrej jakości, 
czy pies dobrze ją toleruje do-
wiemy się obserwując jego kupy 
i stan sierści. Karma nie powinna 
stać w misce przez cały dzień. 
Podajemy psu karmę i jeśli wiemy, 
że jest zdrowy, a mimo to nie je, 
po 10 minutach zabieramy miskę. 

Uczymy psa, że są określone pory 
karmienia i że następna szansa na 
posiłek będzie dopiero po ostat-
nim spacerze. Uczymy psa rytu-
ału, który bardzo dobrze wpływa 
na budowanie poczucia bezpie-
czeństwa. To kolejna potrzeba 
naszego nowego podopiecz-
nego. Miski z jedzeniem i wodą 
stawiamy w łatwo dostępnym, 
ale oddalonym od ciągu komuni-
kacyjnego miejscu. Niektóre psy 
mogą chcieć pilnować swoich mi-
sek, a nasz ciągły ruch obok nich 
może powodować u nich narasta-
jącą frustrację.
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Poczucie 
bezpieczeństwa.
Bez niego pies nie może funkcjo-
nować. Musi wiedzieć, że jest ak-
ceptowany, otoczony opieką, ma 
zawsze dostęp do świeżej wody, 
schronienie, gdzie nic mu nie grozi 
i że jest w grupie, która go wspie-
ra. Psy lubią chować się w różnych 
niewielkich, osłoniętych przestrze-
niach – za kanapą, pod krzesłem, 
pomiędzy meblami – to znak, że 
potrzebują bezpiecznego schro-
nienia. Łatwym sposobem, by 
naszemu nowemu przyjacielowi 
zapewnić takie miejsce, jest zakup 
klatki kennelowej (transportera), 
która będzie pełnić rolę budy, 
azylu, własnego „pokoju”. Pies bu-
dując swoje poczucie bezpieczeń-
stwa w oparciu o klatkę, będzie 
się łatwiej adaptował podczas 
wyjazdu, pobytu u rodziny, pod 
namiotem, w obcym hotelu, lub 
hotelu dla psów. Będzie miał swo-
je miejsce do odpoczynku i przy-
wrócenia poczucia bezpieczeń-
stwa zawsze ze sobą. To pomoże 
zaoszczędzić wielu kłopotów.

Potrzeba pielęgnacji.
To nic innego jak zadbanie o to, 
by nasz pies nie miał pasożytów 
wewnętrznych, zewnętrznych, by 
jego okrywa włosowa była od-
powiednio pielęgnowana, pazu-
ry obcięte, a jego stan zdrowia 
konsultowany z lekarzem wete-
rynarii. Regularne badania krwi, 
sprawdzenie stanu zębów, uszu, 
czy zalecona przez weterynarza 
diagnostyka obrazowa pomogą 
nam zapobiec wielu późniejszym 
kłopotom. Pies nie powie nam 
słowami, że coś jest nie tak, ale 
jego zachowanie może się z tego 
powodu zmienić. W mojej prakty-
ce niezliczoną ilość razy spotykam 
się z problemami behawioralnymi, 
których przyczyną jest nic innego 
niż stan zdrowia zwierzęcia.

dując swoje poczucie bezpieczeń-
stwa w oparciu o klatkę, będzie 
się łatwiej adaptował podczas 
wyjazdu, pobytu u rodziny, pod 
namiotem, w obcym hotelu, lub 
hotelu dla psów. Będzie miał swo-
je miejsce do odpoczynku i przy-
wrócenia poczucia bezpieczeń-
stwa zawsze ze sobą. To pomoże 

których przyczyną jest nic innego 
niż stan zdrowia zwierzęcia.
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Potrzeba aktywności.
Pies będzie czuł się dobrze, gdy 
zapewnimy mu optymalną dla 
jego wieku i usposobienia dawkę 
ruchu, zabawy, eksploracji terenu. 
Rozróżniamy różne typy osobo-
wości u psów – podobnie jak my 
– jedni lubią sporty ekstremalne, 
inni zwykły spacer. „Uśredniony” 
przedstawiciel gatunku potrze-
buje około 4 godzin aktywności 
w ciągu doby. „Gdy pies zmęczony, 
to szczęśliwy” – tak, to prawda. 
Aktywność fi zyczna jest dobrą 
metodą na dostarczenie naszemu 
podopiecznemu odpowiedniej 
dawki endorfi n. Jeśli będzie ich 
zbyt mało, pies będzie smutny, 
osowiały, będzie szukał sposobów, 
by samemu znaleźć źródło en-
dorfi n, co nie zawsze będzie szło 
w parze z naszym wyobrażeniem 
o zachowaniu psa w domu lub na 
spacerze.

Potrzeba odpoczynku.
Jeśli nasz pies nie będzie mógł 
efektywnie odpocząć, jego fru-
stracja będzie narastać. Powi-
nien mieć legowisko, które daje 
dość miejsca, by mógł wypocząć 
rozłożony swobodnie na boku. 

Legowisko można włożyć do klat-
ki, przykryć ją kocem, by przypo-
minała budę i zaoszczędziła psu 
wielu niepotrzebnych bodźców 
z zewnątrz. Miejsce z legowiskiem 
NIE powinno znajdować się w cią-
gu komunikacyjnym, przejściu, 
tylko raczej w zacisznym zakąt-
ku, z którego pies jednak będzie 
miał możliwość obserwowania 
jak największej części mieszkania. 
Pies powinien spać w sumie ok. 
16 godzin na dobę. Czy pies może 
spać na kanapie, na łóżku z nami? 
Może, ale nie musi. To zależy od 
nas  - nasz zwierzak zaakceptu-
je zasady, które wprowadzicie. 
Oprócz kanapy nieodzownie musi 
mieć też swoje prywatne miejsce.

Potrzeba żucia.
Zaspokojenie tej potrzeby jest 
bardzo ważne. Psy używają żucia, 
gryzienia i lizania jako dobrego 
sposobu na rozładowanie energii, 
nagromadzonego stresu, emo-
cji i na przywrócenie poczucia 
bezpieczeństwa. Musimy zatem 
zadbać o to, by nasz pies zawsze 
miał co gryźć. Nie mówimy tu 
o zabawkach! Tych używamy do 
wspólnej zabawy z psem. Mówi-
my o naturalnych gryzakach ta-
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kich jak suszone ścięgna, uszy, pe-
nisy wołowe, a także kości (duże 
wołowe) suszone lub surowe.

Potrzeba rozwoju intele-
ktualnego.
Oczywiście! Psy również chcą się 
rozwijać. Potrzebują tego, by czuć 
się wartościowe, pewne siebie 
i wiedzieć, że potrafią poradzić 
sobie w trudnych sytuacjach. Jak 
zapewnić psu rozwój? Zachęcam 
do uczestnictwa w najróżniejszych 
psich zajęciach. Nauka komend, 
sztuczek, rozpoznawania zapa-
chów, agility, flyball, obedience, 
frisbee to tylko niektóre spośród 
wielu aktywności pomagających 
psu w rozwijaniu swoich możli-
wości i umiejętności. Co jeszcze? 
Oczywiście zabawki interaktywne! 

Uczą kreatywności i wytrwałości, 
ale przede wszystkim dają psu 
ogromną satysfakcję z rozwiązania 
„zadania”. Zabawki tego rodzaju są 
niezwykle drogie, tu jednak przyj-
dą nam z pomocą inni właściciele 
psów i pasjonaci. W internecie 
wystarczy wpisać hasło „zabawki 
interaktywne dla psa – zrób to 
sam” i wybierać pośród filmików, 
gdzie krok po kroku wyjaśnione 
jest, w jaki sposób zrobić te cie-
kawe i potrzebne zabawki. To 
także sposób na wspólną rodzinną 
zabawę, w której wszyscy dobrze 
się czujemy.
Gdy poznaliśmy już potrzeby 
naszego nowego podopiecznego 
i wiemy jak je zaspokoić, to pora 
omówić jeszcze ostatnie szczegó-
ły :)
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Łańcuch łowiecki.  
Co to jest?
To sekwencja następujących 
po sobie zachowań łowieckich, 
prowadzących do upolowania 
ofiary, czyli zdobycia pożywie-
nia – te zachowania psy mają 
zakodowane genetycznie. Wciąż 
używają łańcucha łowieckiego  
na różnych płaszczyznach pod-
czas całego życia. Powtarzają tę 
sekwencję i wciąż ją trenują – nie 
wiadomo kiedy może się przydać, 
wszak nasi przyjaciele w dalszym 
ciągu pozostają drapieżnikami. 
Podczas zabawy między sobą, 
podczas zabawy w aportowanie, 
zabawy w szarpanie, gonienia 
samochodów, rowerów.... Reali-
zowanie łańcucha łowieckiego 
przez psy czasem sprawia nam 
radość, a czasem staje się dla nas  
frustrujące. Musimy pamiętać, że 
to naturalne zachowanie naszego 
pupila i poniekąd musimy nim 
pokierować, by robił to w sposób 
akceptowany przez nas i resztę 
społeczeństwa. Pies wg badań 
naukowców został udomowiony 
około 15.000 lat temu. Przez ten 
czas żyjemy razem w symbiozie 
i korzystamy z możliwości psa, by 

ułatwić sobie wykonanie pewnych 
zadań. Psy służyły człowiekowi do 
polowania, tropienia zwierzyny, 
pilnowania stad by się nie rozpra-
szały, pilnowania ich przed dra-
pieżnikami, pilnowania domostw. 
Ludzie zaczęli hodować psy pod 
względem predyspozycji do wy-
konywania pewnych prac. Mody-
fikowali łańcuch łowiecki psa na 
swoje potrzeby. Mamy więc psy 
pasterskie, które zaganiają, ale nie 
zabijają, mamy labradory, które 
namierzają ustrzelonego ptaka, 
ale nie uszkadzają go, tylko przy-
noszą, mamy wyżły, które tropią, 
i pokazują gdzie jest zwierzę, ale 
nie robią nic ponadto.  Na przy-
kład rottweiler stworzony został 
do zaganiania i pędzenia bydła 
na targi, gdy jeszcze nie było kolei, 
a potem bronienia na śmierć i ży-
cie zarobionych pieniędzy swego 
gospodarza, uwieszonych w trzo-
sie przy obroży przed czyhającymi 
na powrót kupców rzezimiesz-
kami. Pies musiał być tak moc-
ny, by ustąpił mu byk, oraz żeby 
mógł ciągnąć bez szwanku wózki 
z mięsem czy dobytkiem. Musiał 
bronić gospodarstw przed zło-
dziejami. Nazywany psem rzeźni-
ka z Rottweil. Takich historii mamy 
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bez liku. Ile ras, tyle opowieści. 
Fascynująca jest historia udo-
mowienia i przysposobienia psa. 
Teraz i Wy macie w niej udział 
:) Wasza decyzja do czego psa 
wykorzystacie, bo możliwości 
ma bez liku. Psy pomagają także 
w pracy ratowników. Wodnych, 
lawinowych, gruzowiskowych.

Węch psa
jest czymś zupełnie dla nas nie-
zrozumiałym, bo my zwyczajnie 
nie mamy takich możliwości. Na-
szych 5 mln komórek węchowych 
to ułamek przy 200 mln u psów. 
Człowiek może wyczuć węchem 
łyżeczkę cukru w kawie, pies 
łyżeczkę cukru rozpuszczo-
ną w objętości wody równej 
dwóm basenom olimpijskim. 
Robi wrażenie! Warto wyko-
rzystać możliwości i predys-
pozycje psa i rozwijać go 
w kierunku wąchania, tro-
pienia. To z pewnością da 
jemu i Wam bardzo dużo 
satysfakcji, a także zbliży 
Was jako drużynę, grupę, rodzinę.
Zabawa. Czym jest zabawa dla 
psa? Zabawa to polowanie, to 
sposób na rozładowanie emocji, 
to trenowanie łańcucha łowiec-

kiego, a także zbliżenie pomię-
dzy Wami, a psem. Psy bawią się 
między sobą przez całe życie, 
okazują sobie w zabawie bliskość, 
zaufanie, intymną relację, flirtują, 



ADOPTOWAĆ CZY KUPIĆ? 

17

spierają się ze sobą i współzawod-
niczą. Warto bawić się z psem, bo 
dzięki temu wchodzimy w lepszą 
relację, tworzymy więź i zaufanie. 
Stajemy się kimś bliskim. Zabawa 
charakteryzuje się tym, że jeste-
śmy w niej  NA RÓWNI. Nie mo-
żemy wciąż udowadniać swojej 
siły i wyższości, bo pies nie będzie 
miał motywacji, by z nami grać. 
Musimy pozwalać psu wygrywać, 
by poczuł się wartościowy i chciał 
się z nami bawić i uczyć się od 
nas. Motywację do dalszej zabawy 
buduje sukces. Brak sukcesu gasi 
motywację. Styl zabawy zależy 
w dużej mierze od tego, jakie geny 
nosi w sobie nasz pies.

Komunikacja.
Pies jest stworzeniem dobrze 
adaptującym się do zmiennych 
warunków życia. To czyni go do-
brym dla nas towarzyszem. Nie 
mówimy tym samym językiem, 
choć pies jest w stanie zrozu-
mieć ponad tysiąc słów, którym 
wcześniej nadaliśmy znaczenie! 
Rozumie ton głosu, przyporząd-
kowuje do tego naszą mimikę, 
postawę ciała. Psy komunikują się 
między sobą za pomocą mowy 
ciała, węchowo, wzrokowo, słu-

chowo i dotykowo. Gdy znajdą się 
w nowym domu, bardzo dobrze 
nas obserwują, a także obserwują 
interakcje wewnątrz ludzkiej gru-
py szukając wskazówek dla siebie. 
Okres adaptacyjny psa w nowych 
warunkach to około 6 tygodni. 
W tym czasie pies bada wszystkie 
możliwości, ograniczenia, rozpo-
znaje rytuały, szuka prawidłowo-
ści, na których buduje poczucie 
bezpieczeństwa i rozpoznaje oko-
liczności przydatne do zaspokoje-
nia swoich potrzeb. W tym okresie 
warto psa właściwie wprowadzić 
do naszego życia. Jeśli na coś 
się nie zgadzamy, trzeba to psu 
uzmysłowić, musimy zaoferować 
wtedy psu rozwiązania, dzięki 
którym będzie mógł zaspokajać 
swoje potrzeby i dać mu satysfak-
cję, gdy wybierze właściwie. Od 
dobrej komunikacji między nami 
i naszym nowym podopiecznym 
będzie zależała nasza wspól-
na koegzystencja. Gdy pies robi 
rzeczy, zachowuje się w sposób, 
który nam odpowiada, powin-
niśmy dać mu znać, że zrobił 
dobrze i zadowolonym głosem 
wypowiedzieć słowa pochwały. 
Można dać nagrodę w postaci 
kawałka jedzenia – PSY  ZAWSZE 
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powtarzają czynności, które im 
się z jakichś powodów opłacają.  
Nie powtarzają zaś (lub z czasem 
z coraz mniejszym natężeniem) 
zachowań, które nie przynoszą 
pozytywnego dla nich efektu. 
Jeśli więc pies robi coś, czego nie 
akceptujemy,  powinniśmy powie-
dzieć w adekwatny sposób słowa 
oznaczające, że nie podoba nam 
się dane zachowanie i uniemożli-
wić psu kolejną próbę powtórze-
nia danej czynności. Pokazujemy 
w ten sposób, że w naszej grupie 
tak się nie robi, a droga do suk-

cesu nie biegnie tędy. Psy 
zachowują się określony 

sposób zawsze 

dlatego, że dane zachowanie 
przynosiło w przeszłości jakąś 
korzyść. Korzyści mogą być różne 
– fi zjologiczne, lub psychiczne, 
emocjonalne i zawsze spowodo-
wane są popędem do zaspokoje-
nia POTRZEB. Jeśli więc nasz pies 
robi coś, z czym mamy problem, 
zastanówmy się co uzyskuje za-
chowując się tak, czy inaczej, jaką 
korzyść z tego czerpie. Dajmy mu 
tę korzyść, ale drogą, która jest dla 
nas akceptowalna! Zachęcam do 
analizy i kreatywności :)
Pamiętajmy, że psy adoptowane 
często mają już kilka lat życia za 

sobą. Życia z ludź-
mi i wśród ludzi. 

Nigdy nie wiemy co 
się wydarzyło w tam-

tym czasie. Dlatego 
adopcja to często 

wielka niewiadoma 
i swego rodzaju ekspery-
ment, w którym chcecie 
wziąć udział. To, że pies 
w schronisku nie sprawia 
problemów, nie zna-
czy, że w domu też tak 
będzie. Psy trafi ając do 
schroniska w większości 
muszą adaptować się do 
nieznanych i trudnych 
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warunków – wiele psów, nieznani 
ludzie, ciągłe pobudzenie, brak 
obecności człowieka kiedy pies 
chciałby wsparcia z jego strony. 
Jednak dają radę. To jak szybko 
będą się adaptować to kwestia 
wielu czynników – genów, osobo-
wości, doświadczeń z przeszłości. 
Gdy znajdą się w domu z nową 
rodziną, często kojarzą sobie to 
nowe życie, ze starym życiem 
przed schroniskiem. W obliczu 
problemów czy sytuacji, które 
napotykają w nowym miejscu, 
zaczynają stosować strategie ra-
dzenia sobie z danym problemem 
czy sytuacją, które były skuteczne 
wcześniej w podobnych okolicz-
nościach. Co to dla nas oznacza? 
Znaczy to, że pies pokaże nam 
swoim zachowaniem czego został 
nauczony lub NIE nauczony, jakie 
ma doświadczenia z ludźmi, psa-
mi, sytuacjami. Musimy to zrozu-
mieć, nie dystansować się, tylko 
pokazać psu, że go akceptujemy, 
ale pokierować nim w taki sposób, 
by zaakceptował zasady panujące 
w naszym domu i czerpał z tego 
korzyści, których potrzebuje.
To, co Wam przedstawiłam po-
wyżej to garstka podstawowych 
informacji, których potrzebujecie, 

by zacząć wspólne życie z nowym 
członkiem rodziny. Warto przed 
wprowadzeniem nowego przy-
jaciela do naszego domu usiąść 
razem ze wszystkimi domownika-
mi i omówić zasady, ułożyć plan 
działania. Trzeba przygotować 
miejsce odpoczynku, miski, kar-
mę, gryzaki i zabawki by ułatwić 
mu adaptację. Gdy już będzie 
z nami, nie zalewajmy go bodź-
cami – NIE WSZYSTKO NA RAZ. 
Zacznijmy od krótszych spacerów 
w bardziej zacisznych miejscach, 
nie zabierajmy od razu na wy-
cieczkę, czy do znajomych. Dajmy 
mu odetchnąć i poobserwować, 
pokażmy co dla niego przygo-
towaliśmy. Nasze mieszkanie to 
będzie jego „baza”, tu przede 
wszystkim ma poczuć się bez-
piecznie. OBSERWUJMY i staraj-
my się go zrozumieć. Starajmy się 
być dla psa CZYTELNI, mówmy do 
niego raczej komunikatami, ale 
adekwatnym tonem, nie obar-
czajmy słowotokiem i „ćwierka-
niem”, które może być dla niego 
zbyt obciążające. Pochylcie się 
nad jego problemami, ale nie nad 
nim! Taka postawa naszego ciała 
dla niektórych psów może zbyt 
trudna do zniesienia. Nie zbliżajcie 
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za bardzo twarzy, nie dążcie do 
zbyt bliskich kontaktów fi zycznych 
– zachęcajcie, ale nie obciążaj-
cie nimi, bo może to go wycofać 
i spowodować brak zaufania do 
Was, zamiast Was zbliżyć. To na ile 
pies jest gotów, sam Wam pokaże. 
Dajcie mu przestrzeń. Każdy pies 
jest inny, tak jak każdy z nas jest 
inny. Potrafi my jednak się zgrać, 
bo poniekąd ewoluowaliśmy 
RAZEM :) przez 15000 lat. Teraz 

wszystko w Waszych rękach! Do 
dzieła i POWODZENIA :) W razie 
potrzeby pozosataję do Waszej 
dyspozycji i pomogę rozwiązać 
zagadki, odpowiedzieć na trudne 
pytania. Jestem tu dla Was i dla 
NICH, by Wasza wspólna droga 
była łatwiejsza.

Marta Pogorzelska
Zoopsycholog, behawiorysta

20
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Cześć! Czy wiesz, że wiele dzieci 
marzy o tym, aby zostać opieku-
nem zwierzaka? Często nawet 
najmłodsi, potrafią odpowiednio 
opiekować się zwierzęciem. Ale 
aby zostać jego odpowiedzial-
nym opiekunem, trzeba się wiele 
nauczyć. 

A może Ty marzysz o tym, 
aby zostać takim opieku-
nem?
Podpowiemy Ci, co trzeba zro-
bić, aby cała Twoja Rodzina wraz 
z jego nowym zwierzęcym przyja-
cielem, była szczęśliwa. 

Wspólnie podjąć 
odpowiedzialną decyzję.

Pamiętaj, że decyzja o adopcji 
zawsze należy do Twoich Rodzi-
ców/Opiekunów. Twoi Rodzice 
czy Opiekunowie, najlepiej będą 
potrafili ocenić czy jesteście w sta-
nie odpowiednio zaopiekować się 

MAMO, TATO… 
CHCIAŁABYM, ABY W NASZYM 
DOMU MIESZKAŁ ZWIERZAK!

1.
2.

zwierzęciem. Decyzja o adopcji 
musi być bardzo dobrze przemy-
ślana. Zaadoptowane zwierzę, bę-
dzie z Wami może nawet kilkana-
ście lat! To bardzo dużo. Zostanie 
nowym członkiem Waszej Rodzi-
ny, dlatego warto dobrze poznać 
jego potrzeby, żeby wasze wspól-
ne życie było pełne radości.

Zaufaj Twoim najbliższym. 
Wasze przemyślenia świadczą 
o tym, że jesteście bardzo od-
powiedzialnymi ludźmi :)

Mieć wiedzę na temat 
wybranego zwierzaka.

W naszym Schronisku najczęściej 
można adoptować psa lub kota. 
Jednak obojętnie jakim zwierzę-
ciem chcielibyście się opiekować, 
musicie dużo się o nim dowie-
dzieć. Pomocne mogą okazać się 
książki o opiece nad wybranym 
zwierzęciem. Może znajdziecie 
je w waszej lokalnej bibliotece? 
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Są również portale internetowe 
poświęcone poszczególnym zwie-
rzętom, gdzie wraz z Rodzicami, 
możecie dowiedzieć się ważnych 
informacji. Pomóc może również 
lekarz weterynarii lub pracownik 
schroniska, który opowie Wam 
o zasadach opieki nad zwie-
rzęciem. Warto zapoznać się ze 
sposobami żywienia, potrzebnych 
akcesoriach, zasadach pielęgnacji, 
zabawach ze zwierzęciem, obo-
wiązkach medycznych itp. Bardzo 
ważnym elementem, jest również 
zapoznanie się z zasadami prze-
bywania wśród zwierząt. Warto 

poznać mowę ciała wybranego 
zwierzęcia, aby wiedzieć kiedy 
nasz przyjaciel jest rozluźniony 
i szczęśliwy, a kiedy zestresowany 
i niespokojny. 
Warto więc wiedzieć jak podcho-
dzić do zwierzęcia, jak go głaskać 
i odpowiednio odczytywać jego 
sygnały. 

Tak samo jak Ty różnisz się od 
swoich koleżanek czy kolegów 
tak psy, koty i inne zwierzęta 
różnią się od siebie nawzajem. 
Może się okazać, że zwierzę, 
które zaadoptujesz będzie 
miało specjalne potrzeby, 
które będą znacznie się różniły 
od np. zwierzaka kolegi. Zwier-
zęta podobnie jak ludzie, mają 
ulubione zabawy, smaki, boją 
się różnych rzeczy lub inaczej 
przeżywają rozstania. Twój 
zwierzak będzie na pewno 
wyjątkowy, jedyny w swoim 
rodzaju. Zupełnie tak jak Ty :)

Wiedzieć jaki jest koszt 
utrzymania zwierzaka.

Kolejnym bardzo ważnym tema-
tem przemyśleń, jest koszt utrzy-
mania zwierzaka. Już przed adop-
cją, trzeba kupić mu odpowiednie 
akcesoria. Jeżeli waszym domow-
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4.

nikiem będzie pies, trzeba będzie 
kupić mu między innymi: smycz, 
obrożę, zabawki, co najmniej dwie 
miski (jak myślisz, dlaczego dwie?), 
gryzaki, woreczki do sprzątania 
odchodów, legowisko i inne po-
trzebne dla niego rzeczy. A co-
dziennie, podobnie jak Ty – Twój 
zwierzak będzie chciał jeść i pić. 
O sposobie odżywiania Twojego 
pupila, może zadecydować lekarz 
weterynarii lub pracownik schro-
niska. Możesz również wcześniej 
o tym poczytać. Zwierzęta, po-
dobnie jak ludzie, czasem chorują 
lub są na coś uczulone. Potrzebują 
wtedy specjalistycznej karmy lub 
leków, które trzeba mu zapewnić. 
Nawet jeżeli Twój pupil będzie 
zdrowy, warto kupować dla niego 
zdrową, dobrej jakości karmę. 
Pozwoli to utrzymać go w zdro-
wiu i dobrej kondycji. Oprócz tego 
warto pamiętać, że Twój przyjaciel, 
będzie musiał odwiedzać lekarza 
weterynarii. Nie tylko, gdy będzie 
chorował, ale też profilaktycznie, 
aby sprawdzić stan jest zdrowia, 
zaszczepić lub odrobaczyć. Za 
takie wizyty również trzeba będzie 
zapłacić. 

Należy też pamiętać, że zwier-
zę może zachorować w każdej 
chwili. Zwierzęta podobnie 
jak ludzie, starzeją się. Kociak 
czy szczeniak kiedyś dorosną, 
a wraz z wiekiem będą miały 
inne potrzeby. Zwierzę, bez 
względu na wiek potrzebuje 
odpowiedniej opieki i troski.

Mieć czas dla zwierzęcia.

Twój pupil, będzie potrzebował 
Twojego czasu i uwagi. Zwierzęta 
podobnie jak Ty, lubią się bawić. 
Z poprzednich punktów już 
wiesz, że ważna jest odpowiednia 
wiedza, jak należy bawić się ze 
zwierzętami i rozumieć ich zacho-
wanie. Pies czy kot, nie powiedzą 
Ci ludzkim głosem, że coś im się 
podoba lub nie. Zwierzę może nie 
zrozumieć Twoich pomysłów na 
zabawę. Dlatego tak ważne jest, 
abyś wraz ze swoimi rodzicami 
czy opiekanymi, nauczył się bez-
piecznie spędzać czas z pupilem. 
Jeżeli będzie to pies – Twoja rodzi-
na musi mu zapewnić odpowied-
nią ilość spacerów. Oj, czasem 
trzeba będzie krócej pospać, aby 
zdążyć z porannymi obowiązkami 
przed wyjściem do przedszkola 
czy szkoły. :)  
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I to nawet w deszcz czy mróz. 
Zwierzęta, podobnie jak ludzie nie 
lubią nudy, a bezpieczna zabawa 
będzie sprawiała Tobie i zwierza-
kowi ogromną radość.
Lubisz wyjeżdżać na wakacje lub 
ferie? To też ważny do rozmowy 
temat, ponieważ Twój zwierzak 
nie może zostać wtedy sam. Na 
ten czas trzeba zapewnić mu od-
powiednią opiekę lub zaplanować 
urlop z pupilem.

Poznajmy się przed 
adopcją!

Jeżeli Twoi rodzice czy opiekuno-
wie, myślą o adopcji zwierzaka, to 
dobrym pomysłem będą wasze 
odwiedziny w schronisku. Nasze 
schronisko Promyk, bardzo często 
odwiedzają rodziny, aby poznać 
nasze psy i koty. Nasi pracownicy 
służą fachową pomocą i po rozmo-
wie z Twoją rodziną, będą potrafili 
doradzić Wam, z którym psem 
czy kotem warto Was zapoznać. 
Możecie spędzić ze sobą trochę 
czasu np. na spacerze. Zachęcamy 
Was serdecznie do zaglądania na 
naszą stronę internetową lub profil 
na facebooku. Zamieszczamy tam 
zdjęcia oraz informacje o naszych 
podopiecznych.

5.

6. Jeżeli nie mogę, a tak 
bardzo bym chciał.

Czasem, nawet jeżeli czegoś bar-
dzo chcemy, to nie jest to możliwe 
do spełnienia. Być może Twoja 
rodzina, nie jest jeszcze gotowa na 
adopcje zwierzaka lub z jakiegoś 
powodu nie może się nim opie-
kować. Pamiętaj, że to bardzo po-
ważna i odpowiedzialna decyzja. 
Pochopna adopcja, może przy-
nieść bardzo przykre skutki dla 
zwierzaka i całej rodziny. Niestety, 
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w naszym schronisku jest wiele 
psów i kotów, które miały bardzo 
nieodpowiedzialnych właścicie-
li. Dlatego tak ważne jest, aby 
decyzja o adopcji była dokładnie 
przemyślana.
Pamiętaj, nawet jeżeli Twoi rodzice 
czy opiekunowie nie zgodzili się 
na adopcje, to widocznie mieli 
ważny powód. To znaczy, że są 
odpowiedzialni. 
Jeżeli Twoi rodzice się zgodzą, 
możesz pomóc potrzebującym 
zwierzakom. Do naszego Schro-

niska Promyk, często dzwonią 
ludzie i pytają o nasze potrzeby. 
To bardzo miłe i pomaga nam 
w funkcjonowaniu. 
Odwiedzają nas również ucznio-
wie z przedszkoli lub szkół. Spo-
tykamy wiele wspaniałych dzieci, 
które mimo, że nie mają w swoich 
domach pupilów, to chętnie nas 
odwiedzają i pomagają w różne-
go rodzaju zbiórkach lub uczest-
niczą w Promykowych wydarze-
niach.

źródło: www.c-and-a.com/pl/pl/shop/pierwsze-zwierze-domowe
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Z S P A C E R Y W K A R

M I E N I E I C Z E S A

N I E E P O J E N I E R

Z Z A B A W A A W E T E

R Y N A R Z K G Ł A S K

A N I E I D B A N I E T

S P R Z Ą T A N I E O L

E C Z E N I E N N A U C

Z A N I E I P I L N O W

A N I E E S Z C Z E P I

E N I E P T R O S K A L

E M P A T I A U C Z A S

S Z O C H R O N A A S M

A C Z K I K U W A G A I

Zadanie 1
Z poniższej tabeli znajdziesz aż 19 słów, które kojarzą się z opieką nad 
zwierzakiem. Odczytasz je tylko poziomo, od lewej do prawej strony. 
Gdy zaznaczysz już wszystkie, z pozostałych literek, utworzysz hasło!

Hasło:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zadanie 2
Rozwiąż krzyżówkę. Zielone pole utworzy hasło
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1. Powinna być zawsze w misce.
2. Zwierzę go odczuwa, gdy np. zagląda do pustej miski.
3. Kot uwielbia wyciągać na nim pazury. To bardzo ważny element potrzebnych dla 

kota akcesoriów.
4. To osoba, która wykonuje pracę, nie dostając za to pieniędzy. Może np. pomagać 

w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
5. Pies lub kot na nim śpią lub odpoczywają.
6. Bardzo młody pies.
7. Są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, ze względu na przenoszone choroby (np. ba-

beszjoza czy borelioza). Pamiętaj aby zaopatrzyć swojego psa lub kota w specjalną 
obrożę przeciwko nim!

8. Trzeba je sprzątać po swoim pupilu! Przydadzą się do tego woreczki.
9. Wykonuje je lekarz weterynarii. Jest min. przeciwko wściekliźnie. 
10. Ma je kot. Potocznie nazywane są wąsami. Ale ich prawidłowa nazwa to…
11. Bardzo istotna potrzeba każdego psa. Musi być ich kilka w ciągu dnia.
12. Bardzo niebezpieczny produkt żywieniowy dla psa, ale nie dla człowieka. Zawiera 

teobrominę, która prowadzi do zatrucia psa. Ale ludzie zazwyczaj bardzo ją lubią 
i dla nich jest bezpieczna.

13. Osoba, która leczy zwierzęta.
14. Zwierzę bardzo go potrzebuje od swojego opiekuna. Nie można go kupić. 
15. Jeden z akcesoriów dla psów czy kotów. Przeciwdziała pogryzieniom np. u wetery-

narza. Powinien być zawsze bardzo dobrze dopasowany i wygodny dla zwierzaka. 
16. Dopinamy ją do obroży psa. Zawiera dane osobowe opiekuna. Jest przydatna ale 

pamiętaj, że równie ważny jest chip, który wstrzykuje weterynarz. Zawiera dane 
osobowe właściciela, a zwierzę go nie zgubi!

17. Nazwa Schroniska dla zwierząt w Gdańsku.
18. Małe owady, które są bardzo dokuczliwe dla zwierząt. Często się przez nie drapią. 

Gdy zobaczysz je u swojego pupila, warto wraz z weterynarzem 
dobrać odpowiedni środek leczenia.

19. Obowiązkowa rzecz dla psa lub kota. Gwarantuje 
spokojny i bezpieczny spacer.

20. Jeden odpowiednio odmierzony posiłek dla 
zwierzęcia. Pamiętaj, aby nigdy jej samemu nie 
zwiększać i nie przekarmiać swojego pupila. 

21. Przekąski dla zwierząt. Mogą być przydatne do 
nauki i nagradzania. 

29

Gdy zobaczysz je u swojego pupila, warto wraz z weterynarzem 
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Aby dowiedzieć się więcej o opiece nad zwierzętami 
zapraszamy do zapoznania się z książką "Zwierzaki to 
nie pluszaki"

Zadanie 3
Pokoloruj obrazek. Pamiętaj, aby Twój pupil miał stały dostęp do wody.
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PO ADOPCJI 
ZWIERZAKA
A może jesteś już opiekunem 
naszego podopiecznego? 

Adopcja to piękny i szlachetny 
gest wobec zwierzęcia. Mimo, że 
staramy się, aby nasze zwierzęta 
miały jak najlepsze warunki, to 
schronisko nie jest z pewnością 
miejscem na długie życie kota 
czy psa. Większość z nich zna-
lazły się tu, przez nieodpowie-
dzialność ludzi, dlatego teraz 
szczególnie zasługują na dobry 
i odpowiedzialny dom. 

Każde zwierzę jest inne, ma 
różne potrzeby i przyzwyczaje-
nia. Dlatego nie ma tylko jednej 
recepty na udaną adopcję. Ale 
Twoje odpowiednie podejście 
do nowego pupila, będzie miało 
bardzo duży wpływ na waszą 
relacje. 

Szczegółowych informacji o Two-
im nowym przyjacielu, udzieli 
Twojej rodzinie pracownik schro-
niska lub lekarz weterynarii. 

Natomiast chcielibyśmy Ci podpo-
wiedzieć, co możesz zrobić, gdy 
zwierzak pojawi się już w Waszym 
domu.

 Lubisz chodzić z rodzicami 
w nowe miejsca? Lub odwiedzać 
nowych kolegów? To ciekawe 
doświadczenia, prawda? Jednak 
zawsze na początku czujemy się 
troszkę nieswojo. Może nawet 
wstydzimy się nowych osób i mu-
simy się do nich przyzwyczaić. To 
zupełnie normalne! Dorośli rów-
nież czują się czasem skrępowani 
w nowych sytuacjach. Podobnie 
może czuć się Twój pupil. Dla 
niego to zupełnie nowe doświad-
czenie! Nowe zapachy, nowe 
miejsce, nowi ludzie. Zwłaszcza, 
że przecież nie możemy ze sobą 
porozmawiać ludzkim głosem. Są 
zwierzęta, które potrzebują wię-
cej czasu, aby poczuć się dobrze 
i bezpiecznie w nowej sytuacji.
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A WIESZ, ŻE TEŻ MOŻESZ 
BARDZO POMÓC?

Dać mu czas i przestrzeń. 

Zwierzę, aby poznać nowe otocze-
nie, musi je obwąchać, zobaczyć 
i sprawdzić wszystko wokół siebie. 
Może Twój nowy przyjaciel będzie 
bardzo ciekawski, a może raczej 
przestraszony i zestresowany.
W obu przypadkach, warto jedy-
nie obserwować zwierzę i towa-
rzyszyć mu w poznawaniu nowe-
go domu.

Być cierpliwym. 

Jeżeli zwierzę jest zainteresowane 
otoczeniem, nie nakłaniaj go na 
siłę na zabawę lub pieszczoty. Na 
pewno będziesz miał ochotę gła-
skać czy bawić się ze swoim pupi-
lem, ale nie zawsze jest na to czas. 
Wyobraź sobie, że wraz z mamą 
idziesz na wymarzony plac za-
baw i właśnie wtedy, gdy chcesz 
pobiec na zjeżdżalnie, mama 
zaczyna Cię zatrzymywać aby się 
przytulać. Oj byś się niecierpliwił, 
prawda? A może nawet bardzo 
zezłościł? Zwierzę też może za-
reagować agresją, zwłaszcza, że 

jeszcze dobrze się nie znacie, więc 
nie zna Twoich zamiarów. Dlatego 
daj mu czas. Bycie cierpliwym to 
bardzo ważna cecha, jeżeli chce 
się zostać dobrym opiekunem. 
Zwierzę wtedy będzie czuło się 
przy Tobie bezpiecznie i swobod-
nie. Nikt nie lubi być do niczego 
zmuszany.

Szanować jego potrzeby. 

Nowy dom dla zwierzaka to też 
wiele emocji. Zwierzę może być 
zmęczone nowymi doświadcze-
niami, dlatego całkiem możliwe, 
że będzie chciało spokojnie dłużej 
pospać. Daj mu na to czas. Ty też 
lubisz być wypoczęty i wyspany, 
prawda? Jesteśmy wtedy w pełni 
sił na nowe przygody i zabawę! 

Być troskliwym. 

Sprawdzaj systematycznie czy 
Twój przyjaciel ma w misecz-
ce wodę. To bardzo ważne, aby 
zawsze była świeża i czysta. Ty 
również się nawadniaj. Stałe posił-
ki na pewno ustalą Twoi rodzice, 
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A WIESZ, ŻE TEŻ MOŻESZ 
BARDZO POMÓC?

może będziesz mógł im pomóc 
napełnić miskę? Pamiętaj, aby się 
odsunąć, gdy Twój pupil je. Każdy 
lubi jeść w spokoju.
Masz smakołyki dla swojego pupi-
la? Uważaj, aby z nimi nie przesa-
dzić! Tak samo jak ty nie możesz 
przesadzać ze słodyczami. 

Nadal się uczyć i obserwować. 

Pamiętasz jak pisaliśmy wcześniej, 
że zdobywanie informacji o swoim 
zwierzaku jest ważne? Kibicujemy 
Ci, abyś nadal pogłębiał tą wiedzę. 
Teraz, obcując ze zwierzakiem bę-
dziesz zdobywał własne doświad-
czenia. Może zauważysz sygnały 
uspokajające, które wysyła Twój 
zwierzak? To bardzo ważne, aby 
stać się prawdziwym przyjacielem 
zwierząt. Rozumieć je, szanować 
i odpowiedzialnie się nimi opieko-
wać. 

Pamiętaj, że mówienie nie 
jest jedynym sposobem ko-
munikacji! Odpowiedzialny 
właściciel uczy się o zwier-
zęciu, obserwuje go i w ten 
sposób poznaje jego potrzeby.
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ŻYCZYMY TOBIE I TWOJEMU 
PUPILOWI CHWIL PEŁNYCH RADOŚCI.

BARDZO DZIĘKUJEMY, ŻE 
PRZECZYTAŁEŚ NASZE RADY.

PAULINA REGLIŃSKA
PEDAGOG, AUTORKA KSIĄŻKI DLA DZIECI  

„ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI!”
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