
Jak opiekować się zwierzętami?

Gdy posiadamy zwierzę domowe, musimy pamiętać, że jest ono od nas 
całkowicie zależne. Zabierając je do naszego domu, przejmujemy pełną 
odpowiedzialność za jego zdrowie i dobre samopoczucie. Pamiętaj, że każde 
zwierzę powinno mieć stały dostęp do świeżej wody, podawany pokarm 
powinien być dobrej jakości, a pomieszczenie lub klatka, w której mieszka, 
odpowiednio duże i czyste. W razie choroby zwierzę będzie potrzebowało 
specjalistycznego leczenia.  
Musisz mieć świadomość, że zwierzę nie jest zabawką, lecz towarzyszem na 
całe jego życie.
W wypadku zwierząt egzotycznych pochodzących z ciepłych krajów bardzo 
ważne jest zapewnienie im wystarczająco wysokiej temperatury, wilgotności 
powietrza i oświetlenia. Rozważając zakup takiego zwierzęcia, musimy być 
pewni, że uda nam się stworzyć odpowiednie dla niego warunki. 



PIES

Opieka nad psem jest dość czasochłonna. Codziennie trzeba z nim wychodzić 
na długi spacer (pamiętaj, aby zawsze sprzątać po swoim psie!). Należy go 
również kąpać i czesać. Przynajmniej raz w roku powinno się wybrać ze swoim
pupilem do weterynarza, by dokonać szczepień ochronnych. Dobrze też 
nauczyć psa podstawowych komend 

KOT

Kota nie trzeba wyprowadzać na spacer, ale trzeba kilka razy dziennie sprzątać 
jego kuwetę. Każdego dnia należy się z nim bawić, by zapewnić mu 
odpowiednią ilość ruchu. Koty, szczególnie długowłose, muszą być codziennie 
czesane 



KRÓLIK

Króliki mogą spędzać sporo czasu w klatce, pod warunkiem że jest 
odpowiednio duża. Klatkę należy często sprzątać, wymieniając trociny lub 
żwirek. Futerko królika trzeba czesać, a jego pazurki – przycinać.

GRYZONIE
(szczur, chomik)

Szczurom, chomikom i koszatniczkom należy tak urządzić klatkę, aby znalazło 
się w niej dużo zabawek i elementów służących wspinaczce. Należy im też 
zapewnić gałęzie lub wapno do ścierania zębów 



RYBKI

W hodowli rybek najważniejsze jest stworzenie im odpowiednich warunków. 
Akwarium powinno być zawsze czyste, odpowiednio duże i dostosowane do 
konkretnego gatunku żyjących w nim ryb 

PTAKI

Klatki, w których trzymamy ptaki, powinny być na tyle duże, by zwierzęta 
mogły w nich poskakać i przelecieć krótki odcinek. Małe ptaki są towarzyskie i 
nie należy trzymać ich pojedynczo. Oswojone papugi można wypuszczać z 
klatki, zawsze jednak należy uważać, by nie wyleciały z domu 



Patrząc na zdjęcia rozwiąż zagadki o naszych pupilach. 

• Jaki ptak kolorowy uczy się ludzkiej mowy? 
• Żywa pułapka na myszy, dobrze widzi, dobrze słyszy. 
• Za kości rzucone dziękuje ogonem.
• Choć posiada pancerz wcale nie wojuje. Choć ma cztery nogi, wolno spaceruje. 
• Na każdej lśni srebrna łuska, blisko nich możesz się pluskać, ale pogadać nie sposób, bo one

nie mają głosu. 
• Ten łakomczuch nie na darmo chomikował w norce ziarno. W zimie swymi zapasami mógł 

posilać się czasami. 
• Ma długie uszy, futerko puszyste. Ze smakiem chrupie sałaty listek 
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