
Dacă țipi animalul se poate
speria!
 
Nu încerca să-i iei mâncarea
sau jucăriile din față! S-ar
putea să fii rănit!
 
Animalele au nevoie de timp să
se obișnuiască cu tine! 

GRIJA PENTRU
ANIMALELE DE

COMPANIE 

Grija față de animalele de companie nu e o doar joacă,
ci și o responsabilitate, indiferent dacă vorbim de un
cățel, o pisică, un pește sau un papagal. 

OFERĂ-I SPAȚIU!

S-ar putea să nu le placă

îmbrățișările în timp ce 

mănâncă

sau dorm!

 

JOACĂ-TE FRUMOS

Fii blând și calm de
fiecare dată când
întâlnești un animal! 

FII POLITICOS ȘI ATENT

ANIMALELE AU SENTIMENTE, POARTĂ-TE CU ELE AȘA
CUM AI VREA ȘI TU SĂ FII TRATAT LA RÂNDUL TĂU!

RESPECT!

 



La plimbare!
Plimbarea face minuni pentru animalul tau si pentru tine. 

 
 

Plimbarea te ajută să te menții
sănătos pe tine și pe câinele

tău.
 

Mersul pe jos ajută la
eliberarea energiei care se

acumulează în timpul zilei și
poate ajuta la reducerea

hiperactivității.
 

Mersul oferă stimulare
mentală.

 
Plimbarea este o modalitate

excelentă de a te juca cu
animăluțul tău. 

 
 

Mersul pe jos încurajează
socializarea.

 



REGULI DE IUBIRE

 1.MÂNCARE

2. APĂ

3. ADĂPOST

4. EXERCIȚII/ SĂNĂTATE

5. IUBIRE

Imediat ce aduci un animăluț acasă începe
distracția...dar și munca pentru că sunt câteva

reguli de la care nu trebuie să te abați când ai în
grijă un suflețel!

Animăluțul trebuie hrănit măcar 1/2 ori pe zi.
Vorbește cu veterinarul despre alimentația sa
și nu-i da pe ascuns mâncare din farfuria ta,
nu îi face bine! 

Animăluțul are nevoie de apă proaspătă în
fiecare zi! Nu uita să-i schimbi bolul de apă!

Indiferent că trăiește în cuscă, acvariu sau un
pătuț special, animălulțul tău are nevoie de
curațenie și de un spațiu al său! Nu uita de
ucării! 

Animăluțul trebuie dus la doctor în mod
regulat! Fii atent la orice semn sau simptom!

Animăluțul are nevoie de iubire, să ai grijă de
el și să-i fii cel mai bun prieten! Iar el te va
iubi NECONDIȚIONAT!



GRIJA PENTRU ANIMALELE DE COMPANIE

Grija față de animalele de companie nu e o doar joacă, ci și o
responsabilitate, indiferent dacă vorbim de un cățel, o pisică, un
pește sau un papagal. 

 

Ce animale de companie putem avea? Scrie măcar 8 exemple. 

Care sunt animalele tale preferate de companie?

Scrie măcar 3 responsabilități pe care le ai față de animalul tău
de companie. 


