NAJLEPSZY PRZYJACIEL
NA ŚWIECIE
SPEKTAKL I WARSZTATY DLA DZIECI
O ZWIERZĘTACH W MIEŚCIE

Pies jest przyjacielem człowieka.
Pies, tak jak my, jest istotą czującą.
Zwierzę to nie zabawka, którą można wyrzucić z domu,
kiedy się jej nie rozumie albo nie ma się dla niej czasu...
Jak pies towarzyszy człowiekowi?
Jak się nim opiekować?
Jakie są najważniejsze sygnały stresu u psa?
Jak postępować z psem adoptowanym ze schroniska?

Odpowiemy Wam na te oraz wiele innych pytań!

O SPEKTAKLU PT. : ADELKA I FAFEL
Dziś jest najszczęśliwszy dzień w życiu Adelki! Tak długo na to czekała. Prosiła, przekonywała, była grzeczna i sprzątała w swoim pokoju. Pokazała, że jest mądra i odpowiedzialna,
aż w końcu rodzice zgodzili się, żeby miała psa.
Adelka czeka teraz niecierpliwie na moment, kiedy pojawi się jej pies:
„Mój pies przyjedzie do mnie ze schroniska. Schronisko, to takie miejsce, gdzie mieszkają
psy, które nie mają domów i mama powiedziała, że dopóki w schronisku będzie chociaż
jeden pies - to go weźmiemy stamtąd, zamiast kupować. Bo psy w schroniskach są smutne
i mieszkają w klatkach, zamiast w domach z ludźmi. Moja mama jest bardzo mądra.”
Adelka jeszcze nie zna swojego psa, ale już jest pewna, że bardzo go kocha. Serce Adelki
bije mocno, a głowa pełna jest pomysłów, co będą razem robić. Och, jakie to będą wspaniałe zabawy!!!
Czy wszystko będzie tak jak Adelka sobie wymarzyła? Nie do końca. Za to pies Fafel
nauczy Adelkę szacunku do różnic między ludźmi a psami. Opowie jej o psim świecie, o
bogactwie psich zmysłów. A przede wszystkim da jej lekcję o tym, że jeżeli chcemy, żeby
ktoś był naszym przyjacielem i dobrze czuł się w naszym towarzystwie- to jego potrzeby
muszą stać się dla nas tak samo ważne jak nasze.

NAJWAŻNIEJSZE SYGNAŁY
STRESU U PSA.

UCHYLANIE SIĘ

PODKULONY OGON

OBLIZYWANIE NOSA

MRUŻENIE OCZU

ZIEWANIE

DYSZENIE

USZY ŚCIĄGNIĘTE
DO TYŁU

UNIESIONA ŁAPA

SZTYWNIENIE

PODSTAWOWE POTRZEBY PSÓW I ZWIĄZANE Z NIMI
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI:

POTRZEBY FIZJOLOGICZNE:
1. Jedzenie dostosowane do psich potrzeb – można
o tym porozmawiać z weterynarzem.

2. Stały dostęp do świeżej wody.

3. Regularne wypróżnianie się. W przypadku
dorosłego, zdrowego psa, konieczne są spacery
minimum 3 razy dziennie.

POTRZEBY INTELEKTUALNE,
SOCJALNE I EMOCJONALNE:
- węszenie, eksplorowanie terenu (spacery
w różne miejsca, z możliwością węszenia
i odkrywania nowych zapachów; zabawy
węchowe).
- kontakt z człowiekiem oraz innymi psami.

JEŻELI CHCESZ ADOPTOWAĆ PSA:

Dobrze jest poznać psa przed adopcją. Przyjść do schroniska i wyjść
z nim kilka razy na spacer. Trzeba sprawdzić, czy akceptujecie się nawzajem. Nie każdy pies będzie się dobrze czuł w towarzystwie dzieci.
Jeżeli w schronisku pracuje behawiorysta – możesz poprosić go o pomoc przy wyborze psa. Jeżeli nie – porozmawiaj z pracownikami lub
wolontariuszami schroniska, którzy psa znają.
KIEDY ADOPTUJESZ PSA:
Pamiętaj, że adopcja jest dla psa całkowitą zmianą. Nawet jeżeli jest
to zmiana na lepsze- pies tego nie wie, nie rozumie i potrzebuje czasu, żeby się przekonać, że jest bezpieczny. Wszystko, czego doświadczy
teraz pies będzie dla niego zupełnie nowe i może budzić lęk. Dlatego
należy dać psu dużo spokoju i przestrzeni. Nie zmuszać go do kontaktu z nami i do pieszczot. Zapewnić spokojne miejsce do wypoczynku.
Jeżeli pies warczy lub kłapie zębami, to pokazuje nam, że nie czuje
się dobrze w danej sytuacji. Jeśli zostanie ukarany, pomyśli, że nie
rozumiemy co chce nam przekazać i następnym razem może ugryźć.
W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się
z behawiorystą.

ZAZNACZ WŁAŚCIWYMI KOLORAMI

Jak głaskać swojego psa?
PRZYJEMNOŚĆ

DYSKOMFORT

DYŻA
ŚREDNIA
MAŁA

KRZYŻÓWKA:
1. Mruży je zestresowany pies
2. Podkula go zestresowany pies
3. Na wodę albo jedzenie dla psa
4. Kolor pomarańczowy pies widzi jak…
5. Zmysł, dzięki któremu psy rozpoznają zapachy
1000 razy lepiej niż ludzie
6. Gdy psu się chce spać lub jest zestresowany
7. Pies podnosi ją, gdy jest zestresowany
8. Psie „wąsy”
9. Kolor fioletowy pies widzi jak…
10. Oblizuje go zestresowany pies
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CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ PSU:
Nie przeszkadzaj psu, gdy je lub śpi!

Nie zabieraj psu ani zabawek, ani smakołyków!

Nie zbliżaj twarzy do psiego pyska!

Nie dokuczaj psu! Nie ciągnij go za uczy lub ogon!

Nie wchodź na psa!

Nie przytulaj psa!

Nie krzycz na psa!

CIEKAWOSTKI O PSICH ZMYSŁACH:
JAK WIDZĄ PSY?

Świat ludzkich barw – to mieszanina trzech podstawowych kolorów:
żółtego, niebieskiego, czerwonego. Psy widzą tylko barwy: żółtą,
niebieską oraz ich odcienie.
Kolor pomarańczowy widzą jak żółty, fioletowy jak niebieski, a
czerwony jak ciemnoszary lub czarny.

JAK PSY ROZPOZNAJĄ ZAPACHY?

Psy rozpoznają zapachy ok. 1000 razy lepiej niż ludzie.
My czujemy zapachy występujące w tym samym pokoju. Pies potrafi
rozróżnić zapachy na obszarze odpowiadającym rozmiarom krytego
stadionu.

JAK SŁYSZĄ PSY?

Psy słabiej od nas słyszą niskie dźwięki, natomiast słyszą dźwięki tak
wysokie, których ludzkie ucho nie jest w stanie wychwycić. Słyszą
średnio 4 razy głośniej niż my.

CO TO SĄ WIBRYSY?

Wibrysy, czyli psie „wąsy”, pomagają psu wyczuć przedmioty
znajdujące się blisko pyska, co jest im pomocne przy poruszaniu się
w ciemności.
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