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“Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a kiadvány csakis a szerző 
nézeteit tükrözi, a Bizottság felelősségre nem vonható a benne foglalt információ bármi 

nemű felhasználása miatt.”



AZ ÁLLAT GONDOZÁSA



Az állat gondozási lapja

Ha állat van az osztálytermedben, állatgondozási lapot kell vezetned. Ez a 

dokumentum tartalmazza az állat gondozásának lépéseit (a környezet 

tisztán tartása, az étel előkészítése, állatorvoshoz való eljuttatás...)

A diákok követik ezeket a lépéseket a mindennapos gondozás során.

A dokumentumban a higiéniás követelmények is szerepelnek.



Gricko heti gondozási terve
- nyisd ki a ketrecet és ölelgesd meg Grickot, ha engedi

- távolítsd el az ürüléket egy műanyag kanál segítségével és cseréld ki a 

műanyag felületen található törlőkendőt (naponta több alkalommal)

- öntsd ki az ételmaradékot a zöld tálkából, mosd ki meleg vízzel, töröld 

meg és tegyél bele három marék tengeri malac eleséget

- öntsd ki az ételmaradékot a fehér tálkából, mosd ki és töröld szárazra

- öntsd ki a folyadékot, mosd ki a palackot meleg vízzel és töltsd fel 

hideg vízzel

- takarítsd le az étel tároló körüli műanyag felületet egy nedves 

törlőkendő segítségével



Gricko heti gondozási terve
-vedd ki a zöldségeket a hűtőből és óvatosan szeletelj fel 
minden zöldségféléből kettőt, mosd meg őket és tedd 
bele egy fehér tálkába

-óvatosan fogd meg a tengeri malacot a mellkasa és a 
háta alatt és tedd rá egy tömör, puha anyagra (sárga 
takaró),

-fogd meg a kefét és könnyed mozdulatokkal fésüld ki 
Gricko szőrét a szőr növekedésének iránya mentén

-tedd be a tengeri malacot a kalitkába és zárd be

-moss kezet



- Óvatosan fogd meg a tengeri malacot a mellkasa és a háta alatt és tedd be 
a hordozóba

- Távolítsd el a kalitka tetejét és töröld meg egy nedves kendővel

- Távolítsd el az étel és a víz maradékát, mosd ki a tálkát és a palackot meleg 
vízzel

- Most le az étel tároló körüli műanyag felületet meleg vízzel és töröld 
szárazra

- Óvatosan távolítsd el a fűrészport egy műanyag tároló segítségével, rakd 
bele egy szemeteszsákba és tedd ki a kukába

- Mosd ki a ketrecet meleg vízzel és töröld ki egy tiszta ronggyal

- Óvatosan tedd a fűrészport a ketrecbe (5 cm vastagon)

- Tedd be a műanyag polcot az étel tárolókkal



Gricko 10 napos gondozási terve

- Tedd be az étel és ital tárolókat (tegyél bele ételt, ha 
szükséges)

- Tedd a gallyakat és a játékokat a fűrészporra

- Tedd rá a kalitka tetejét és zárd be

- Vedd ki a tengeri malacot a hordozóból és vidd vissza a 
kalitkába

- Moss kezet

- Három havonta Grickot el kell vinni az állatorvoshoz 
egészségügyi ellenőrzésre, szőr- és köröm vágásra (lehet 
gyakrabban is)



AZ ÁLLAT KEZELÉSE



Miért olyan fontos az állat kezelése?
• Azért, hogy minimálisra csökkentsük az állatos 

programokban részt vevő gyerekeket érintő kockázatokat és 
hogy minimálisra csökkentsük a programban használt 
állatokat érintő kockázatokat, a legjobb gyakorlatokat kell 
kövessük az állatok kezelése terén.

• Az állatok megfelelő kezelése segíti a gondozót a szükséges 
egészségügyi és jóléti eljárások végrehajtásában. Csökkenti 
az állatot és a gondozót érő stresszt, csökkenti a az állatot és 
a gondozót érő sérülés előfordulásának valószínűségét és 
élvezetesebbé teszi az interakciót mindenki számára.



Mi tartozik bele az állat kezelésébe?

• Ide tartozik az, hogy megfelelő tudást szerzünk az állatról, 
biztosítjuk számára az öt alapvető szükségletet (ne legyen 
éhes/szomjas, ne legyen fájdalma/sérülése/betegsége, ne 
féljen/szorongjon, ne érezze magát kényelmetlenül/kellemetlenül 
és lehetősége legyen normális viselkedésmódja kifejezésére), és 
rendszeresen elvisszük az állatorvoshoz.

• Az állatokat biztonságos környezetben, megfelelő hőmérséklet, 
szellőzés és páratartalom biztosítása mellett kell tartani. Az állat 
helyét rendszeresen kell takarítani, ellenőrizni és karbantartani.

• A felhasznált berendezéseknek/felszereléseknek etikusnak kell 
lenniük.



A legjobb gyakorlat a kutya 
kezelésére

A KUTYA MEGKÖZELÍTÉSE elölről kell, 

hogy történjen, mert a kutyák az 

előttük lévő dolgokat látják legjobban. 

A gyerek oda kell, hogy tartsa a kezét, 

hogy a kutya megszaglászhassa, így 

bátorítva az interakciót. Aztán 

megsimogathatja a kutyát az álla alatt 

vagy a mellkasánál.



A legjobb gyakorlat a kutya 
kezelésére

SZOKÁSOS FELSZERELÉS –

biztonságosnak kell lennie a kutya 

számára és nem szabad, hogy 

ártalmas legyen a viselése.

Kerülni kell a kutya számára túl szűk

nyakörv használatát (mint például 

fojtó nyakörv, csúszó póráz 

használata).

A bőr nyakörv a legjobb választás.



A legjobb gyakorlat a 
kutya kezelésére
EMELÉS-az állat felemelését 

nyugodtan kell végezni. Az állat 

biztonságban kell, hogy érezze 

magát. Az állatot meg kell 

támasztani a gondozó testével, 

mellkasával és a kutya hátsó felét is 

fogni kell.

Ha a kutya közepes vagy nagy 

méretű fajta, két ember szükséges a 

felemeléséhez.


