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HAYVAN BAKIMI



Hayvan bakımı sayfaları

Eğer sınıfta bir hayvanınız varsa, bu hayvanın bakımını nasıl 

yapacağınızla ilgili adımları içeren bir dökümandır (çevre 

temizliği, yiyecek hazırlama, veterinere götürme, …)

Öğrenciler günlük bakım prosedürü adımlarını takip ederler. 

Döküman aynı zamanda iyi hijyen uygulamasını da içerir. 



Gricko için Bakım Planı - haftalık
- Kafesi açın ve izin verirse Gricko’yu kucaklayın

- Plastik bir kaşıkla dışkısını kaldırın ve plastik yüzeydeki peçeteyi 

değiştirin (gün içinde birkaç kez)

- yeşil kaptan yiyecek artıklarını dök, ılık suyla yıka, sil ve içine 3 avuç 

gine domuzu yiyeceği koy

- beyaz kaseden yiyecek artıklarını dök, yıka ve sil

-sıvıları dök, ılık suyla yıka ve soğuk suyla doldur

-yiyecek kabının etrafındaki plastik bölümü ıslak mendillerle sil



Gricko için Bakım Planı-haftalık
-buzdolabından sebzeleri çıkarın ve her sebzeden 
dikkatlice iki parça dilimleyin, yıkayın ve beyaz kaseye 
koyun

- Gine domuzunu dikkatlice göğsünün altından ve 
sırtından tutarak alın, yumuşak bir örtünün üzerine koyun 
(sarı battaniye)

-fırçayı alın ve Gricko’yu saç büyüme yönüne göre hafif 
hareketlerle fırçalayın

- Gine domuzunu kafesine koyun ve kafesi kapatın

-ellerinizi yıkayın



- Gine domuzunu dikkatlice göğüs altı ve sırtından tutarak taşıyıcısına koyun

- Kafesin üst kısmını kaldırın ve ıslak bir bezle silin

- Yiyecek ve su artıklarını çıkarın, kaseyi ve şişeyi ılık suyla yıkayın

- Yiyecek kabının etrafındaki plastik bölümü ılık suyla yıkayın ve kurulayın

- plastik bir kap kullanarak tüm talaşı çıkarın, çöp poşetine koyun ve çöp 
bidonuna atın

- kafesi ılık suyla yıkayın ve temiz bir paspasla silin

- kafesin içine dikkatlice 5 cm kalınlığında talaş koyun

- yiyecek kaplarının olduğu rafı koyun



Gricko için Bakım Planı – on günde bir

- yiyecek ve su kaplarını koyun (gerekiyorsa yiyecek ekleyin)

- talaşın üzerine ince dallar ve oyuncaklar koyun

- kafesin üst kısmını koyun ve kapatın

- taşıyıcısından gine domuzunu çıkarın ve kafesine geri 
koyun

- Ellerinizi yıkayın

- Her üç haftada bir Gricko sağlık kontrolü, tüy ve tırnak 
kesimi için veterinere götürülmeli



HAYVANI TAŞIMA



Hayvanı taşıma niçin çok önemlidir?

• Hayvanlarla programlarda yer alan çocuklara ve kullanılan 
hayvanlara yönelik riskleri en aza indirmek için hayvan taşıma 
ile ilgili en iyi uygulamaları takip etmeliyiz.

• Uygun şekilde hayvan taşıma taşıyıcının sağlık ve refah için 
de gereken prosedürü gerçekleştirmesine yardım eder. 
Hayvanın ve taşıyanın stresini azaltır, yaralanma olaylarını 
azaltır ve etkileşimi daha eğlenceli yapar. 



Hayvanı taşıma neyi kapsar?

• Hayvanla ilgili bilgi edinmeyi içerir, 5 özgürlüğü garanti eder 
(açlık ve susuzluktan kurtulma,acıdan, yaralanmadan ve 
hastalıktan, korku ve stresten, rahatsızlıktan kurtulma,normal
davranış sergileme), veterinere düzenli ziyaret

• Hayvan uygun ısılı,havalandırmalı, nemli ve güvenli bir 
ortamda bulunmalı. Hayvanın yuvası düzenli olarak 
temizlenmeli, kontrol edilmeli ve muhafaza edilmeli.

• Kullanılan malzeme etik olmalı.



Hayvanı taşıma için en iyi 
uygulama

Köpeğe önden yaklaşılmalı, çünkü 

köpekler en iyi önlerindekileri 

görürler. Bir çocuk, etkileşimi teşvik 

için elini vermeli ve köpeğin onu 

koklamasına izin vermeli. Daha 

sonra çenesinin altından ve 

göğsünden köpeği okşayabilirler.



Köpeği taşıma için en iyi 
uygulama

GENEL Ekipman – köpek için güvenli 

olmalı ve ona kullanırken zarar 

vermemeli.

Çektiğinizde köpeği sıkan tasmalar 

kullanılmamalı (kısma zinciri ve 

kayış kablolar).

Deri tasmalar en iyi seçenektir. 



Köpek taşıma için en iyi 
uygulama
Bir hayvanı kaldırma sakince 

yapılmalı. Hayvanın kendini 

güvende hissetmesi gerekir. 

Köpekler daima göğüs ve arka 

tarafından desteklenerek 

tutulmalıdır.

Eğer köpek orta ya da büyük cins ise 

iki kişi tarafından kaldırılmalı.


