
Minighid de ingrijire a 

animalelor de companie 



Istoria animalelor de companie 
 

Cine credeti ca este stramosul 

cainelui? 

 

Dar pisica, a fost ea intotdeauna un 

animal domestic? 



  Cainele 

• A fost supranumit “cel mai bun prieten al omului” 

• A fost domesticit din lup acum 14.000 de ani 

• Este istet, jucaus si devotat stapanului sau. De aceea, omul il foloseste 

la: paza, vanatoare, companie, indrumare pentru oamenii orbi sau cu 

handicap, etc.  

• Cainele este mare iubitor de miscare in aer liber 

• Dati exemple de meserii in care cainii ii sunt de folos omului! 

 



  Iubiti si cainii vagabonzi 

 Din nefericire, nu toti cateii au casa lor… 

 Cainii comunitari, adica cei fara stapan, traiesc in jurul blocurilor sau caselor 

voastre.  

 In ciuda vietii grele pe care o duc, majoritatea sunt prietenosi, cersesc mancare 

si se lasa mangaiati de trecatori.  

 Atentie! Nu te apropia de un caine fara stapan daca nu esti supravegheat 

de un adult. Pe strada poti intalni si caini periculosi.  

 Cum procedezi pentru a te feri de ei?  

 

 

 

•In cazul in care ai fost muscat pe strada         

de un caine, mergi imediat la cel mai 

apropiat spital, pentru a primi ingrijiri 

medicale adecvate.  

 

•Nu neglija rana, te poti imbolnavi grav!  

 



  Pisica 

 Se spune ca pisica este cel mai elegant animal 

 In fiecare zi isi urmeaza ritualul de infrumusetare: isi spala ochii si isi 

curata blanita fara graba.  

 Pisica este un animal jucaus si afectuos, dar are nevoie de mai mult timp 

pentru a se ingriji si pentru a-si face siesta.  

 Nu o obliga sa se joace cu tine! Poate deveni agresiva daca nu ii 

respecti programul. Insa atunci cand vrea, poate fi un bun partener de                       

      joaca.  

 
 



  Pisica 

 Asemenea cainelui, pisica a fost domesticita cu mii de ani in urma. La 

inceput era tinuta pe langa casa omului in scop utilitar. Care credeti 

ca era rolul pisicii in gospodarie? Care este rolui ei acum? 

 Pisicile de companie prefera sa stea mai mult in casa. De aceea, au 

nevoie de o litiera cu nisip si de mai multe jucarii cu care sa isi umple 

timpul si sa-si ascuta gherutele.  

 

 

 
 



  Prima zi acasa 

• Atunci cand adopti un animal, este foarte probabil ca el sa nu fie la fel de 

entuziasmat ca tine de prezenta sa in noua casa. Asta pentru ca mediul 

necunoscut, oamenii si agitatia din jur il sperie. 

 



  Prima zi acasa 

 Fii alaturi de animalutul tau si ajuta-l sa se adapteze pentru 

ca joaca sa inceapa mai repede: 

 

a. Tipetele si galagia sunt foarte 

deranjante pentru animale, care se 

simt amenintate. 

b.  Fii bland si rabdator cu animalul tau. 

c. Respecta limitele pe care ti le impune 

prietenul tau atunci cand vine vorba de 

timpul de joaca. 

 



  Hrana sanatoasa face blana frumoasa! 

• Ce mananca Ham?  • Ce mananca Miau? 

 Ham ar manca aproape orice, dar 

nu este indicat sa il hranesti cu 

resturile de mancare de la masa 

ta. 

 De asemenea, regimul alimentar 

al cainelui trebuie stabilit in functie 

de varsta, talie si rasa. 

 Dati exemple de cateva alimente 

potrivite pentru catei! 

 Miau este pisica de interior sau 

pisica de exterior? Nevoile si 

preferintele sale pentru mancare  

pot fi complet diferite!  

 Sistemul digestiv al pisicii este 

bine adaptat unui regim alimentar 

carnivor.  

 Dati exemple de cateva alimente 

potrivite pentru pisicute! 



  Hrana sanatoasa face blana frumoasa! 

 Mancarea speciala pentru animale contine toate vitaminele si elementele 

esentiale sanatatii animalului tau.  

 In supermarket-uri si in pet-shop-uri vei gasi o gama variata de produse 

alimentare destinate animalelor, pentru toate buzunarele. 

 Alimentatia este foarte importanta in cresterea si mentinerea sanatatii 

animalului, iar daca aceasta nu este una adecvata atunci pot aparea 

nenumarate probleme medicale. 

 

 

 

 



  Vizita la veterinar 

 

• Veterinarul este doctorul animalelor. 

 

• Tie iti place sa mergi la doctor? Controlul 
medical periodic nu trebuie amanat sau 
evitat nici de catre tine, nici de catre 
animalul tau de companie.  

 

• Animalul trebuie sa-si cunoasca 
veterinarul la varsta de 6 saptamani, 
pentru primele analize si vaccinari. 



  Si animalutele vor „camera  lor” 

 

• Asemenea noua, animalele au nevoie de un 

spatiu in care sa ia masa, unul de siesta si 

somn, si de un spatiu unde sa se joace.  

  

• Cele mai la indemana „jucarii” risca sa fie 

mobilele, dar pentru ca acestea sa fie crutate 

este recomandat sa cumperi jucarii speciale 

pentru animale.  

  

• Atentie la plantele otravitoare si la cele pentru 

ingrijirea carora mamele folosesc ingrasaminte 

chimice! In general, animalele nu se ating de 

acestea instinctiv, dar trebuie sa fiti prevazatori. 



  Igiena, pentru toti membrii familiei 
 

• Pe langa mancare, un adapost, plimbari in 

aer liber si multa, multa dragoste, animalutele 

au nevoie de igiena corporala, ca si tine. Si 

pentru ca nu se pot descurca singure, aici 

intervine ajutorul tau sau al medicului 

veterinar. 

 

• Ochii, unghiile si urechile au nevoie de 

ingrijire speciala si trebuie curatate regulat. 

 

• Baia unui animal nu trebuie neglijata, dar nici 

sa fie in exces. Exista cazuri in care se pot 

spala zilnic, saptamanal sau lunar, in functie 

de rasa sau probleme speciale. Intreaba 

veterinarul.  



  Musafirii nepoftiti 

 

• Puricii sunt cei mai mari dusmani ai 
animalului tau. Ciupiturile acestora ii 
provoaca disconfort si ii pot transmite 
diferiti paraziti care provoaca alte boli.  
 

• In principal, apar alergiile la nivelul 
pielii: animalul se scarpina des, zona 
devine iritata, parul cade si pot aparea 
rani deschise daca nu se intervine cu 
un tratament adecvat cat mai rapid. 
 

•  Daca animalutul tau s-a pricopsit cu 
purici, cea mai sigura modalitate de a 
scapa de ei este deparazitarea cu 
pipete spot on, spray-uri, comprimate, 
zgarzi antiparazitare.  

• Alege solutia recomandata de medicul 
veterinar al animalului tau. 



  La joaca in aer liber 

 

• Cand vine vorba de joaca, iti poti da frau 
liber imaginatiei si poti incerca aproape 
orice joc. Prietenul tau iti va fi alaturi.  
 

• Ai grija sa nu il lovesti si sa respecti 
limitele pe care ti le impune. De 
asemenea, alege un loc de joaca unde 
sa fiti in siguranta, feriti de masini si alte 
pericole.  

 

• Animalul de companie, mai ales daca 
este vorba de un catel, este prietenul 
perfect alaturi de care sa faci miscare in 
aer liber.  

 



  Nu uita! 

 

    

 

   Prietenul tau necuvantator nu este o 

jucarie pe care poti sa o arunci cand te 

plictisesti de , ci este o fiinta care cere 

multa dragoste si mult timp pentru a o 

ingriji corespunzator. 

 

 

 Intrebari? 

 

 


