
партньори

Моят най-добър
приятел и аз

Ако и ти си от децата, които много искат да имат 
куче и вече неведнъж са го казвали на своите родители.

Ако и ти мечтаеш да имаш верен приятел 
у дома, с който винаги можеш да поиграеш.

Нашите идеи и съвети ще  
ти помогнат в избора на куче.

А кучето може да бъде най-
добрия ти приятел, ако и 
ти наистина го искаш.



   Да имаш куче означава отговорност!

 От теб зависи кучето ти да бъде възпитано, 
отделяй му време!

  Знай, че е важно кучето ти да има режим 
за разходка и хранене всеки ден в точен час, 
дори ако вали, дори ако не ти се излиза!

 Не забравяй, че то е живо същество, не го 
превръщай в играчка!

  Запомни, че то има нужда от спокойствие и 
сън, не го дразни, когато спи!

 Ти си винаги си готов за игра, то – също!

 Ти си винаги любопитен да научиш нови 
неща, то – също!

 Ти растеш и поумняваш, то – също! За 
теб то е другар и любимец, а за него ти си 
слънце!

 Винаги има с кого да потичаш.

 Винаги има кой да ти носи топката, 
фризбито или пръчката, стига да го научиш.

 На разходка в планината или в парка кучето 
с радост ще тича до теб.

знаеш ли, че си приличате?

знаеш ли какво ви различава?

Да имаш куче е забавно!



имаш ли куче, имаш приятел!

Грижи се за здравето му:

 Когато ти е тъжно, кучето развеселява.

 Независимо от постиженията ти, то пак 
ще те обича!

Съвети с грижа за кучето. Ако можеш да  
следваш тези съвети, можеш да имаш и куче:

 Не давай на кучето шоколад и бонбони, 
защото какаото и захарта му пречат.

 Докато е бебе, не му давай играчки, които 
може да погълне.

Грижи се за външния му вид:

Храни го редовно и по план:

 На пролет и наесен кучето линее /сменя си козината/. Реши го всеки ден.

 След разходка избърсвай лапите и коремчето му с влажна кърпа и няма да има 
кал по пода.

 Не прекалявай с шампоана, защото вреди на кожата. Къпи го с шампоан 2-3 
пъти в годината, а с чиста вода – всеки ден.

 Храни го само със специална кучешка храна и внимавай да не преяжда.

 Когато кучето се е нахранило, остави го да си почине поне един час след това.



Още отначало твоето кученце ще ти достави голямо удоволствие и радост  
като стане твой достоен приятел и като ти прави винаги компания.

поведение:
 Не се карай на кучето, когато си е на постелката, защото там е неговото 

място.

  Когато кучето спи, не го прескачай и не го стряскай.

 Когато викаш кучето си, винаги казвай името му, за да привлечеш неговото 
внимание.

  Ако викаш кучето и то не идва на мига, не му се карай след това.

 Ако си прибираш нещата, кучето няма да ги дъвче.


