
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО СПІЛКУВАННЯ З СОБАКОЮ 

Собака - це дуже цікава, розумна тварина. Вона має вуха, 

очі, ніс, чотири лапи та хвіст. Є за що посмикати під час гри з 

нею. Але собака також має дуже гострі зуби, і може вкусити 

вас. З собакою можна гратися, але при цьому необхідно 

пам’ятати про правила: 

- собака по своїй природі мисливець, тому ніколи не тікайте 

від нього, бо він може подумати, що вас треба ловити і побіжить 

за вами. Навіть якщо ви боїтесь собаки, не показуйте йому 

цього, бо собака не терпить боягузів і може вкусити вас; 

- якщо ви хочете погладити чужого собаку, запитайте 

дозволу у її хазяїна. Гладьте собаку обережно і повільно, бо 

деяких з них дратують різкі рухи; 

- не годуйте чужих собак і не зачіпайте їх під час їжі або сну 

- вони можуть розгніватись. Адже вам теж не подобається, коли 

вас будять або забирають улюблену цукерку; 

- не наближайтеся до великих собак, їх часто вчать кидатися 

на людей, які близько підходять; 

- ніколи не давайте собаці їжу з руки - він може ненароком 

вас вкусити за руку; 

- не махайте на собаку рукою чи палицею - це може їй не 

сподобатися і вона вас вкусить; 



- по вулицях бігає багато безпритульних собак. Пам’ятайте, 

що ці собаки часто бувають хворі. Не треба зачіпати таких 

тварин, вони можуть вас покусати, після чого ви можете тяжко 

захворіти; 

- якщо вас вкусить собака, негайно зверніться до лікаря; 

- після кожного спілкування з собакою обов’язково помийте 

руки з милом. 

Якщо ви будете беззастережно виконувати ці правила, у вас 

є можливість значно зменшити небезпеку потрапити в 

небезпечну ситуацію при спілкуванні з цією твариною. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО СПІЛКУВАННЯ 

З КОТАМИ ТА ГРИЗУНАМИ 

Коти - маленькі, гарненькі, лагідні тварини. Але й вони 

можуть бути небезпечні, адже вони мають гострі пазурі та зуби. 

Тому, щоб не тримати подряпини рук та обличчя і більш тяжкі 

травми, запам’ятайте такі правила: 

- не можна тягати кота за хвіст або спеціально наступати на 

нього; 

- не можна тягати кота за вуса і вуха; 

- не можна гладити кота проти хутра; 

- не можна лякати кота; 

- не можна брати кота у ліжко. На ньому можуть бути різні 

комахи, які можуть покусати вас; 

- після спілкування з котами мийте руки з милом. 

Крім собак та котів, вдома можуть жити і домашні гризуни - 

хом’ячки, миші. З ними теж треба поводитись дуже обережно. 

Вони, як і собаки, і коти мають дуже гострі зуби. 

Тому: 

-не годуйте гризунів з рук; 

-тримайте гризунів подалі від дерев’яних  

речей.  

 


