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W schronisku dla zwierząt w Poznaniu można adoptować psa lub kota. 
Schronisko może nie zgodzić się na adopcję, jeśli będzie to niebezpieczne dla chętnej osoby lub zwierzęcia. 
Proszę ponumerować etapy adopcji psa.1.

…  Podpisanie dokumentów i przekazanie psa (wzór umowy adopcyjnej znajduje się na stronie internetowej https://schronisko.com/adopcje/

…  Wysyłam ją na adres e-mail: biuro@schronisko.com
…  Pracownik schroniska kontaktuje się ze mną telefonicznie i przeprowadza rozmowę 

(zadaje pytania o mieszkanie; osoby, które będą opiekować się zwierzęciem; inne zwierzęta)
…  Wypełniam ankietę na stronie internetowej https://schronisko.com/adopcje/ (także w języku angielskim 
…  Podczas rozmowy mogę powiedzieć, który pies mnie interesuje (o psach, które można adoptować czytam na stronie internetowej 

https://schronisko.com/zwierzeta/psy/

…  Pracownik wyznacza termin pierwszego spaceru.
…  Pracownik opowiada o psie, którym się interesuję.

https://schronisko.com/adopcje/ [dostęp online 7.04.22]

W Poznaniu można za darmo zaczipować psa lub kota. Proszę przeczytać tekst i uzupełnić wyrazami z ramki.2.

Czipowanie to elektroniczne oznakowanie zwierzęcia. Pod ....................................... wszczepia się miniaturowy mikroczip. Jest to zabieg praktycznie 
....................................... Czipy mają wielkość ziarenka ....................................... Pozwalają na identyfikację zwierzęcia dzięki zapisanemu 
....................................... mikroprocesora. Ten numer składa się z ....................................... cyfr.  Można go łatwo odczytać przy pomocy elektronicznego 
....................................... Czip pozwala szybko znaleźć ....................................... zwierzęcia, które się zgubiło. Jeśli do schroniska trafi zaczipowany pies lub 
kot, ....................................... kontaktuje się z jego właścicielem. Zwierzęta mogą wtedy szybko wrócić do ....................................... Na stronie internetowej 
schroniska (https://schronisko.com/poznan-dla-zwierzat/) znajdziesz listę ....................................... weterynaryjnych, w których bezpłatnie zaczipujesz 
psa lub kota. Jest tam też wzór ....................................... o zaczipowanie. ....................................... psy i koty, które trafiają do schroniska, są czipowane.    

elektroniczne   gabinetów   ryżu    bezbolesny  skórę   czytnika    domu   numerowi   piętnastu   wniosku   właściciela   pracownik   wszystkie

https://schronisko.com/adopcje/ [dostęp online 7.04.22]
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https://schronisko.com/adopcje/ [dostęp online 7.04.22] 

Adopcja psa - czy to dobry pomysł dla ciebie? Połącz pytanie z sugestią.3.

Jak długo pies musi być sam w domu?

Wynajmujesz mieszkanie? 
Czy właściciel zgadza się na psa w mieszkaniu?

Czy chcesz wychodzić z psem kilka razy dziennie? 

Jak spędzasz wolny czas?

Czy pamiętasz o tym, że pies żyje kilka/kilkanaście lat?

Czy w domu nie mieszkają alergicy?

Co zrobisz z psem, kiedy wyjedziesz?

Gdzie mieszkasz?

Czy jesteś gotowy/gotowa wydać dodatkowe pieniądze?

Czy wszyscy domownicy zgadzają się na psa? 

Czy jesteś pedantem/pedantką?

Zwierzę musi być aktywne, biegać, zmęczyć się. 
Musi wychodzić na minimum 3 spacery dziennie. 

Z psem trzeba wychodzić codziennie na długi spacer. 
Będziesz spędzać czas bardziej aktywnie.  

Poszukaj miejsca, gdzie możesz zabrać psa na spacer. 

Jeśli dużo pracujesz, adopcja psa to nie jest dobry pomysł. 
Pies potrzebuje towarzystwa. Jeśli będzie sam, może zniszczyć mieszkanie

Nie wszyscy chcą się opiekować psem. 
Nie możesz ryzykować konfliktów domowych.

To nie będzie krótka relacja. 

Karma, weterynarz, szczepienia, lekarstwa - za to wszystko trzeba zapłacić. 

Nie wszyscy właściciele mieszkań zgadzają się na psa. 
Nie możesz ryzykować konfliktu. 

Pies brudzi. Trzeba częściej sprzątać. Czy jesteś na to gotowy/gotowa?

Musisz wiedzieć, czy pies nie wpłynie źle na ich zdrowie.

Musisz zaplanować, kto będzie się w tym czasie opiekował psem. 

Jestem w Polsce _Prawa zwierząt
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Proszę przeczytać tekst i połączyć wyraz z definicją.4.
Pies w trakcie spaceru powinien być na smyczy. Puszczasz psa luzem? - możesz dostać mandat - 250 złotych. 
Nie wolno też spuszczać psa w lesie. W Poznaniu są specjalne wybiegi dla psów: przy ulicy Jawornickiej, w parkach 
imienia Jana Pawła II, Kasprowicza, Rataje, Heweliusza, na osiedlach Chrobrego, Polanka, Oświecenia, Orła Białego, a 
także na terenach przy ulicy Piaśnickiej i ulicy Jasna Rola, jeziorze Rusałka, ulicy Browarnej oraz na polance w Lasku 
Marcelińskim. Dodatkowo na obszarze skweru imienia Romana Wilhelmiego przy ulicy Masztalarskiej znajduje się 
ogrodzona toaleta dla psów. Nieogrodzone toalety są dostępne na terenie zieleńca imienia Zbigniewa Zakrzewskiego 
od ulicy Długiej, parku imienia Fryderyka Chopina fragment od ulicy Wrocławskiej oraz na placu Ryszarda 
Kuklińskiego. W Polsce właściciel musi sprzątać po swoim psie. Jeśli tego nie zrobi, może dostać mandat - 500 złotych. 
W sklepach zoologicznych można kupić worki na psie kupy. Warto wybrać te, które są biodegradowalne.

smycz

mandat

wybieg dla psów

ogrodzony

sklep zoologiczny

biodegradowalny

miejsce w którym psy mogą biegać bez smyczy

sklep z akcesoriami dla zwierząt

linka do prowadzenia psa

rozkłada się na naturalne elementy

otoczony np. płotem, murem

kara pieniężna

A

A
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Niektóre osoby decydują się, żeby nie jeść mięsa. Przechodzą wtedy na specjalną dietę bezmięsną. 
Proszę wpisać poprawną formę rzeczowników w dopełniaczu lub w bierniku.5.

Wegetarianin nie je mięsa (mięso) i .................................. (ryby). Weganin nie je .................................. (mięso), .................................. (ryby), 
.................................. (inne produkty) pochodzących od zwierząt - ....................................... (miód), ....................................... (kawior), 
....................................... (żelatyna). Peskatarianin nie je ....................................... (mięso), ale je ....................................... (ryby). Laktowegetarianin 
nie je ....................................... (mięso), ....................................... (ryby), ....................................... (jajka). Pije ....................................... (mleko), je 
....................................... (produkty mleczne). Frutarianin nie je ....................................... (owoce), ....................................... (warzywa), które 
trzeba zerwać. Je tylko te .................................... (owoce) i ....................................... (warzywa), które spadły z drzew lub krzaków.

https://www.interaktywna.pl/zdrowie/dieta/wegetarianizm-weganizm-i-inne-formy-diety-bezmiesnej/ [dostęp online 8.04.22]
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Materiały do nauki o Polsce „Prawa zwierząt” 
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i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
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Przydatne informacje:

Schronisko dla zwierząt w Poznaniu
ul. Kobylepole 51, 61-304 Poznań 
tel. 61 868 10 86
biuro@schronisko.com
https://schronisko.com/

Lista poznańskich gabinetów weterynaryjnych, 
w których bezpłatnie zaczipujesz psa lub kota
https://schronisko.com/poznan-dla-zwierzat/

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250
tel. 61 868 93 47 
e-mail: poznan.wiw@wetgiw.gov.pl, 
sekretariat@wiw.poznan.pl
https://www.wiw.poznan.pl/

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Dworcowa 3,
62-020 Swarzędz
tel. 798 218 869
poznan.toz@tlen.pl

Związek Kynologiczny w Polsce
tel. 228-260-574; 885-260-574
https://www.zkwp.pl/

Polski Związek Felinologiczny
tel. 22 815 23 66
pzf@pzf.pl
https://www.pzf.pl/
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