
Cum să te comporți 
cu cățeii pe care îi întâlnești



Se spune despre căței că sunt cei mai buni prieteni ai omului. Sunt loiali,
inteligenți, devotați și afectuoși. Ne înveselesc după o zi mai grea sau când
suntem supărați, furioși, triști sau plictisiți. 

Cățeii sunt mai mereu dornici să primească și să ofere dragoste și să se
joace. 

Dar atunci când vrei să interacționezi cu un cățel pe care nu l-ai mai întâlnit,
este important să respecți câteva reguli.

 



Atunci când interacționezi cu un cățel pentru prima dată este
important să fii liniștit.

Cel mai bine este să nu te apropii de un câine fără stăpân, deoarece
nu ai de unde să știi dacă animalul este sau nu prietenos.

 



Când dorești să interacționezi cu un câine cu stăpân, este bine ca
mai întâi să îl întrebi pe acesta din urmă dacă este în regulă să te
apropii și să mângâi cățelul.

Dacă primești aprobarea stăpânului, îl întrebi și unde anume îi
place câinelui să fie mângâiat: pe cap, la urechi, pe spate. 
Pentru că, la fel ca și noi oamenii, și cățeii pot avea zone în care nu
le place să fie atinși, de exemplu coada.

 



Nu te apropia de câini dacă ai în mână o jucărie sau mâncare. 
Pot fi tentați să ia mâncarea sau jucăria, iar această reacție te
poate speria.

Nu încerca să iei câinelui jucăria sau mâncarea. 
 



Unii câini pot fi "pupăcioși", așa că vor vrea poate să te miroasă
sau să te lingă atunci când fac cunoștință cu tine. Rămâi calm când
fac lucrul acesta sau spune-i stăpânului că nu îți place. 

Oricât de drăgălași ar fi, nu îmbrățișa câinii pe care nu îi cunoști
foarte bine. Nu poți ști ce reacție vor avea. 

 



Rămâi calmi și când tonul stăpânului este mai ferm atunci când
vorbește cu cățelul lui. Cățeii au nevoie de reguli ca să fie fericiți.

 



Spor la joacă!


