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Rekomendacija įsigyjant gyvūną

 Prieš įsigyjant naminį gyvūną reikia įvertinti savo finansinę padėtį, užimtumą, 

kantrybę ir gyvenimo būdą. 

 Šeimose, kuriose auga naminis gyvūnas, vaikas geriau moka bendrauti ir yra 

mažiau agresyvus. Augintinis stiprina vaiko pasitikėjimą savimi. 

 Įsigijus augintinį suaugusieji turi nustatyti vaiko ir gyvūno saugaus 

bendravimo taisykles.

 Būtinai įsitikinkite ar nėra gyvūnui, kurį ruošiatės įsigyti, alergiškų šeimos narių.



Gyvenimo sąlygos

 Iš dalies savarankiški: 1. Katės. 2. Naminiai karveliai. 

 Laikomi akvariumuose: 1. Žuvys. 

 Laikomi terariumuose: 1. Ropliai (gyvatės, driežai, vėžliai). 

 Laikomi narvuose: 1. Graužikai (triušiai, žiurkės, žiurkėnai, degu, jūrų 

kiaulytės). 2. Paukščiai (kanarėlės, papūgos). 

 Lengvai treniruojami: 1. Šunys. 



Šuo

Tinka vaikams nuo penkerių metų. 
Šiems gyvūnams reikia daug dėmesio, 
auklėjimo, vietos pabėgioti. Šunys 
gyvena daugiau nei dešimt metų, 
jiems kasdien reikia skirti dvi valandas 
laiko. Kiekviena šuns veislė turi savo 
temperamentą, tad svarbu juo 
pasidomėti. Jei neturite daug pinigų, 
šunį galima pasiimti ir iš prieglaudos –
šunys ten paskiepijami, apžiūrimi 
veterinarų. Beje, šunys vieninteliai iš 

naminių gyvūnų sugeba jausti ir išreikšti 
dėkingumą.



Katė

Ją galima turėti vaikams nuo 
penkerių metų. Šie gyvūnai gyvena iki 
20 metų. Šeimininkams išvykus jie turi 
būti prižiūrimi ten, kur gyvena. Katės 
nereikia vedžioti į lauką, ji namuose 
gali išbūti viena (palikus ėdalo, 
vandens ir kraiko) net 5 dienas, be to, 
katės augdamos pridaro mažiau 
eibių. Jei šeimoje auginama katė, 
tikimybė vaikui susirgti alergija 
sumažėja 3 kartus. Tačiau ji būtinai turi 
apsigyventi šeimoje anksčiau, nei 
atsiranda vaikas.



Triušis

Panašūs į jūrų kiaulytes, tačiau jam 
reikia dar daugiau vietos pabėgioti ir 
daugiau žmonių dėmesio.



Jūrų kiaulytė

Tinka vaikams nuo trejų metų. Joms 
reikia arba erdvaus narvo, arba 
daugiau vietos palakstyti. Šie graužikai 
gyvena apie septynerius metus. 
Kasdien joms reikia skirti 15 minučių 
laiko. Narvą patartina valyti kasdien 
arba bent kas tris dienas.



Žiurkėnas

Nereiklus vietos ir priežiūros atžvilgiu, 
tačiau prijaukinamas tik tada, kai 
žmonės rodo pakankamai dėmesio, 
mat dauguma žiurkėnų nemėgsta 
būti glostomi, aktyvūs būna naktimis. 
Šie gyvūnai gyvena apie trejus 
metus.



Paukščiai

Ypač tinka nedrąsiems ir 
problemiškiems vaikams. Šie gyvūnėliai 
mėgsta, kai su jais bendraujama. Juos 
geriausiai auginti po du.



Žuvys

Jų stebėjimas yra ideali priemonė 
stresui mažinti. Nemažai išlaidų reikia 

akvariumui įrengti, prižiūrai reikia 
išmanymo. Žuvytes reikia maitinti 
kasdien, bet svarbu nepermaitinti ir 
kas dvi savaites išvalyti akvariumą.


