Ασφαλής Ανατροφή
Στόχος: Οι μαθητές θα μάθουν ότι κάποια κοινά αντικείμενα του σπιτιού μπορούν
να αποβούν επικίνδυνα για τους σκύλους.
Τάξεις: A-ΣΤ’ τάξεις (6-12 ετων)
Χρόνος: 20 λεπτά
Μέγεθος κοινού: 10-20 μαθητές
Στόχοι:
1. Οι μαθητές θα αναφέρουν τουλάχιστον δύο κοινά αντικείμενα του σπιτιού που θα
πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τους σκύλους.
2. Οι μαθητές θα περιγράψουν τι πρέπει να κάνουν, αν νομίζουν ότι ο σκύλος τους έχει
καταπιεί κάτι επιβλαβές.
Υλικά (ένα από κάθε αντικείμενο ανά ομάδα):
 Μεσαίου μεγέθους κουτί
 Μικρό κρεβάτι κατοικίδιου
 Λουρί
 Βούρτσα σκύλου
 Μικρό καρότο
 Άδειο κουτί από φάρμακο για ψύλλους
 Ψεύτικα σταφύλια
 Κρεμμύδι
 Σοκολάτα
 Άδειο μπουκάλι από Motrin ή Ibuprofen
 Ράβδο τσίχλας χωρίς ζάχαρη
Εισαγωγή:
Όλα τα είδη κατοικίδιων ζώων μπορεί να πληγωθούν ή να αρρωστήσουν όταν καταπιούν
κάτι που δεν πρέπει. Οι σκύλοι το κάνουν συχνά αυτό, έτσι σήμερα θα παίξουμε ένα
παιχνίδι για να μάθουμε τα αντικείμενα στο σπίτι μας, τα οποία μπορεί να είναι ασφαλή
για τους ανθρώπους, αλλά να είναι επικίνδυνα για τους σκύλους.
Διαδικασία:
1. Σημειώστε μια γραμμή εκκίνησης. Βάλτε τα κρεβάτια των σκύλων ακριβώς πίσω
από τη γραμμή εκκίνησης.
2. Σημειώστε μια γραμμή τερματισμού. Βάλτε τα κουτιά με τα αντικείμενα πίσω από
την γραμμή τερματισμού.
3. Χωρίστε τους παίκτες σε ομάδες των πέντε.
4. Ζητήστε από την κάθε ομάδα να παραταχθούν πίσω από την γραμμή εκκίνησης.
5. Καθοδηγήστε τους παίκτες να τρέξουν προς το κουτί που είναι σε ευθυγράμμιση με
το κρεβάτι τους, να διαλέξουν ένα αντικείμενο από το κουτί, και να το μεταφέρουν
σε ρελέ στυλ πίσω στο κρεβάτι του σκύλου στην γραμμή εκκίνησης. Αν πιστεύουν
ότι το αντικείμενο είναι καλό για τον σκύλο, ζητήστε τους να το τοποθετήσουν
πάνω στο κρεβάτι του σκύλου. Αν το αντικείμενο είναι επιβλαβές για τους σκύλους,
πείτε τους να τοποθετήσουν το αντικείμενο έξω από το κρεβάτι του σκύλου.
6. Στο τέλος του αγώνα, αξιολογήστε που τοποθέτησε η κάθε ομάδα τα αντικείμενα
τους και συζητήστε την ασφάλεια του κάθε αντικειμένου.
7. Η ομάδα που τελείωσε το ρελέ πρώτη είναι η νικήτρια αν δεν υπήρχαν λάθη. Αν
υπήρξε λάθος, δείτε αν η 2η ομάδα έκανα κανένα λάθος, και ούτω καθεξής.

Περίληψη:
Συζητήστε για άλλες κοινές απειλές που δεν συμπεριλήφθηκαν στον αγώνα. Τα
παραδείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν μαγειρεμένα κόκκαλα κοτόπουλου που
μπορούν να διασπώνται και να τρυπήσουν εσωτερικά όργανα, αντιψυκτικό, το οποίο
είναι θανατηφόρο δηλητήριο και, μικρά παιχνίδια ή αντικείμενα που μπορούν να
προκαλέσουν πνιγμό σε ένα κατοικίδιο ζώο.
Ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσετε ασφαλή τα κατοικίδια ζώα, είναι να τα
κρατήσετε μακριά από τα αντικείμενα που μπορεί να τα βλάψουν. Ωστόσο, όλοι
ξέρουμε ότι συμβαίνουν και ατυχήματα, έτσι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε τι πρέπει
να κάνουμε αν πιστεύουμε ότι το κατοικίδιο ζώο μας έχει καταπιεί κάτι επιβλαβές.
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αναρτημένο στο σπίτι σας ή περασμένο στο τηλέφωνο
σας τον αριθμό τηλεφώνου του κτηνιάτρου σας και του Κέντρου
Δηλητηριάσεων.
2. Αν νομίζετε ότι το κατοικίδιο ζώο σας μπορεί να έχει καταπιεί κάτι επιβλαβές,
παραμείνετε ήρεμοι αλλά πείτε το αμέσως σε έναν ενήλικο.
3. Προσπαθήστε να προσδιορίσετε τι κατάπιε το ζώο και τι ποσότητα. Κοιτάξτε το
ρολόι και θυμηθείτε την ώρα που έγινε η κατάποση.

