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      Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, a można dodać, że również 

najstarszym. To właśnie pies był pierwszym gatunkiem zwierzęcia, które udało się 

ludziom udomowić. Przodkami współczesnych psów domowych były wilki, choć 

niektórzy badacze wskazują również na szakale czy dingo.  Do niedawna sądzono,  

że ludzie udomowili wilki niejako na siłę, przynosząc do swoich siedzib znalezione  

w lesie wilcze szczenięta. Oswojone zwierzęta były pomocne jako stróże obozowisk, 

stanowiły naturalny alarm przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, zapewniały 

ochronę, a przede wszystkim współpracowały z ludźmi w czasie polowania, 

pomagając w osaczaniu lub transportowaniu zwierzyny. W zamian otrzymywały 

zasłużoną porcję pożywienia i bezpieczne schronienie u boku ludzi.  Z czasem ludzie 

zaczęli rozmnażać te zwierzęta, które były najbardziej posłuszne lub posiadały inne 

pożądane cechy, kolejne pokolenia stawały się coraz bardziej łagodne a swoim 

zachowaniem i wyglądem coraz mniej przypominały swoich dzikich przodków. To 

właśnie te zwierzęta stały się przodkami psa domowego. Najstarsze archeologiczne 

dowody na współistnienie ludzi i psów pochodzą sprzed 14 tys. lat. 

       Pies domowy jest jedynym gatunkiem mogącym pochwalić się tak ogromnym 

zróżnicowaniem typów budowy. Różnic tych psy nie zawdzięczają jednak naturze, 

lecz celowej działalności człowieka, to ludzie stworzyli tak dużą różnorodność 

kształtów, maści, wielkości i cech zachowań psów.  Ludzie selekcjonowali 

pewne cechy budowy i zachowania psów, aby były one bardzie użyteczne w różnych 

sytuacjach.  Człowiek zaczął kształtować wygląd i charakter psów pod swoje 

potrzeby. Tak powstały rasy.  

     Kundelki, będące potomkami rodziców nieokreślonej rasy, są zwykle zdrowsze 

(fizycznie i psychicznie), dłużej żyją, mają mniej zaburzeń, są mniej nerwowe. 

Posiadają w sobie rozrzedzone cechy wielu ras, co sprawia, że są bystre i mają wiele 

ukrytych umiejętności, które wspaniale będzie poznawać i odkrywać. Kundelki są też 

absolutnie niepowtarzalne, nie ma dwóch takich samych kundelków na świecie.  

Przygarnięty ze schroniska kundelek odwdzięczy się bezwarunkowym oddaniem       

i miłością. Jeśli więc akurat rozważasz zaopiekowanie się psem, nie zapomnij wziąć 

pod uwagę adopcji kundelka, zmienisz tym samym cały jego świat na lepszy.  

 

Jak prawidłowo opiekować się psem? 

 

Pożywienie 

Pies powinien otrzymywać odpowiednie dla swojego gatunku pożywienie, podstawą 

posiłków powinno być mięso oraz produkty zbożowe (ryż, makaron) oraz gotowane 

warzywa. Można z powodzeniem karmić psa suchą karmą, powinna ona jednak być 

dobrze zbilansowana. Pies powinien jeść dwa razy dziennie. Ważne też, aby                           

po posiłku nie zmuszać psa do aktywności fizycznej, może się to skończyć skrętem 



żołądka. Pies powinien odpoczywać  po posiłku przynajmniej przez pół godziny. 

 

Spacery 
Pies powinien wychodzić na spacery przynajmniej trzy razy dziennie. Chociaż 

podczas jednego spaceru powinien móc się wybiegać, pobawić z innymi psami lub     

z właścicielem. Trzeba pamiętać, aby oznaczyć swojego psa poprzez zaczipowanie 

lub przywieszenie mu do obroży adresówki, co pozwoli uniknąć zagubienia pupila. 

 

Miejsce do odpoczynku 
Pies musi mieć miejsce, w którym będzie mógł wygodnie odpocząć i gdzie nikt nie 

będzie mu przeszkadzał. Taki azyl jest bardzo ważny, pies jest zwierzęciem stadnym 

i lubi towarzystwo, ale potrzebuje też spokojnego odpoczynku. 

 

Zdrowie 
Biorąc odpowiedzialność za psa bierzemy również odpowiedzialność za stan jego 

zdrowia. Trzeba pamiętać o regularnych wizytach u weterynarza nie tylko w związku 

ze szczepieniami. Jeśli psu coś dolega, właściciel ma obowiązek zatroszczyć się        

o jego zdrowie. 

 

Zabawy 

Psy to bardzo inteligentne zwierzęta, które dotkliwie odczuwają nudę. 

Najprzyjemniejszą formą spędzania czasu jest dla psa zabawa z innymi psami lub      

z właścicielem. Jeśli jednak chcemy, aby nasz podopieczny nie nudził się, kiedy nie 

ma nas w domu (a z nudów mogą przychodzić do psiej głowy różne pomysły, np. 

pogryzienie butów lub wystrzępienie dywanu) przygotujmy mu zabawki, dzięki 

którym będzie mógł ciekawie spędzić czas i wyładować swoją energię.  

 

Więź z opiekunem 
Pies jest zwierzęciem stadnym, w chwili gdy trafia do ludzkiej rodziny, to właśnie ta 

rodzina staje się dla psa stadem. Pies potrzebuje uwagi, cierpliwości ze strony swojej 

rodziny, potrzebuje też wyznaczenia jasnych granic i konsekwencji, aby wiedział    

na co może sobie pozwolić a co jest zabronione. To od ludzi zależy jak zachowywać 

się będzie ich pies, większość problemów wychowawczych z psami bierze się           

z niewłaściwego podejścia opiekunów i nie jest winą psa. 

 

Jak rozpoznać po co szczeka pies? 
Jeśli chce zachęcić do zabawy, szczeka wysoko robiąc wyraźne przerwy między 

dźwiękami. Jeśli ostrzega przed intruzem, szczeka nisko a szczek przeplata warcze-

niem lub chwilami ciszy. Pies podekscytowany, np. spacerem, wydaje krótkie, dość 

wysokie, powtarzające się szczeknięcia. Jeśli pies jest gotów, by zaatakować zwykle 

nie szczeka, lecz warczy. Warczenie jest wyraźnym sygnałem ostrzegawczym.     

Aby właściwie odczytać intencje psa, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wydawane 

przez niego dźwięki, ale cały kontekst sytuacji – psy często warczą na siebie w zaba-

wie i nie oznacza to wcale, że za chwile się pozagryzają. 

 



Odwracanie głowy – jest to sygnał świadczący o tym, że pies nie czuje się pewnie  

w danej sytuacji. Pies może zastosować ten gest np. wtedy, gdy zbliża się do niego 

inny pies, gdy człowiek nachyla się nad psem, klepie go lub podnosi. Pies jest nadal 

spokojny, ale sygnalizuje, że wolałby uniknąć kontynuowania tej sytuacji, bo nie czu-

je się w niej komfortowo. Gdy człowiek chce zrobić psu zdjęcie, zwierzę zwykle od-

wraca wtedy głowę w bok, czym oczywiście denerwuje właściciela. Pies nie chce 

zrobić nam w takiej sytuacji na złość, pokazuje po prostu, że aparat go niepokoi. 

 

Odwracanie się bokiem lub tyłem – to bardzo silny sygnał uspokajający, pies może 

go użyć, np. wtedy, gdy z dużą prędkością zbliża się do niego inny pies. Dorosłe psy 

często wykorzystują ten gest w stosunku do zbyt nachalnych szczeniąt. Stawanie bo-

kiem lub odwrócenie się to jak powiedzenie „ochłoń, a pogadamy”. Czasem pies mo-

że wykorzystać ten sygnał w stosunku do ludzi, np. kiedy zdenerwowany właściciel 

krzyczy i biegnie w stronę psa, zwierzę stanie bokiem lub tyłem, aby załagodzić 

złość człowieka. Ludzie również mogą wykorzystywać ten sygnał w stosunku         

do psów, jeśli pupil zbyt wylewnie wita nas, gdy wracamy do domu, można stanąć  

do niego tyłem, dając mu tym samym do zrozumienia, że musi opanować emocje. 

 

Oblizywanie nosa – to również sygnał mający uspokoić sytuację, gdy pies coś zbroi 

i właściciel się denerwuje, pies będzie kładł uszy i oblizywał czubek nosa. Poprzez 

takie zachowanie chce powiedzieć „Nie złość się na mnie”. Sygnał może też świad-

czyć o tym, że jakaś sytuacja, np. wizyta u weterynarza, stresuje psa. 

 

Ziewanie – pies ziewa, gdy chce uspokoić siebie lub innych. Jeśli pies jest bardzo 

podekscytowany, np. w oczekiwaniu na ulubioną zabawę, może ziewać, aby trochę 

uspokoić swoje emocje. Może też wysyłać ten sygnał, aby np. uspokoić kłócących się 

w obecności psa domowników lub udobruchać zdenerwowanego właściciela. Jeśli 

chcesz uspokoić swojego psa, gdy ten się czegoś boi, możesz w jego obecności zie-

wać, powinno mu to pomóc oswoić sytuację. 

 

Ukłon – pies stoi na tylnych łapach a przednie kładzie wyprostowane na ziemi – to 

gest zapraszający do zabawy. 

 

Podchodzenie po łuku – jeśli dwa psy są sobie obce raczej nie będą zbliżać się       

do siebie po linii prostej, gdyż w psim języku jest to wyzwanie do konfrontacji.   

Zbliżanie się do innego psa po łuku ma pokazać dobre zamiary i zniechęcić             

do agresywnego zachowania. 

 

Wąchanie podłoża – jeśli pies widząc innego psa zaczyna nagle wąchać ziemię obok 

siebie, daje temu drugiemu znaj, że nie ma złych zamiarów. 

 

Podnoszenie łapy – unoszenie do góry jednej łapy może mieć dwojakie znaczenie. 

Może to być sygnał świadczący o zdenerwowaniu psa, zwłaszcza jeśli pies siedząc 

podnosi na przemian to jedną to dugą łapę. Często jednak jest to pozycja wyrażająca 

prośbę, zwłaszcza u psów które ćwiczyły komendę „podaj łapę”. Jeśli pies siedzi    



pod szafką w której trzymasz jego ulubioną piłkę i podnosi do góry łapkę, to oznacza 

to tylko jedno – „Proszę, daj piłkę!”. 

Uważaj, mogę zaatakować! – ciało naprężone, pochylone lekko ku przodowi, łapy 

wyprostowane, uszy postawione, wyprężony ogon, zjeżony grzbiet i odsłonięte zęby 

– taką postawą pies informuje, że jest gotowy do ataku, zdecydowanie unikaj kon-

frontacji z psem przyjmującym taką postawę.  

 

     Rozmawialiśmy ze świetliczakami o kundelkach (każdy ma z nimi wspomnie-

nia!). potem robiliśmy portrety naszych pupili, zakładki do książek i „pieski - 

harminijki”. Oglądaliśmy też fragment „Akademii Pana Kleksa” (Adaś w psim 

niebie) i śpiewaliśmy piosenki „Kundel bury” i „Psie smuteczki”. Kochamy 

Kundelki! Niech im się wiedzie! Niech znajdą dobry dom! 

 

ADRESÓWKA DLA MOJEGO PSA! 

 



 


