Snill mot dyrene

Lær hvordan dyr liker å ha det

Til de voksne:

Hvordan bruke denne boka
Denne boka kan brukes i samlingsstund, og som inspirasjon til
mange aktiviteter.
Du kan lese boka grundig først, og improvisere rundt stoffet.
Bokas mål er å lære barna om dyrevelferd: Gjennom å bli
bedre kjent med familiedyrs evner og behov, lærer barna
hvordan de kan være snille mot dyrene.

Vennlig hilsen
Dyrevern Ung

Aktiviteter
Sanger og dikt
Bruk sanger og dikt som formidler at
dyrene er til for sin egen skyld, og har
sine egne behov. Vi anbefaler tekster
av Inger Hagerup og André Bjerke.
En dyreperm
De voksne kan ordne en egen perm
om dyr, der bilder og tekster om dyr
samles. Tegninger, sanger og utklipp
kan lagres der. Også denne boka
kan lagres i permen, sammen med
plakatene som hører til.
Dyr i barnehagen?
Dyrevern Ung fraråder å skaffe levende dyr til barnehagen. Erfaring viser
at det er veldig vanskelig å ta godt
nok vare på dyr i et barnehagemiljø.

Hvordan bli en god dyrevenn
Du kan lære deg hva de liker
Ta deg god tid og vær rolig
La dyret få bestemme mest mulig selv

Husk: Alle dyr er forskjellige, akkurat som deg og meg!
Noen er mer redde enn andre
Noen elsker all mat, mens andre liker bare noen typer mat
Noen er veldig glade i å leke, mens andre liker best å kose
Men alle liker ...
at du hilser (lar dyret lukte på hånden din, sier hei)
at du lar dyret selv få velge om det vil komme bort til deg
at du snakker rolig og med snill stemme
at du går rolig og er rolig med hendene dine

Kanskje du møter et dyr som vil være venn med deg?

Hva har dyr og vi til felles?
Dyr liker familien sin
Noen dyrefamilier består av mamma og barn
Andre dyrefamilier består av mamma, pappa og barn

Dyr liker å gjøre ting selv
De liker å gå selv
De liker å bestemme hvor de skal sove eller leke
De liker å åpne en matboks for å se hva som er inni
Dyr liker å ha sine egne ting
De ønsker å ha egen seng, egen matskål og egne leker
Dyr kan bli redde
De kan bli redde om noen roper eller bråker
De kan være redde for fremmede

Hunder liker å lukte
Hunden ligner på ulven. Den er veldig glad i å hjelpe familien sin, og ser
på eieren som sin nye mamma eller pappa.
Det beste hunder vet er å ...
• få ros for å ha hjulpet deg
• undersøke nye lukter og steder
Vær en god venn ved å ...
• stryke hunden forsiktig på siden av
halsen
• la den få stoppe og lukte, når dere
går tur
Vet du at hunder kan ...
• lukte tusenvis av lukter du ikke
kjenner
• lære seg å bære avisen til deg
• være en trofast venn for resten av
livet
Pass på ...
• Hunder liker ikke å være alene
• Spør eieren før du går bort til en
fremmed hund

Katter liker å gå på jakt
Katten ligner på tigeren. Katten ønsker å bestemme selv.
Den gjør bare som du sier hvis den selv har lyst.
Det beste katter vet er å ...
• gå på jakt alene
• få fisk til middag
Vær en god venn ved å ...
• stryke den på hodet og ryggen
• la katten få sove i fred
Vet du at katter kan ...
• bruke værhårene sine for å finne
frem i mørket
• klatre rett oppover en trestamme
Pass på ...
• Det gjør vondt for katten om du
drar den i halen
• Katter hater vannsprut!

Kaniner liker å hoppe
Kaninen ligner på haren. Kaninen liker å hoppe og løpe rundt omkring,
sammen med andre kaniner.
Det beste kaniner vet er å ...
• få godbiter, som løvetann og salat
• hoppe og løpe
• bo sammen med andre kaniner
Vær en god venn ved å ...
• la den få gå fritt på gulvet inne
• stryke den på hodet og ryggen
Vet du at kaniner kan ...
• bli venner med en katt
• bruke dokasse
Pass på ...
• Kaninen blir redd om du springer
etter den
• Fremmede kaniner må du ikke
løfte, for det liker de ikke!

Gullfisk liker å være sammen
Gullfiskene kommer fra Kina. Der svømmer de rundt i elvene,
og gjemmer seg for større, skumle fisker.
Det beste gullfisken vet er å …
• ha et gjemmested
• være sammen med andre gullfisker
• svømme omkring og lete etter mat
Vær en god venn ved å …
• strø bittelitt fiskemat på vannoverflaten
• ikke rope eller bråke ved siden av
akvariet
Vet du at gullfisker kan …
• lære seg å svømme helt likt
• høre på musikk
Pass på …
• Gullfisk liker ikke å være alene
• Hvis du gir for mye mat, blir vannet
skittent og utrivelig

Undulater liker å fly sammen
Undulaten ligner på papegøyen. Den elsker å fly fritt omkring, sammen med
andre undulater.
Det beste undulater vet er å ...
• strekke på vingene sine og fly
• spise godbiter, som eple eller
revet gulrot
Vær en god venn ved å ...
• la undulaten være ute i rommet
sammen med deg
• klø den forsiktig på hodet
• sette på radioen når den er alene
Vet du at undulater kan ...
• være kjæreste med en annen
undulat hele livet
• bade, for å holde seg rene
Pass på ...
• Undulater alene i bur kjeder seg
• Undulater tåler ikke godteri eller
smør

Marsvin liker å bo sammen
Marsvin kommer fra Sør-Amerika. Der bor de i huler sammen med
familien sin, og er mye ute på tur.
Det beste marsvin vet er å …
• skravle med andre marsvin
• slappe av i solskinn
• løpe rundt og leke
• gnage på kvister og godbiter,
som gulrot og brokkoli
Vær en god venn ved å …
• snakke til marsvinet, slik at det
blir kjent med stemmen din
• lage en trygg innhengning for
marsvinet utendørs
Vet du at marsvin …
• kan hvine av glede når de ser
deg komme
• har veldig god hørsel, og kan
høre lyder du ikke hører
Pass på …
• Marsvin er ganske redde for
fremmede mennesker
• Marsvin kan lett bli forkjølet

Hamstere sover om dagen
Hamstere kommer fra ørkenen. Der bor de i huler alene. Hamsteren
er våken om natta og sover om dagen.
Det beste hamstere vet er å …
• løpe rundt og utforske nye ting
• gnage på kvister og spise godbiter som eple og løvetann
Vær en god venn ved å …
• gi hamsteren en stor sandkasse,
der den kan grave ganger
Vet du at hamstere kan …
• lære seg å kjenne igjen stemmen
din
• lagre mat i kinnene, så mye at
hodet ser dobbelt så stort ut!
Pass på …
• Hamsteren kan bite hånden din,
hvis hånden lukter mat
• Hamstere hører veldig godt, så
vær musestille når den sover

Rotter liker å klatre
Rotter bor i huler under jorden, sammen med familien. Når de klatrer,
bruker de halen som hjelp.
Det beste rotter vet er å …
• bo sammen med rottevenner
• gjemme seg
• gnage på kvister og spise godbiter som nøtter eller eple
Vær en god venn ved å …
• klø rotta bak øret og stryke den
på hodet
• la den få gå fritt omkring inne
Vet du at rotter kan …
• ta seg en svømmetur, og synes at
det er gøy
• lære seg å komme når du roper
navnet deres
Pass på …
• Rotter kan lett bli forkjølet
• Ikke alle rotter liker å bli kost med

Å kose med dyrene
Noen dyr er redde
Dyret kan ha lyst til å komme bort til deg
Men du er veldig stor og kan se farlig ut

Sett deg på gulvet ved siden av dyret
La dyret få lukte på hånden din
Bruk god tid på å se om dyret liker deg
La dyret få gå sin vei når det selv ønsker
Hvis dyret er rolig og liker deg, kan du prøve å holde det
Hold dyret under brystet og støtt under bakføttene
La dyret sitte trygt i begge håndflatene eller på fanget ditt
Pass på …
Spør eieren om lov, før du koser med dyret
Noen liker ikke å bli kost med eller løftet opp

Å leke med dyrene
Dyr liker at du lager leketøy og lekeplasser til dem.
Noen dyr liker å leke sammen med deg.
Gjemsel med hunder
Gjem yndlingsbamsen til hunden, og la hunden prøve å finne den
Jaktlek med katten
Bind en pappbit i hyssing, og la katten prøve å fange pappbiten
Godbitlek med kaninen
Gjem en godbit et sted i rommet, og la kaninen prøve å finne den
Lekeplass til gullfisken
Legg steiner og røtter på bunnen av akvariet, og plant vannplanter
Hermelek med undulaten
Si samme ord mange ganger, helt til undulaten kan gjenta det
Lekeplass til marsvinet
Bruk steiner, papprør, pappesker og hauger med høy
Lekerør til hamsteren
Gjem en eplebit inni et papprør og tett endene med krøllet papir,
og la hamsteren prøve å få ut eplebiten
Klatreløype til rotta
Lag en lang hinderløype oppover en vegg, ved å henge opp et tau
på veggen og feste tomme rør og bokser i tauet

Om Dyrevern Ung
Dyrevern Ung arbeider for å formidle kunnskap om dyrs
evner og behov. Foreningen ble stiftet i 2006, på initiativ fra
Dyrevernalliansen.
Formålet med foreningen er å bidra til at barn og ungdom
får forståelse for hvordan de selv kan bidra til å bedre dyrs
velferd.

Å være snill mot dyr er en viktig verdi i samfunnet vårt.
Vil du hjelpe flere barn til å bli glade i dyr?
- Støtt Dyrevern Ung med en gave til konto 0539 45 05201
- Besøk www.dyrevern-ung.no for mer informasjon

Brenneriveien 7, 0182 Oslo
tlf: 22 20 16 50
org: 989 804 499
www.dyrevern-ung.no

