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Çocuklu ve köpekli ailelerde ebeveynlerin eli kolu bağlıdır. 
Köpek ayrıca çok fazla ilgi ve zaman ister. Ailedeki 
herkesin köpekle kendi ilişkisi vardır ve köpek her zaman 
farklı tepki verir ve iletişim kurar. Çocukların kendi ilgi 
alanları ve beklentileri vardır. Genellikle aile köpeğine 
işaret verdiklerinde veya onunla konuştuklarında köpeğin 
onları her zaman doğru anladığını düşünürler. Ancak 
köpek bunları anlamaz - kendini rahatsız hisseder, 
sinirlenir.

Henüz köpekle gerçekten empati kuramazsınız veya 
kendinizi onun yerine koyamazsınız ve onun gibi 
düşünemezsiniz. Bazı köpekler çocuklarla dikkatli ve uygun 
bir şekilde ilgilenmek için doğru sezgilere sahiptir - 
diğerleri acilen bir tercümana (ebeveynler, köpek 
eğitmenleri), onları destekleyebilecek, koruyabilecek ve 
durumları denetleyebilecek birine ihtiyaç duyar.

İnsanlar ve köpeklerin ortak yolu yaklaşık 35.000 yıl 
önce başlamıştır. Bugüne kadar köpekler, ister 
"normal" hayatta yoldaş olarak, ister kurtarma 
köpekleri, arama köpekleri, terapi köpekleri, körler için 
rehber köpekler gibi iş arkadaşları olarak olsun, biz 
insanlara ellerinden gelen en iyi şekilde destek 
oldular. Çoğu sahibi tarafından - yetişkinler ve 
çocuklar - ailenin tam bir üyesi olarak kabul edilirler.

İnsanlar ve köpekler birlikte çok uyumlu bir şekilde 
yaşayabilir, birbirleriyle "iyi bir bağ" kurabilirler. Nadir 
durumlarda bu kendi başına başarılı olur. Ancak - 
insanlar ve köpekler iki farklı dil konuşur, karşılıklı anlayışın 
öğrenilmesi gerekir. Kendi köpeğim ne tür aktivitelerden 
hoşlanır - çünkü kız arkadaşımın köpeğinden tamamen 
farklı. Farklı tercihleri ve farklı bir kişiliği var. Bunu 
öğrenmek ve deneyimlemek için, dört ayaklı aile üyesiyle 
birlikte ziyaret edilmesi gereken profesyonel köpek okulları 
vardır. Burada bir köpeğin nasıl öğrendiği, gerçekte hangi 
dili konuştuğu ve biz insanların onunla nasıl iletişim 
kurabileceği hakkında bilgi alabilirsiniz.
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Çocuklar çamurda oynamayı, tırmanmayı ve dışarıda 
boğuşmayı severler. Ayrıca hayvanlarla birlikte olmayı, 
onlara bakmayı ve onlarla konuşmayı da severler. Doğayı 
seviyorlar! Köpeklerle birlikte yaşamak çocuklar için son 
derece olumlu bir deneyim olabilir. Ancak biz yetişkinler, 
hem çocuğun hem de köpeğin iyiliği için bu konuda tam 
sorumluluk almalıyız. Ancak o zaman her iki taraf da 
deneyimde kalıcı bir katma değere sahip olacaktır.

Ailelerde, çocukların ve 
köpeklerin türlerine ve 

yaşlarına uygun bir şekilde ve 
her ikisinin de ilgili gelişim 

aşamasına uygun bir şekilde 
ele alınması gerekir. 

Ebeveynler her ikisinin de 
refahından sorumludur. 

Çocuk ne kadar küçükse, 
çocuğun korunması o 

kadar önemlidir. Çocuk 
büyüdükçe, rehberlik 
altında hareket etme 

yeteneği de artar.

Ebeveynlere ve çocuklara 
eğitim, danışmanlık ve 

destek sağlamak kaza riskini 
en aza indirmek için en iyi 

önlemdir.

Acil danışmanlık: Bir köpeğin 
satın alınmasından önce ve 
satın alınması sırasında, bir 
yavru köpeğin yetiştirilmesi, 
eğitimi ve ayrıca köpeğin 
davranışıyla ilgili sorular 

hakkında tavsiyeler.

Bu sorularla ilgili daha fazla bilgiyi web sitesinden 
edinebilirsiniz  

www.pro-hun.de/kinderschutz

daha fazla bilgi için.



Bu, Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e. V. ile aile içinde çocuklar 
ve köpekler arasındaki kazaları önlemek ve önlemek için ortak bir eğitim 

kampanyasıdır. ProHunde - Der Berufsverband für professionelles 
Hundetraining, Verhaltensberatung, Dienstleistungen e. V. "Çocuk ve köpek - 

Birlikte teşvik edin, birlikte büyütün, risklerden kaçının" konulu bir broşüre 
sahiptir. mevcut. Burada ayrıca köpeğinizi yetiştirme konusunda nereden 

destek ve tavsiye alabileceğinizi de öğrenebilirsiniz. Sizden haber bekliyoruz!
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