
      NAJLEPSZY PRZYJACIEL CZŁOWIEKA- PIES- 6-LATKI 
 

              
 

Niewątpliwie psy, to najlepsi i najwierniejsi przyjaciele 
potrafią obdarzyć człowieka wielką miłością. 
Pies od kilku tysięcy lat towarzyszy człowiekowi w jego 
codziennych zmaganiach i pomaga mu w wykonywaniu 
różnych czynności, często tych niebezpiecznych.   
W czasach starożytnych walczyły z groźnymi zwierzętami  
i brały udział w polowaniach. Chyba właśnie to sprawiło, że 
pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem zawiązała się specjalna 
więź. Przyjaciel pies był nie tylko pomocnikiem, ale również 
przejmował część obowiązków swojego pana.  
Na przykład psy pasterskie miały za zadanie pilnować stada 
owiec przed atakami dzikich zwierząt. 
W dzisiejszych czasach psy pomagają ludziom w wielu 
trudnych sytuacjach. 
 

 

 



                   
 
 
PSY POLICYJNE- praca psów policyjnych jest bardzo trudna  
i niebezpieczna. Wykonują one wiele trudnych zadań. Czworonożni 
,, policjanci” patrolują ulice, znajdują ładunki wybuchowe, 
substancje zabronione, odnajdują zaginionych ludzi oraz groźnych 
przestępców. 
 
                        

                         
 

PSY PRZEWODNICY- choć wyglądają bardzo przyjaźnie i uroczo, nie 
wolno przeszkadzać im w pracy. Psy przewodnicy pomagają 
szczególnie osobom niewidomym w poruszaniu się w mieście.  
 
 
 



            

PSY RATOWNICZE- wspaniały węch tych psów przydaje się podczas 
wszystkich akcji ratowniczych. Psy ratownicze potrafią odnaleźć 
człowieka pod osuniętą lawiną , zawalonym budynkiem, czy 
zaginionego w lesie.  
 

           
 
 

PSY TERAPEUCI- pomagają dzieciom, które mają trudności  
w poruszaniu się i rozwijają się wolniej niż inne dzieci.  
 
 
 
 



 
CIEKAWOSTKI O PSACH 

Czy wiesz……. 
 

Ile rodzajów dźwięków potrafi wydawać pies? 
 

Pies potrafi wydać z siebie 10 różnych dźwięków. Dla 
porównania, koty prawie sto. 
 
Ile żył najstarszy pies na świecie? 

Najdłużej żył (co zostało udokumentowane)  australijski pies 
pasterski imieniem Bluey. Przez 20 lat pracował jako 
pasterz. Zmarł w wieku 29 lat i 5-ciu miesięcy. 
 
Jaki psy nie szczekają? 

Basenji to jedyna rasa psa, która nie szczeka. 
 

Jak psy widzą kolory? 

Psy widzą kolory, ale w odcieniach szarości. Nie rozróżniają 
wszystkich kolorów. 
 
Jakie smaki rozróżniają psy? 
Czworonogi rozróżniają smaki: słodki, słony, gorzki i kwaśny, 
lecz od smaku potrawy bardziej doceniają jej zapach!  
 
Psy nie lubią przytulania. 

Psy lubią być głaskane, kochają zabawy, ale większość nie 
lubi być przytulana. Zamiast więc zmuszać psa do mocnego 
uścisku, podrapmy lub delikatnie go poklepmy. 

  
 

https://www.pies.pl/2019/03/18/dlugosc-zycia-psa-czy-male-psy-naprawde-zyja-dluzej/

