
B ΕΠΙΠΕΔΟ 
 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
Διαβάσατε σε ένα περιοδικό ένα άρθρο για τα σκυλιά και 
κρατήσατε, στον πίνακα που ακολουθεί, κάποιες σημειώσεις. Το 
ξαναδιαβάζετε για να δείτε αν κρατήσατε σωστά τις σημειώσεις 
σας. Καθώς το διαβάζετε σημειώνετε μ’ ένα σταυρό, όπως το 
παράδειγμα, ποιες από τις σημειώσεις συμφωνούν με το άρθρο 
που διαβάσατε. 
ΠΡΟΣΕΞΤΕ: οι σταυροί που πρέπει να σημειώσετε είναι ΕΝΤΕΚΑ 
(11) χωρίς το παράδειγμα. 
 
Επιστρέφετε στο σπίτι μετά από μία κουραστική μέρα στη δουλειά. 
Το μόνο πράγμα που θέλετε είναι να ξεκουραστείτε και να 
χαλαρώσετε! Ανοίγετε την πόρτα του σπιτιού σας και κάποιος 
έρχεται κατά πάνω σας! Σας γλείφει τα παπούτσια και κουνάει την 
ουρά του χαρούμενα! Είναι  ο σκύλος σας. Τον αγαπάτε πολύ και 
χαίρεστε όταν γυρίζετε στο σπίτι και τον βρίσκετε να σας περιμένει 
και να κάνει χαρές. Αυτή είναι η καλύτερη ώρα ύστερα από μια 
κουραστική μέρα! 
 
Διαβάστε λοιπόν τις παρακάτω συμβουλές για να έχετε ένα υγιή 
και ευτυχισμένο σκύλο. 
 

• Πηγαίνετε συχνά το σκύλο σας στον κτηνίατρο. Είναι 
απαραίτητο να συμβουλεύεστε  το γιατρό για τη διατροφή, 
την υγεία και την εκπαίδευσή του. 

• Διαλέξτε την τροφή του σκύλου σας ανάλογα με την ηλικία 
και το μέγεθος του. Όταν ο σκύλος είναι μικρός πρέπει να 
τρώει τέσσερις φορές την ημέρα.  

• Κάνετε μπάνιο στο σκύλος σας δύο ή τρεις φορές την 
εβδομάδα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά σαπούνια για το μπάνιο 
του. Στη συνέχεια χτενίστε το τρίχωμα του με μία μαλακή 
βούρτσα. 

• Βουρτσίζετε τα δόντια του καθημερινά. Καθαρίζετε τα αυτιά 
του συχνά και κόβετε τα νύχια του. 

• Βγάζετε βόλτα το σκύλο σας κάθε ώρα μέχρι να γίνει 
τεσσάρων μηνών. Έτσι ο σκύλος δε πρόκειται να λερώσει το 
σπίτι ή το μπαλκόνι σας! 

• Πάρτε το σκύλο μαζί σας στο αυτοκίνητο. Κάνετε μία βόλτα ή 
ακόμη και ένα ταξίδι μαζί του. Με αυτό τον τρόπο ο σκύλος 



συνηθίζει το αυτοκίνητο και γίνεται ένας ευχάριστος 
συνταξιδιώτης! 

• Φροντίστε να φτιάξετε ένα χώρο  μέσα στο σπίτι ή στο 
μπαλκόνι  για το σκύλο σας. Βρείτε μία γωνιά για να βάλετε 
το σπιτάκι του, το πιατάκι του νερού και του φαγητού. 

• Αγοράστε μία ταυτότητα για το σκύλο σας. Συμπληρώστε 
προσεκτικά τα στοιχεία σας. Αν ο σκύλος σας χαθεί, η 
ταυτότητα του θα βοηθήσει να τον ξαναβρείτε. 

• Αγοράστε μερικά παιχνίδια  όπως πλαστικά κόκαλα ή μικρές 
μπάλες. Τα σκυλιά τρελαίνονται για παιχνίδι με το αφεντικό 
τους! 

• Ο καθημερινός περίπατος είναι απαραίτητος για την υγεία 
του σκύλου σας. Μην ξεχνάτε ότι ένας ωραίος περίπατος 
κάνει καλό και στη δική σας υγεία. 

 
Διασκευή από το άρθρο  
με τίτλο «Συμβουλές για ένα  
Ευτυχισμένο σκύλο» 
Περιοδικό Αγορά «ζειν» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Όταν ανοίγετε την πόρτα του σπιτιού σας, ο σκύλος 
έρχεται κοντά σας. 

+ 
(παράδειγμα)

Όταν επιστρέφεται στο σπίτι, ο σκύλος σας 
ξεκουράζεται. 

 

Η συχνή επίσκεψη στον κτηνίατρο είναι αναγκαία.  
Ο κτηνίατρος δίνει συμβουλές μόνο για τις 
αρρώστιες του σκύλου. 

 

Αγοράστε την κατάλληλη τροφή για το σκύλο σας.  
Ο ι μικροί σκύλοι πρέπει να τρωνε  τέσσερα 
γεύματα. 

 

Πλένετε το σκύλο σας τρεις φορές την εβδομάδα.  
Χρησιμοποιήστε το σαπούνι σας για να πλένετε το 
σκύλο. 

 

Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε  τα δόντια του σκύλου 
σας. 

 

Καθαρίζετε κάθε μέρα τα αυτιά του σκύλου σας.  
Όταν ο σκύλος είναι μικρός χρειάζεται βόλτα κάθε 
μία ώρα 

 

Ο σκύλος μπορεί να ταξιδεύει μαζί σας.  
Προσέξτε, ο σκύλος μπορεί να λερώσει το 
αυτοκίνητό σας. 

 

Βάλτε το σπιτάκι του σκύλου στο μπαλκόνι σας.  
Βάλτε το φαγητό του σκύλου σε μία γωνία.  
Ο σκύλος είναι απαραίτητο να φοράει μία 
ταυτότητα. 

 

Προσέξτε μη χάσετε την ταυτότητα του σκύλου.  
Ο σκύλος μπορεί να παίζει με πλαστικά κόκαλα.  
Τα σκυλιά τρελαίνονται να τρώνε μικρές μπάλες και 
πλαστικά κόκαλα 

 

Ο περίπατος δεν κάνει καλό μόνο στο σκύλο σας.  
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