Meraklı Mert sizler için
araştırıyor.

Merak edilen pek çok konu
açıklığa kavuşuyor.

Kedi Bakımı Nasıl Olur?
Kediler genel olarak sessiz ve sakin hayvanlardır. İp yumakları ve oyuncaklarla oynamayı
çok severler. Kediler onlarla ilgilenilmesinden çok hoşlanırlar. Kedilerin tüyleri, saçlarımız
gibi elektirik yüklüdür. Kedileri okşadığımız zaman tüyleri hafifçe kalkar ve küçük çıtırtılar
duyulur.
Kediler neye benzer?
Kedi Bakımı İçin Gerekli Malzemeler
Kuyruk

Bıyıklar

Pati

Yemek Kabı

Su Kabı

Rahat Bir Yatak

Eğlenmesi İçin
Oyuncak

Tırnakları

Kedi Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kediler diğer
evcil
hayvanlar
gibi taze yiyecek
ve temiz suya ihtiyaç duyar. Onları sağlıklı kedi
mamaları ile de
besleyebilirsiniz.
Ayrıca yaşadıkları ortam da çok önemlidir. Kedilerin kendilerini rahat ve güvende
hissedecekleri bir ortamda yaşamaları onların daha huzurlu olmalarını sağlar.

Kedim Hasta Olursa Ne Yapmalıyım?
  Eğer kediniz hastalanmış ya da yaralanmışsa,
onu hemen bir veterinere
götürmeniz gerekir. Veterinerin vereceği krem veya
ilaçlar kedinizin daha çabuk iyileşmesini sağlayacaktır.
   Kedilerimizin düzenli
olarak aşılarını yaptırmalı
ve temizliğine dikkat etmeliyiz.
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Soruları doğru
cevapla ve iyi bir
kedi bakıcısı
olduğunu kanıtla!

5. Kedilerimiz hasta olduklarında veya yaralandıklarında ne yapmalıyız?
a. Hemen veterinere götürmeliyiz.
b. Eczaneden ilaç alıp onları kendimiz iyileştirmeliyiz.
c. Kendi kendilerine iyi olmalarını beklemeliyiz.

1. Kediler genellikle nasıl hayvanlarmış?
a. Sinirli ve yaramaz
b. Sakin ve sessiz
c. Uykucu ve uyuşuk

6. Veterinerler kedileri iyileştirmek için ne yapıyorlarmış?
a. Kedilerin tüylerini okşuyorlarmış.
b. Kedilerin bıyıklarını temizliyorlarmış.
c. Kedileri iyileştirmek için gerekli olan ilaç veya
kremleri veriyorlarmış.

2. Kedilerin tüylerini okşadığımız zaman ne
oluyormuş?
a. Kedilerin sinirleniyormuş.
b. Kedilerin bıyıkları uzuyormuş.
c. Tüyleri kalkıyor ve çıtırtılar duyuluyormuş.
3. Aşağıdakilerden hangisi kedi beslerken dikkat
etmemiz gereken şeylerden birisi değildir?
a. Taze yiyecek ve temiz su ile beslemeliyiz.
b. Her zaman annelerinin sütünü içmeleri gerekir.
c. Sağlıklı kedi mamaları ile de kedileri besleyebiliriz.
4. Aşağıdakilerden hangisi kedilerin beslenmeleri için kullanılan malzemelerden birisi değildir?
a.

7. Ortada verilen sözcüklerin size çağrıştırdıklarını örnekteki gibi yazınız.
öğretmen

sınıf

OKUL

bayrak

öğrenci

ORMAN

   

b.
c.  

KEDİ
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