Nušin kotiček
Za ptičje pogačice potrebuješ:
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semena, proso, oves, bukov žir, orehova jedrca, rozine

• p
 ladenj
• v rvico
• m
 odelčke (silikonske, ki jih doma uporabljate za peko,
ali kolobarčke, ki jih narediš iz kartonskih tulcev)

Če imaš dovolj debelo, trpežno blago, lahko iz treh kosov
narediš vozel in nato spleteš čisto navadno kito, ki jo
zaključiš z vozlom. To je enostavnejša različica in ravno tako
priročna igrača, čeprav mogoče manj obstojna.

Pasja kita
• P
 riskrbi si kos starega blaga ali rjuho, ki je doma ne
potrebujete več.

• Izreži štiri enako dolge trakove.
• P
 ostavi jih skupaj in na začetku naredi trden vozel.
• Iz vozla, ki je središče, razprostri trakove pravokotno,

Najbolj pomembno je, da se s psom igraš nežno, saj ga
lahko s pregrobimi potegi celo poškoduješ. Če začne pes
neprekinjeno renčati, igro omiliš oziroma prekineš. Gre za
t. i. plensko igro, pri kateri mora pes ves čas vedeti, da je
samo igra, ki jo vodiš ti.

• Izberi en trak in ga v smeri urnega kazalca prepogni

V večjo skledo daj kokosovo mast. Postavi jo v topel prostor
(nad 20 °C) ali k radiatorju, da se nekoliko zmehča. Potem v
skledo dodaj nekaj pesti sončničnih semen, eno pest drugih
semen in prosa ali ovsa ter čisto malo rozin. Maso dobro
premešaj. Ne sme biti preveč tekoča, prav tako ne pregosta
ali presušena. Za mešanje uporabi leseno kuhalnico.

• P
 očasi zatiskaj zanko, dokler ne narediš prvega vozla.

Modelčke postavi na pladenj in jih z maso napolni do
polovice. Nato vanje vstavi en konec vrvice za obešanje in
jih zapolni do vrha. Poskrbi, da je masa v modelčkih res
zgoščena in dobro potlačena, da se bo hitro strdila in še
bolj utrdila vrvico.

kot bi šlo za štiri strani neba.

čez naslednji trak tako, da oblikuješ zanko. Nato
ponovi isto s spodnjim trakom, ki ga prepogneš
čez naslednji trak. Postopek ponovi še enkrat, pri
zadnjem prepogibu pa četrti trak potegni skozi
začetno zanko.

Kartonasta žogica za muce
• Vzemi kartonski tulec in ga razdeli na šestine.
• T ulec nekoliko splošči in s škarjami naredi zarezo za
prvi kolobar. Izreži ga. Ponovi postopek, da izrežeš
vse kolobarje.

• P
 o tri kolobarje prepleti med sabo v kartonasto
žogico in jo zakotali proti svoji muci.

Če imaš pri sebi manjši predmet, ki cinglja, ga lahko
zatakneš v žogico, da se bo tvoja mačka še bolj zabavala. V
kroglico lahko postaviš tudi priboljšek. Take igračke bi bili
veseli tudi domači kunci, morski prašički, želve in papige.
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Včasih po najboljšo igračo za svojo domačo
žival ni treba v trgovino, ampak je dovolj zgolj
sprehod po stanovanju. Preveri, kaj lahko za
svojega ljubljenčka izdelaš sam.

• s kledo in kuhalnico
• k okosovo ali rastlinsko mast
• s emena in plodove: sončnična, bučna in konopljina

Nato ponavljaj postopek tolikokrat, da ne narediš
poljubno dolgo trdo pleteno kito.

• N
 a koncu naredi vozel in po potrebi odstrizi odvečno
blago, če so tvoji trakovi zares dolgi.

• Igračo ponudi psu, in ko jo zagrabi, jo zelo nežno
odtegni, da se začne tvoj pes boriti zanjo.

Priboljške tokrat namenimo pticam
Če vso zimo hraniš ptice, jim lahko nameniš prav posebne,
doma narejene priboljške. Ptice bodo sicer preživele brez
njih, a se pomoči ne branijo, če jim jo ponujamo vso zimo.
Če bi jih hranili zgolj občasno in ne vsak zimski dan, bi imele
tiste ptice, ki bi se zanašale na našo hrano, hude težave s
preživetjem.

Pladenj postavi na hladno: na balkon, okensko polico ali
teraso. Najbolje, da to storiš zvečer in pustiš, da se pogačice
čez noč zares dobro strdijo. Zjutraj jih lahko vzameš iz
modelčkov in jih privežeš na drevo, ptičjo krmilnico ali na
odprt balkon tako, da so dostopne pticam. Pazi, da mesta
ne dosežejo mačke in ujede, ki plenijo ptice.

Igrače za domače živali izdelujemo na delavnicah
Društva za zaščito živali Ljubljana v osnovnih šolah
po Sloveniji. Kdo ve, morda se kmalu vidimo!
Nuša Ema Miklavec

Društvo za zaščito živali Ljubljana
www.dzzz.si
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