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Hány kilós lehet egy labrador?  
A tacskó tényleg annyira alacsony?  
Van olyan kutyus, aki mindenkivel barátságos?

Vannak hosszú fülűek, vannak rövid lábúak, fehérek, 
barnák, foltosak, aprócskák és hatalmasak, olyanok, akik 
állandóan loholnak és olyanok, akik legszívesebben egész 
nap heverésznek, ugatósak és csendesek, rettenthetetlen 
házőrzők és házikedvencek... 
 
A gyönyörű fényképek és a rövid leírások igyekeznek 
úgy bemutatni a legcukibb kutyusokat, hogy az olvasó 
már ismerősként üdvözölhesse őket, ha legközelebb 
szembetalálkozik velük.
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Szakállas collie

Bolognai pincs

Fekete labrador

Jack Russell terrier

Angol cocker spániel

Golden retriever

Angol bulldog

Rottweiler

Angol agár

Szálkás szőrű tacskó

Hosszúszőrű tacskó



Szakállas collie
Nagyon barátságos, kedves, játékos kutya.  
Gazdijához hűséges, kedveli az embereket,  
a gyerekek társaságát pedig imádja. 

Nagy mozgásigénye van, 
ezért szeret kirándulni, 
nagyokat rohangálni.

Örökmozgó jóbarát
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Bolognai pincs
Kistestű, vonzó, pajkos 
kutyus. Élénk, kíváncsi, 
játékos és vidám. 
Szereti az emberek 
társaságát, jól kijön 
más állatokkal is. 

Ragaszkodik gazdijához, 
igényli a törődést. Nem 
szereti, ha hosszabb 
időre egyedül hagyják.

Mindig vidám 
házikedvenc



Fekete labrador
Valódi „kutyatekintetű”, a szeme értelmet és 
megbízhatóságot sugároz. Játékos, igényli az 
állandó törődést, a gyerekek nagy barátja. 

Leginkább családi 
környezetben érzi 
jól magát, teljes 
jogú családtag.

Megbízható társ

Készségesen és örömmel 
dolgozik, élvezi a 
feladatokat. 



Jack Russell terrier

Ugyanakkor ragaszkodó, értékeli az emberek 
társaságát, remekül játszik a hozzá hasonló 
természetű gyerekekkel.

Konok kis játszópajtás
Szívós, bátor, eltökélten halad a célja felé, amit  
a fejébe vesz, véghez is viszi. Ha a gazdi nem áll  
a sarkára, bizony a fejére nőhet ez a kis akarnok.



Golden retriever
Doktor úr
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Békés, türelmes, visszafogott 
természetű kutya. Készségesen 
engedelmeskedik, örömmel 
végez feladatokat a  
gazdája kedvéért.

Magasság   
kan: 56-61 cm  
nőstény: 51-56 cm 
Súly  
27-35 kg

Golden retriever

Ez az a fajta, amelynek a szó szoros 
értelmében a hátán lehet ugrálni, 
a gyerekek a végsőkig nyúzhatják 
anélkül, hogy zokon venné.

Sok helyen terápiás 
kutyaként is használják. 
Érzékeny természetével, 
odaadásával olyan 
gyógyulást tud elérni, 
amire semmi és senki 
más nem képes.



Angol bulldog

De nézd csak meg ezt a képet! A bulldog  
igenis cuki. Az ember elolvad ettől a pillantástól.

Persze ha enni, pontosabban szólva habzsolni látjuk, akkor két 
nevetés között csak az jut eszünkbe, hogy milyen kedves kutya.

A legszebb 
csúnyaság

Ugye te is hallottál már  
olyan viccet, hogy a 
bulldognak csak a lelke szép... 



Elő a 
filctollakkal!
Nyomtasd ki, színezz, rajzolj 
kedved szerint!

A iSkybox.com 
weboldalon még 
több letölthető 
színező lapot 
találsz!

http://iskybox.com
http://iskybox.com


Ha van kedved, fényképezd le a rajzodat (vagy a kutyusodat:),  
és küldd el a Cute Puppies rajongói oldalra! Részletek: iskybox.com

Rajzold le kedvenc kutyusodat!

Letölthető, nyomtatható oldalak:

www.facebook.com/benedek.design
http://iskybox.com
http://www.allyoucanstock.com/index.jsp?page=stock&spage=detail&stockid=32323&st=Rottweiler-puppy
http://iskybox.com
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Rajzok,
színezők
letöltése:
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