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Witaj w stajni!

Czysty wierzchowiec

O czym myśli koń?

Budowa konia

Stajenne menu

Zdrowy jak... koń?

Każdy koń jest inny

Maści

Chody

Siodło

Ogłowie

Ubiór jeźdźca

Dosiad

Pomoce

Jazda maneżowa

Zasady ruchu

Dyscypliny

Ujeżdżenie

Skoki przez przeszkody

Western

W terenie

Odpowiedzi

1 – koń ma po jednym palcu u 
każdej nogi

2 – naturalną potrzebą koni jest 
przebywanie w stadzie, czyli z co 
najmniej jednym kompanem

2,47 metra  - rekord świata w 
potędze skoku

4 – tyle punktów karnych kosz-
tuje jeźdźca zrzutka na parkurze

6 km/h – konie stępują w tempie 
naszego marszu

7 – tyle dyscyplin jest orga-
nizowanych przez FEI

5-9 godzin – tyle czasu konie 
poświęcają na odpoczynek w ciągu 
doby

8,25 metra – najdłuższy oddany 
skok

12 m2 – powierzchnia końskiego 
boksu

12-18 godzin – czas w ciągu doby 
poświęcany na jedzenie

15-20 litrów – objętość końskiego 
żołądka

35,5 centymetrów – wysokość w 
kłębie najniższego konia świata

37,5-38,5 °C – średnia tempera-
tura ciała konia

69,9 km/h – największa pręd-
kość osiągnięta przez konia

215 centymetrów – wysokość w 
kłębie najwyższego konia świata

330 dni – (lub więcej) trwa ciąża 
u klaczy

15 milionów – tyle osób jeździ 
konno w Unii Europejskiej

KOŃ W LICZBACH

.Odhacz, gdy rozwiążesz



1 Czysty wierzchowiec

Derka - okrycie na cały tułów konia, 
chroniący przed stratami ciepła

Dziegiedź - lepka ciecz wysuszająca, 
stosowana przy chorobie strzałki

Hacele - metalowe sztyfty wkręcane 
do podków w szczególności zimą, by 
zapewnić koniowi lepszą przyczep-
ność

Karabinczyk - pozwala przyczepić 
uwiąz do kantara. Bezpieczny kara- 
binczyk można otworzyć jednym 
ruchem ręki w każdej sytuacji

Koreczki - sposób plecenia grzywy

Linienie - odbywa się dwa razy do 
roku, na wiosnę i na jesieni

Paka - duża skrzynia mieszcząca w 
sobie siodło, ogłowie i pozostałe wy-
posażenie konia, przydatna w trakcie 
częstych wyjazdów

Podkowa - metalowa “podeszwa”, 
którą przybija się koniowi, gdy róg 
kopytowy ściera się zbyt szybko

Siateczka - sposób plecenia grzywy

Strzyżenie - gdy koń pracuje inten-
sywnie przez całą zimę, trzeba go 
ostrzyc

Węzeł bezpieczeństwa - można go 
rozwiązać jednym pociągnięciem liny

Zgrzebło - jeśli jest metalowe, służy 
do czyszczenia szczotek. Jeśli jest gu-
mowe, możemy nim czyścić konia

1. Podczas podnoszenia nóg stoimy:
a. przodem do zadu: jest to bezpieczna 

pozycja, w której wyraźnie widzimy 
podeszwę kopyta,

b. przodem do pyska: w ten sposób 
unikniemy kopnięcia i możemy  
obserwować konia,

c. kierunek jest dowolny, jeśli tylko zas-
tosujemy środki ostrożności.

2. Jeśli koń nie chce podać nogi, 
możemy:

a. oprzeć swój ciężar o łopatkę lub udo 
konia,

b. zdecydowanie klepnąć konia po 
łopatce,

c. wyraźnie powiedzieć „nie”.

3. Zaklejki to:
a. sklejona sierść,
b. przyklejony bród do podeszwy kopyta,
c. sierść zabrudzona żywicą.

4. Wadą trocin może być:
a. chęć koni do jej wyjadania,
b. skłonność do zbrylania, niewygodna 

dla konia,
c. konieczność uważnej kontroli ilości 

siana w boksie.

5. Przerywanie grzywy to:
a. przycinanie grzywy w nieregularny 

sposób,
b. ubytki grzywy na skutek choroby,
c. usuwanie nadmiaru włosia.

6. Włos ogona należy:
a. wyczesywać energicznie szczotką, tak, 

aby usunąć jak najwięcej włosia,
b. przeczesywać palcami, tak, aby wyr-

wać jak najmniej włosów,
c. zaczesywać do góry, żeby ogon był 

bardziej puszysty.

7. Który z materiałów nie nadaje się 
na ściółkę?

a. Wata.
b. Torf.
c. Brykiet drewniany.

8. W trakcie zimy użycie derki będzie 
konieczne w chowie:

a. koni zimnokrwistych,
b. koni ogolonych,
c. małych koni.

9. Zgrzebło to:
a. kopystka mająca dodatkowo szczotkę 

do czyszczenia piasku z kopyt,

b. specjalny grzebień ułatwiający  
zaplatanie grzywy i ogona,

c. metalowy przyrząd do czyszczenia 
szczotek lub gumowy przyrząd do 
czyszczenia sierści.

10. Kalosze służą do:
a. ochrony piętek i koronek przed skut-

kami ścigania się nóg,
b. chronienia kopyt przed zabrudzenia-

mi i wysuszeniem,
c. chronienia kopyt przed nadmiarem 

wilgoci ściany kopyta.

11. Koń powinien spędzać na wybiegu:
a. jak najwięcej czasu, w stadzie,
b. maksimum sześć godzin dziennie, w 

pojedynkę,
c. maksimum szesnaście godzin, w 

stadzie.

12. Niebezpieczne ogrodzenie 
dla konia to:

a. ogrodzenie drewniane,
b. pastuch elektryczny – pod prądem,
c. drut kolczasty.

1. W skrzynce Jakich narzędzi używamy do czyszczenia?

98 |  KOŃ ZEBRANY KOŃ ZEBRANY  |

odpowiedzi do quizu: 1a, 2a, 3a, 
4c, 5c, 6b, 7a, 8b, 9c, 10a, 11a, 12c

Stary przesąd jeździecki mówi, 
że jazda na koniu ze słomą w 
ogonie wróży upadek. Natomiast 
poplątana grzywa to oznaka, że 
nocą w stajni grasowały strzygi.

Zapoznaj się ze wszystkimi ro-
dzajami szczotek w stajni. Czy 
wiesz, jak używać każdej z nich?

Czy potrafisz wymienić 5 powo-
dów, dla których czyścimy kopyta?

Czyszcząc konia przed jazdą 
zwróć szczególną uwagę na te 
partie ciała, gdzie leży rząd. Będą 
one najbardziej narażone na ob-
tarcia i urazy. Perfekcyjnie wy-
czyszczony koń świadczy o klasie 
jeźdźca.

 2
2. Nadgorliwy opiekun Opiekun nałożył na konia wszystko, co tylko się dało! Czy to sensowne? 

Jak nazywają się wskazane elementy? Co jest uzasadnieniem ich stosowania? 
Uwaga - na rysunku nie został przedstawiony jeden element - który?

zgrzebło metalowe     zgrzebło gumowe     iglak     kopystka    mokra szmatka (x2)       
grzebień     skrzynka     mała miękka szczotka     ściągaczka    szczotka włosiana 

mała twarda szczotka        

Z jej pomocą usuniemy brud z podeszwy kopyta. A

Ułatwia oczyścić konia z kurzu i piasku. B

Służy do czyszczenia innych szczotek. C

Powinniśmy jej użyć po wykąpaniu konia. D

Przydaje się do czesania grzywy i jej przerywania. E

Przechowujemy w niej szczotki. F

Możemy jej użyć do czesania sierści 
oraz włosów ogona i grzywy.

G

Służy do czyszczenia sierści,  szczególnie w okresie linienia.  ........   
Służy do czyszczenia nóg. (i)

Brud w okolicy oczu i nozdrzy  należy usunąć za pomocą... (j)

 Służy do czyszczenia głowy. (k)

Czyszczenie możemy ukończyć  nadając sierści blask za pomocą...(l)

1. Są stajenne, pastwiskowe lub treningowe. Za-
kładamy je koniom chorym, słabym, ogolonym, 
nadmiernie spoconym.
2. Ma na celu chronić głowę konia przed mu-
chami. Wykonana jest z cienkiej, ale sztywnej 
siatki.
3. Mogą wyciszać hałas, chronić przed owada-
mi lub po prostu - ładnie wyglądać.
4. Zakładane są między innymi na ogon: na 
czas transportu i operacji, rzadko na czas jazdy.
5. Podczas transportu chronią nogi konia. Są 
łatwe do stosowania, miękkie i skuteczne.
6. Polarowe bandaże stosowane do ogrzewania 
nóg, przedłużania czasu działania maści, do 
ochrony nóg konia w czasie jazdy. Swoją popu-
larność zawdzięczają wysokiej estetyce.
7. Zastępują podkowy. Nie obciążają ściany ko-
pyta i można je w każdej chwili zdjąć lub zało-
żyć.
8. Zakładamy je, gdy koń strychuje.
9. Przydają się w przypadku wady chodu - ścigania.

H

3. Kierunek 
czyszczenia
Zaznacz kierunek 
czyszczenia konia. 
W jakiej kolej-
ności czyścimy 
konia? Zamaluj 
te miejsca, przy 
czyszczeniu któ-
rych należy wyka-
zać się szczególną 
delikatnością.

4. Po co czyścimy konie?
Czy potrafisz wymienić co najmniej
 5 powodów, dla których czyścimy konie?
1. ............................................................................
................................................................................
2. ............................................................................
................................................................................
3. ............................................................................
................................................................................
4. ............................................................................
................................................................................
5. ............................................................................
................................................................................

a. ............................
b. ............................ c. ............................

d. ............................

e. ............................

f. ............................

g. ............................
h. ............................

kalosze, bandaże, ochraniacze transpor-
towe, strychulce, maska (moskitiera), 
derka, buty, nauszniki, owijki

W jaki sposób czyścimy okolice: oczu, nozdrzy, uszu, narządów płciowych, odby-
tu? W jaki sposób czyścimy piętki? Czy kasztany i wibrysy można przycinać? Jak 
oczyścić wnętrze uszu i nozdrzy? Czy każde z tych miejsc czyścimy codziennie?


