
Nowe procedury karmienia; 
od czego zacząć po ich wprowadzeniu;  
oraz dodatkowe tips&tricks.  

- zaczynam od tego, że w porach karmienia jedzenie prezentuję psu z dłoni, 
a nie daję z miski, i czekam na odpowiedź ze strony psa -> 


- jeśli wybrzydza i nie zaczyna jeść w ciągu 5-10 sekund to zabieram 
jedzenie i oferuję DOPIERO przy kolejnym posiłku (po 5-8h) - robię tak aż 
do momentu, kiedy pies decyduje się nie tracić czasu i wiedząc, że ma 
tylko chwilę na decyzję od razu zabiera się za jedzenie 


- każdego dnia zapewniam psu sporą dawkę ruchu, tak żeby stymulować 
apetyt i przyspieszyć cały proces 


- jeśli nie wybrzydza i od razu zjada to „pracę” zaczynam od tego, że dłonią 
ze smakołykami naprowadzam na proste zachowania (najpierw samo 
podążanie za poruszającą się dłonią, następnie łatwe zadania, żeby pies 
docenił też smak ... sukcesu ;-) : siad, waruj, dostawienie do nogi, 
wysłanie na miejsce, sztuczki w rodzaju - obrót wokół własnej osi, cofanie, 
podskok przednimi łapami etc) 


- następnie "wyprowadzam" posiłki na zewnątrz, najpierw w małe 
rozproszenia, starając się w miarę możliwości zarządzać środowiskiem i 
umożliwiać pracę poniżej progu reakcji; stopniowo rozszerzam obszar 
działań


- jeśli wiem, że na zewnątrz będzie dużo bardziej rozproszony i może 
wybrzydzać, to mogę dzień wcześniej przygotować karmę w następujący 
sposób: wsadzam porcję karmy do słoika, dosypuję kawałki parówek, 
żółtego serka, kabanosów, lub dosmaczam pasztetem, serkiem topionym 
lub olejem z łososia), mieszam wszystko i wsadzam słoik do lodówki


- wprowadzam sesje kształtowania z pomocą klikera; dążę do tego, żeby 
pies zaczął mi oferować zachowania za swoje pożywienie - na zmianę 
mogę robić sesję, na której naprowadzam na zachowania, a następnym 
razem sesję kształtowania (tak samo na dworzu!) lub w trakcie jednej sesji 
przeplatam naprowadzanie i kształtowanie 




- uczę z pomocą naprowadzania i kształtowania sztuczek związanych z „in- 
terakcją” z ciałem przewodnika (kontakt wzrokowy, target nosem dłoni, 
wejście między nogi, slalom między nogami, przybicie piątki, skok na ręce, 
przednie łapki zawieszone na moim przedramieniu lub oparte o mój 
brzuch etc) lub „interakcją” z rekwizytami (wejście przednimi łapkami na 
target, obiegnięcie drzewa/pachołka/słupa, aportowanie przedmiotu, 
wysłanie na miejsce/kamień/ławkę/studzienkę) a także sztuczek 
„fitnessowych” (np cofanie, podskok przednimi łapami, obrót wokół 
własnej osi, czołganie, przewroty/zdechł pies) 


- nagradzam bardzo często losową ilością nagród! Unikam ciągłego 
nagradzania jednym kawałkiem za jedno zachowanie, bo staje się to 
przewidywalne i nudne dla psa! Pies ma wierzyć, że to za co dostał w 
jednym powtórzeniu jednego chrupka, w kolejnym przyniesie mu być 
może całą garść! 


- pokarmem nagradzam na różne sposoby: pościg za dłonią i „zwody”, 
skarmianie serią, wyżeranie z dłoni, podrzucam smakołyk żeby pies łapał 
w powietrzu, odrzucam na ziemię, ścigam się do smakołyków, rzucam 
kapsułkę (np piłkę tenisowa z dziurką) wypchaną kilkoma smakołykami 
etc. 


- same nagrody, jakby wartościowe w oczach psa nie były, nie zrobią całej 
„roboty”. Bardzo ważny jest nasz entuzjazm, energia, która z nas emanuje, 
mowa ciała, ruch i emocje, które towarzyszą nagradzaniu psa. Czy 
odczuwasz autentyczną frajdę nagradzając psa? Odpowiedz sobie bardzo 
szczerze na to pytanie. Rytuał nagradzania, cała jego otoczka - czyli to jak 
wydajesz nagrody, jaka celebracja temu towarzyszy, jak Ciebie samego to 
jara - jest niezmiernie istotne, bo udzieli się Twojemu psu i przełoży na 
zwiększenie jego motywacji do współpracy i polepszenie skupienia na 
Tobie. 



