MAŁY PRZEWODNIK PO PSICH ZABAWKACH
Psy są zwierzętami, które uwielbiają się bawić i wykazują chęć do zabawy
w mniejszym bądź większym stopniu przez całe życie. Zabawa z przewodnikiem jest
doskonałą formą nagrody, wzmacnia więź oraz uczy wzajemnego zaufania. Obecnie
sklepy zasypują nas masą przeróżnych psich zabawek, a wybór tej odpowiedniej bywa
czasami bardzo trudny. Jakich zabawek psy potrzebują najbardziej, co sprawi im
największą frajdę, zajmie na dłuższy czas oraz skłoni do myślenia i kombinowania, tego
wszystkiego dowiedziecie się w tym małym przewodniku po krainie psich zabawek.
Psie zabawki warto podzielić na te, które będą służyły tylko do zabawy z nami,
a na co dzień będą poza zasięgiem psa, oraz te, którymi będzie się bawił sam. Dzięki
temu zarówno my, jak i zabawki w naszych rękach będziemy bardziej atrakcyjni dla psa.
Zabawki do samodzielnej zabawy dla psa również powinny być w większości schowane,
a tylko 1-2 dostępne i co kilka dni wymieniane, dzięki czemu nie znudzą się.

Zabawki do wspólnej zabawy z przewodnikiem (na co dzień niedostępne dla psa):

szarpaki do wspólnego przeciągania

piłki do aportowania, zarówno z lądu jak i z wody
Możemy bawić się z psem w przeciąganie, aportowanie, wspólne gonitwy, należy jednak
pamiętać o pewnych regułach:
• to my jesteśmy głównymi inicjatorami zabaw, oraz decydujemy o ich zakończeniu
• jeśli pies zamiast zabawki złapie naszą rękę lub ubranie należy zakończyć zabawę
i przez pewien czas ignorować go
• w trakcie zabawy należy również ćwiczyć puszczanie zabawki na komendę,
wymieniając ją na inną lub na smakołyk, i dodatkowo nagradzając dalszą wspólną
zabawą
• na nasz sygnał (np. „koniec”) kończymy zabawę, zanim pies się znudzi!
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Zabawki do samodzielnej zabawy dla psa (tylko 1-2 dostępne, pozostałe schowane):
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Jako zabawki do samodzielnej zabawy dla psa najlepiej sprawdzają się różnego
rodzaju gryzaki, zarówno sznurkowe, gumowe jak i naturalne. Szczególnie polecamy
gryzaki typu orka z firmy Petstage, które wykonane są z syntetycznej gumy, która jest
bardzo wytrzymała, a psy ja uwielbiają. Gryzaki, oprócz tego, że zaspokajają naturalną
potrzebę psów do gryzienia, wzmacniają również szczęki oraz pomagają w czyszczeniu
zębów. Ponadto, świetnym rozwiązaniem są też zabawki, w których można ukryć
jedzenie lub smakołyki, a pies musi się troszkę natrudzić, aby je wydostać.

Zabawki, w których można dodatkowo ukryć smakołyki/wypełnić karmą z puszki:

snackball czyli kula-smakula

gumowe gryzaki

tradycyjny kong i inne zabawki z otworami do wypełnienia jedzeniem
Zabawka typu kong jest jedną z najtrwalszych zabawek na rynku (zwłaszcza jej
czarna odmiana), świetnie nadaje się dla wszystkich psów, nawet tych o bardzo silnych
szczękach. Wypełniając konga, najlepiej wrzucić kilka suchych smakołyków, a ostatni
brzuszek wypełnić czymś o konsystencji pasztetu, może to być np. zmielone mięso,
karma z puszki czy też specjalna pasta do kupienia w sklepach zoologicznych. Taka
zabawka zajmie psa na dłuższy czas, pomoże mu się wyciszyć i skupić na zadaniu.

Naturalne gryzaki:

kości ze skóry

kości i penisy wołowe
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Tzw. „inteligentne” zabawki dla psa:

Warto również sięgnąć po zabawki, które zmuszają nasze psy do myślenia, uczą
rozwiązywania problemów i zwiększają kreatywność. W tzw. inteligentnych zabawkach,
psiaki muszą odnaleźć ukryty smakołyk, a następnie wydostać go podnosząc,
przesuwając lub odsuwając poszczególne elementy zabawki.
Przy wyborze zabawki należy również pamiętać o indywidualnych preferencjach
danego psa, bowiem różne osobniki mogą preferować różne typy zabawek, różne kształty
i materiały. Ponadto, należy również uwzględnić siłę szczęk psa oraz jego skłonności
niszczycielskie. Są psy, które bardzo delikatnie obchodzą się z zabawkami, nawet
pluszowymi, a są też i takie, które nie spoczną dopóki nie rozszarpią na strzępy każdej
nowej rzeczy.
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