ZABAWY WĘCHOWE
idealny sposób na nudę w zimowe wieczory i nie tylko!

Kiedy za oknem zimno i ponuro, i wyjście na zewnątrz jest ostatnią rzeczą,
o której byśmy marzyli, a nasz pies patrzy na nas wymownie „To co robimy bo już
mi się nudzi?” najlepszym rozwiązaniem są zabawy węchowe. Dla psa jest to
doskonała forma aktywności, zaspakajająca jego naturalną potrzebę węszenia,
a także poszukiwania, kombinowania, wydobywania a na końcu jedzenia☺. Dla
nas z kolei to tylko kilka chwil przygotowań, aby przez resztę wieczoru móc
rozkoszować się widokiem zafascynowanego zabawą psiaka. Ponadto, dzięki temu
mamy mały domowy recycling, ponieważ w tej zabawie przydadzą się nam
wszelkie niepotrzebne papierowe „śmieci”. Do przygotowania domowej węchówki
potrzebne nam będą:
- rolki po papierze toaletowym/ręcznikach papierowych
- kartonowe tuby
- szare gazety
- papierowe kubki
- papierowe torby różnej wielkości
- kartony różnej wielkości
- szary papier
- inne papierowe materiały
- oraz SMAKOŁYKI – najróżniejsze, mniejsze i większe

Mając przygotowane materiały możemy brać się do dzieła!
Zabawa polega na ukrywaniu smakołyków w tych oto papierowych różnościach,
a zadaniem psa będzie dostanie się do ulubionych pyszności, zazwyczaj poprzez
rozrywanie opakowań na strzępy.
Dla początkujących psiaków tworzymy proste paczuszki np. ukrywamy smakołyki
w rolkach po papierze, zagiętych na końcach, lub w torbach papierowych.
W kolejnych etapach, kiedy nasz pies już dobrze zna tę zabawę zwiększamy
poziom trudności, chowając jedne paczuszki w drugie, potem w kolejne, w torby,
kartony, tworząc jedną dużą paczkę, która jest już nie lada wyzwaniem dla psa.
Pamiętamy tylko, aby smakołyki były poukrywane w różnych miejscach, w każdej
paczuszce, na różnych etapach pakowania, aby psiak często był nagradzany za
rozpracowanie kolejnego elementu.

Przygotowania:

Kiedy wszystkie paczuszki są już gotowe czas zawołać psy i rozpocząć psią
imprezę!

No to do dzieła:

Zabawa z warzywami i owocami też może być fajna!

Dodatkowo możemy:
- rozrzucić smakołyki po trawie/śniegu i pozwolić psu szukać
- wrzucić smakołyki do dużej miski z wodą, aby pies musiał je wyłowić
- w upalne dni przyszykować psie lody: zamrozić mięso w wodzie i tak
uformowanego loda z niespodzianką w środku dać psu do rozpracowania

Życzymy udanej zabawy!

