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Тук ще намерите съвети за

личното пространство, първите 

нощи, хигиенни навици, игра и 

хапане на новия член на 

семейството ви. 
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у дома

лично

пространство
Преди да вземете бебето в къщи е важно да 

подготвите неговото пространство. Това е 

мястото, където вашето кученце ще остава, 

когато няма надзор, както и мястото, в което ще 

почива. Уверете се, че там няма кабели и други 

неща, които могат да бъдат интересни за игра. 

Уверете се, че подът е подходящ и лесно ще се 

почиства. В това пространство, трябва да 

поставите леглото, прясна вода и безопасни 

играчки. Най-добре е да си закупите 

заграждение, което да служи като кошарка в 

първите месеци на вашето кученце. 
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у дома

първите нощи 

у дома
В първите нощи на бебето ще му липсва 

семейството му. Новата среда може да го 

стресира. Взимането на кученцето при вас през 

първите няколко нощи ще му помогне да се 

успокои. Ако планирате да го настаните в друга 

стая, можете да го направите постепенно, като 

премествате креватчето му с течение на 

времето.  
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у дома

хигиенни навици
Постоянство и това да бъдете крачка напред е тайната на 

тренировките за тоалетна. Не чакайте бебето да ви покаже кога 

има нужди. Повечето грешки в обучителния процес се получават, 

когато стопаните очакват твърде рано кученцето да показва 

самичко. В първите месеци ще се случват инциденти, така че 

останете спокойни и почиствайте. Не се карайте на кученцето и 

не търкайте нослете му в белята! Водете бебето на 

предназначеното за тоалетна място след сън, след хранене и в 

края на игра.  

Може да се наложи да си настроите аларма, тъй като 

физически бебето не може да стиска. 

Наблюдавайте езика на тялото на вашето кученце и ще 

започнете да усещате кога е моментът да го заведете в 

тоалетната му. Сигналите могат да бъдат: 

• Кученцето се разсейва и започва да се оглежда

• Започва да души по земята

• Започва да крачи напред-назад

• скимти
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у дома

дъвчене и гризане
Обичайно е малките кучета да хапят по време 
на игра. Те гризат, за да облекчат сърбящите ги 
венци, но и това е част от тяхната естествена 
игра. Ето няколко съвета, които да ви помогнат:

Съсредоточете вниманието на бебето върху
подходящи неща за дъвчене, като гумени 
играчки и въжета. Кученцата започват да хапят и 
когато са изморени и не могат да се 
концентрират в играта. В такъв момент, оставете 
кученцето в неговото заграждение с малко 
стимули вътре, за да се отдаде на почивка. 
Пазете ценните си предмети извън обсега на 
бебето, ако не искате да пострадат. За 
дълготрайно дъвчене с цел облекчаване на 
болезнените венци, опитайте замразени
конгчета, замразен бульон във формичка и 
също така навлажнено в бульон замразено
въже.
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изграждане на 
самостоятелност

Кученцето може много да се стресира, когато го оставите
само, за това трябва постепенно да увеличите увереността 
му по начин, който няма да причини стрес.

Изградете „самостоятелно време“, още докато сте у дома, 
това може да се случи с помощта на клетка, заграждение, 
отделна стая. 

Включете успокояващи дейности като хранене с 
разпръсната храна, пълнени конгове или дълготрайна
занимавка за гризане и започнете да оставяте бебето за
кратки периоди от време, докато излизате до другата стая.
След това се върнете, преди да е завършило заниманието 
си кучето. Постепенно увеличавайте времето, в което го
оставяте само. 

Не оставяйте само за дълго вашето куче, преди да сте го 
подготвили за това и преди да сте изградили неговата 
увереност. 
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докосване с ръце
Не всяко куче ще се чувства комофртно да 
го докосвате. Този дискомфорт, обаче ще 
бъде проблем да поставяте нагръдник, да 
сресвате, къпете и да го вдигате. Започнете 
работа по доверието да бъде докосвано 
още от първите дни на вашето ново 
съжителство. 

Спокойно му давайте храна от едната си 
ръка, а с другата започнете да го докосвате 
по различни части от тялото като например 
ушите, главичката, муцунката, гръбчето, 
лапичките... Ако бебето се дръпне назад или 
се извърти, това ви дава обратна връзка, че 
не му е комфортно и ще трябва да 
работите постепенно.  С течение на 
времето вашето кученце ще почувства 
повече комфорт и ще се остави да го 
докосвате.
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Социализацията е много 

важна за вашето ново кученце, 

но тя трябва да се случва 

правилно. 
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тренировки
Внимавайте да не претоварите малкото куче 
с тренировки. Започнете с по 5 минути, два 
пъти на ден, когато кучето е на 2 месеца. 
Когато стане на 3 месеца, увеличете до 15 
минути по 2 пъти на ден и стигнете до 2х20 
минути на 4 месечна възраст. 

За да защитите ставите на бебето, опитайте 
да контролирате да не скача от високи 
предмети, както и от стълби за дребните 
породи. 

В началото започнете с извеждане в 
градината или на тихо и спокойно място за 
кратко. 

Не забравяйте, че кучето има много нужда 
от почивка. Не го преуморявайте с дълга 
разходка в ранните месеци. 
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Социализация

Не прекалявайте в запознаването на кучето с 
много и натоварващи среди в кратък срок. Не е 
нужно да го срещате с всяко куче и всеки човек. 
Това е повече рисковано, отколкото добро 
преживяване. Поддържайте приятни и 
нестресиращи разходките на вашето бебе. Не 
го претоварвайте. Избирайте внимателно
ранните си срещи.

Възпитаването на оптимистично 
кученце е важна част от 
социализацията и изграждането на 
увереност. 
При всяка среща с нещо ново, подавайте 
наградка на кучето си. Поддържайте всяка 
среща кратка и наблюдавайте кучето ви да не 
се притеснява. Няма нужда да се срещате с 
всяко куче, а и не всяко куче, харесва бебета. 

Играйте игри на разходката. 
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Връзката и обучението са 

жизненоважни, особено, когато се 

основат на изграждането на доверие  

и партньорство
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касичка на отношенията
Представете си връзката с кучето си като една касичка. Вие 
инвестирате в касичката с всички приятни занимания, които 
правите заедно - игра, гушкане, тренировки, игри и обич.

Понякога, обаче случайно ще вадите от касичката на 
връзката. Това са моментите, в които сте разочаровани от 
кучетот си, когато се скарате. Също когато поставите 
кучето си в ситуация, в която то не може да се справи или 
се страхува. Не искате да го правите, но понякога това се 
случва. 

За да имате баланс и да не изпразвате вашата касичка, 
вие трябва да се стремите непрекъснато да попълвате нови 
и нови инвестиции, за да не стигате до минус във вашата 
връзка 

За да започнете от самото начало да пълните вашата 
касичка, не използвайте купа за хранене. Давайте голяма 
част от дажбата на кучето във вид на награди за всички 
хубави поведения, които то прави. За всеки контакт с вас. 
Останалата част от неговата храна използвайте в конгове, 
топки за храна, рошаво килимче. Използвайте такъв тип 
играчки с храна, за да изграждате спокойствие 
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без правила
Основният приоритет през първите седмици на 
вашето съжителство е да изградите доверие, 
увереност и връзка. Това означава да направите така, 
че наистина да е лесно на вашето куче да печели 
награди. Не приемайте хубавите поведения за 
даденост. Награждавайте ги постоянно. 

Менажирайте средата така, че да не поставяте 
кучето в ситуации, в които да прави лоши избори. 

Опитайте да не му поставяте правила и високи 
изисквания - лесните победи като гонене на наградки 
или играчки ще изградят увереност и оптимизъм във 
вашето кученце. Винаги, когато прави нещо хубаво, 
например, като ви гледа, приближава се към вас, 
спокойно почива - почерпете го с лакомство. 
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какво следва?
За да научите още за света на кучетата посетете 
www.moetokuche.com. 

Свържете се с #моетокуче, за да обсъдите над 
какво бихте искали да работите и как да развиете 
връзката между вас и вашето куче тук
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