
СУПЕР ПАЛЕ!
Тренирането на малки кученца 

е истинско удоволствие!

ДА ПРЕДОСТАВИМ ОБОГАТЯВАЩА СРЕДА 
И ДА НАСЪРЧИМ ПОЛОЖИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО



За нас е МНОГО важно да настроим кучетата си за успех още от първия ден, да им осигурим обогатена
среда и да насърчаваме положителното поведение от самото начало.
 
Знаем, че и вие искате това, но понякога изглежда, че трябва да свършим огромно количество работа,
нали? И не винаги знаем какво да правим! 

Затова искаме да ви подадем ръка и да ви помогнем още от самото начало! Мислим, че това
ръководство е едно добро начало.

 
1. Кученцата се нуждаят от МНОГО почивка. 

2. Да се уверим, че всички основни нужди са удовлетворени: хранене (за това ще говорим по-късно),
стимулация, вода, леки упражнения, разнообразие и както казахме по-горе ПОЧИВКА! 

3. Да гарантираме, че новите преживявания на кученцето ни ще са положителни.  

4. Да вземаме добри решения за нашето кученце - не, то не знае най-добре! Те не винаги ще вземат най-
добрите решения при взаимодействие с кучета, хора, коли, деца и много други.

5. Да започнем по начин, по който смятаме да продължим. Да решим какво искаме в дългосрочен план и
да работим постепенно и справедливо за постигането на тази цел!

ТОП СЪВЕТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОМНИМ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ВСЯКАКВО ОБУЧЕНИЕ:



  
 

Вероятно сте чували да казваме това и преди, но ако не сте, ето, тук отново го споменаваме, за
всеки случай, и искаме да сме сигурни, че знаете, че това се отнася и за малките кученца!  

От самото начало искаме да започнем да пълним касичката на взаимоотношенията ни с нашето
кученце, така че по-голямата част от храната си то ще печели директно от нас. Всъщност много
бързо ще установим, че наистина няма достатъчно храна през деня за нашето кученце! И колкото
по-дребно е то, толкова по-трудно е!  

Използваме цялата му дневна дажба, за да го научим на ключови житейски умения чрез
използването на игри и насърчаваме ОРИЕНТАЦИЯТА, БЛИЗОСТТА и ЗАБАВЛЕНИЕТО.  

В тази електронна книга споделяме няколко страхотни игри, за да тръгнем по правилния път! Да
учим заедно и да печелим заедно е супер начин да ПОДСИЛИМ връзката си! 

От самото начало искаме да започнем да пълним касичката на взаимоотношенията ни с нашето
кученце, така че по-голямата част от храната си то ще печели директно от нас

 
При първа възможност започваме да изграждаме увереност и оптимизъм у всички наши кучета,
независимо от възрастта им и това включва нашите страхотни кученца! Палетата са “най-гладни”
за обучението чрез игри, което предлагаме, те са като малки гъби, които попиват!  

И това е страхотно ЗАБАВЛЕНИЕ! Обичаме да играем с кучетата много игри, както у дома, така и
навън, в различна заобикаляща среда. Искаме да изградим супер силна връзка, твърда като скала,
така че нашите кучета наистина да искат да бъдат около нас, а и ние също искаме да бъдем около
тях!  

Изумителнно е колко много нашето кученце може да научи с прости 3-минутни игри (или, след
като ги усвоим добре, дори по-кратко!) В тази електронна книга ще споделим с вас нашите най-
добри съвети и някои от абсолютните ни фаворити сред игрите, които да играем с нашите
кученца, честно казано с кучета на всяка възраст. Всички те са безумно забавни и много
зарибяващи!

ИЗГРАЖДАНЕ НА УВЕРЕНОСТ И ОПТИМИЗЪМ 

ДА ЗАРЕЖЕМ КУПАТА ЗА ХРАНА



Когато не работим директно с тях или не наблюдаваме отблизо малките кученца, е изключително
важно да им осигурим безопасно място - такова, където те да се научат да бъдат спокойни и да се
отпускат, на което те са в безопасност от света, а и светът е в безопасност от тях.  

В крайна сметка не е нужно всички кучета, котки и други членове на домакинството да бъдат с
кученцето 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Здравословно е всеки да може да си отдъхне
на спокойствие, всичко е въпрос на умереност.  

Границите са супер начин за превръщането на домашния любимец в страхотно семейно куче или
дори в мотивирано куче за спорт и въвеждането им може да започне независимо от възрастта и
етапа, на които се намира то.  

Освен да предоставим на кучето си безопасно място, важно е и да му дадем нещо да прави, докато
напълно усвои умението да бъде спокойно и да се отпуска на това ново място. Трябва да добавим
положителна стойност към спокойните зони! Ако оставяме младите кучета без нищо, те може да се
окажат разочаровани и да са неспокойни, ако бъдат оставени или дори да предложат нежелано
поведение, затова ние трябва да им осигурим положителна активност по всяко време.  

Обикновено можем да им дадем пълнен конг (използваме нещо подходящо за плънка - това може
да е вечерята на кучетата, мокра храна и да разнообразяваме) или интерактивна играчка. ** Вижте
нашата електронна книга Да зарежем купата за храна **. Това е чудесен начин за палетата да се
научат, че да остават сами е добре, всъщност е доста хубаво и освен това е още един начин да
насърчим спокойствие на безопасно място. 

Границите са чудесен начин да създадем чудесен домашен любимец

ГРАНИЦИ / КЛЕТКИ / ОГРАЖДЕНИЯ 



Обичаме протокола на спокойствието и е важно да започнем с него веднага щом
имаме тази възможност. 

Куче, което е спокойно през по-голямата част от деня: 

• може да пести енергия за учене и спорт 

• няма проблеми с това да е в недобро състояние на духа 

• е удоволствие да се живее с него и е страхотен съотборник 
• пътува без усилие 

• може да превключва между състояния (спокойно и активно), когато е необходимо 

• може да взема по-добри решения 

ПРОТОКОЛ НА СПОКОЙСТВИЕТО И така, как можем да насърчим това спокойно състояние в ежедневието на нашето куче?

Ето четири прости стъпки, които можем да следваме: 

Стъпка 1: Опитваме се внимателно и дискретно да наблюдаваме кучето си в обичайната
ежедневна среда вкъщи. 

Стъпка 2: Когато видим спокойно и кротко поведение, спокойно му подаваме наградка и
бавно и уверено се отдалечаваме. 

Стъпка 3: Продължаваме да повтаряме това спокойно хранене, но подхождаме само когато
кучето е спокойно, като се опитваме да бъдем много дискретни и незаинтересовани и
подаваме храната само, ако остане спокойно. 

Стъпка 4: Това може да се прави у дома, но също и в друга среда, за да се насърчава
СПОКОЙСТВИЕ навсякъде.

Куче, което е спокойно през по-голямата част от деня, 
е в състояние да вземе по-добри решения



Замисляли ли сме се някога да тренираме кученцето си да се чувства
наистина удобно, когато е докосвано, независимо дали това сме ние
или непознат за него човек? 

Това е от решаващо значение за нас и в идеалния случай тези
упражнения да бъде пипано започват от ранна възраст, докато е
възможно най-малко. Бихме искали то да е щастливо при контакт със
собственика и докосване по цялото тяло, а ако това може да го прави
и всеки друг човек е бонус! Защо? Е, защото е полезно по редица
причини: 

• Ако кучето трябва да бъде прегледано от ветеринар 

• Докосването наистина може да изгради увереност 

• Рязане на нокти, почистване на уши, ресане, подстригване, груминг,
масаж, остеопатия, физиотерапия и обща ежедневна поддръжка 

• Основни грижи и благосъстояние, особено ако някога имаме нужда от
тях за рехабилитация или възстановяване на нашето куче

ДОКОСВАНЕТО Е ЗАБАВНО, МАЛЧО

Ето няколко ключови стъпки, които можем да следваме,

когато учим кученцето да приема докосването с радост:

 

Стъпка 1: Нека енергията остане спокойна и много бавно
пускаме гранула по гранула/парче по парче от дневната дажба
за всяко нежно докосване. 

Стъпка 2: Докато се храни, внимателно го погалваме с ръка.

Нищо енергично, само спокойни поглаждания и не забравяме да
поддържаме енергията ниска! 

Стъпка 3: В идеалния случай то е обърнато с гръб към нас и
внимателно го поглаждаме под корема и по цялото тяло. 

Стъпка 4: Продължаваме като поставим ръка изцяло под
корема, награждавайки напред и нагоре, с вдигната от пода
глава, като внимаваме това да остане забавен процес за
кучето ни. 

Стъпка 5: На следващ етап внимателно повдигаме всяка лапа,

боравим с ноктите и награждаваме кучето си с храна -

достатъчна е част от вечерята му, като я подаваме пред
него, за да задържим фокуса му, докато повдигаме всяка лапа. 

Стъпка 6: Ако имаме дребно куче, може да помислим и да го
вдигнем на ръце. Искаме да му е комфортно, ако някога се
наложи да го вземем/ носим по някаква причина. Трябва да
помним, че всичко е трупане на стойност в касичката на
щастливото куче! Връзката и основните грижи са всичко.

ТОП СЪВЕТИ ПРИ ДОКОСВАНЕ



СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Нека разсеем някои митове за социализацията - няма нужда нашето куче да се
срещне със 100 различни типа хора за една седмица и прозорецът не се затваря
окончателно на 16-седмична възраст. 

Да кажем, че нещата са малко по-гъвкави и органични. Със сигурност има периоди
за най-добро излагане на стимули, но това не означава, че кучетата окончателно
приключват с ученето и не можем да засилим увереността им чрез игри и
тренировки, насочени конкретно към увереността. 

Не е толкова въпрос на излагане на конкретни стимули, а повече на разнообразие
от положителни преживявания, за да имаме оптимистичен, гъвкав и подлежащ на
поощрение ученик. 

В допълнение, като придаваме голяма стойност на неща, които по-късно можем да
използваме при тяхното обучение, например играчки, храна, похвала и близост,
ние знаем, че за кучетата поощрението ще има стойност, за да могат да се
адаптират и да се настроят към живота, както и когато е необходимо. 

Искаме да гарантираме, че нашите кученца получават качество пред количество
по отношение на тяхното обучение и излагане на стимули.

Вярваме, че не е въпрос толкова на излагане на конкретен стимул, а по-скоро на
разнообразие от положителни преживявания

Вярваме, че не е въпрос толкова на излагане на конкретен стимул,
 а по-скоро на разнообразие от положителни преживявания



Кученцата може да се развълнуват много, когато получат прилив на енергия, а някои със сигурност имат
много енергия. Това е нормално - те са млади и изпълнени със забавление. 

Много често се случва то да ухапе и гризне, кученцето ни е НОРМАЛНО. Понякога лаят и подскачат, за
да предизвикат игра или някакво внимание, а понякога и избират и по-лошо поведение! За някои кучета
всяко внимание е добро внимание, те наистина просто искат да бъдат забелязани, независимо дали
причината е добра или лоша. Наистина не са придирчиви, потенциално ще приемат каквото и да е
внимание! 

Когато кучето ни иска да играе или да ни накара да му обърнем внимание, а ние искаме то да се
успокои, е добре да имаме подръка играчка, нещо за гризане, пълнен конг или друго занимание и да
пренасочим вниманието му встрани от нас, да го разсеем от мисълта за нас. Това може да стане с част
от ежедневната дажба храна и ще позволи и на нас, и на него ползотворно занимание и онова лично
пространство, от което се нуждаеем! Важно е да предлагаме разсейването без много емоции и суетене,
защото нека не забравяме, че искаме да започнем да градим СПОКОЙСТВИЕ с нашите кучета, колкото е
възможно от по-ранна възраст и да поддържаме това състояние и тази енергия при взаимодействие
със заобикалящата среда. 

Много често се случва то да ухапе и гризне, кученцето ни е НОРМАЛНО.

Замразените конгове или продукти за дъвчене също могат да бъдат добра алтернатива, знаейки, че
малките кученца може да има възпалени венци. Това може да е решението на този проблем и дори
може да е добър вариант за успокояване на болката. На първо място израстването на постоянните зъби
може да е част от причината да хапят, така че предоставянето на възможности за охлаждане на венците
е страхотна стратегия за успокояването им в ранна възраст. 

Успокояващите докосвания и масажът също могат да помогнат за успокояване на развълнуваните
кученца. Ако пък лаят в клетката си поради превъзбуда, тогава можем да я покрием с одеяло или нещо
подобно. Покриването на клетката е лесно за изпълнение и много, много полезно като допълнителен
инструмент за обучение. Хубаво е винаги да имаме на разположение клетка или заграждение, или тихо
място за нашето кученце, ако то се нуждае от известно време за успокояване, далеч от всякакви
дейности. Това е съвсем нормално! Не е необходимо това да бъде място за наказание - трябва да е
място за усамотяване, спокойно пространство, място за отдих и пространство, където нашето кученце
може да се настани удобно. 

С малките кученца и кучетата като цяло трябва да се опитваме винаги да имаме отговор,
стратегия (като покриването на клетката) или решение, което да ни помогне в борбата с
трудностите. Както при всички тренировки, винаги първо трябва да сме сигурни, че сме
задоволили всички нужди на кучетата, например да са имали съответните подходящи
излизания за тоалетна, вода и храна, стимулация. 

За да канализираме енергията, която има в нещо добро, можем да играем игри с
кученцата през целия ден. Те могат да научат ключови умения чрез умението да играят,
посредством забавлението и игрите.

ХАПАНЕ / ЛАЕНЕ НА МАЛКОТО КУЧЕНЦЕ



Играта е за забавление! Толкова много хора третират играта като упражнение, това не е упражнение, това е ИГРА
и не искаме да имаме твърде много правила - това ще изсмуче радостта от играта! 

Тези, които могат да играят заедно, ще останат заедно! Може да се притеснявате кой е шефа и кой трябва да
спечели, но това изобщо не е въпроса, когато играем - трябва да отворим ума си за цял един нов свят, забавен
свят, който може да включва супер забавни игри. 

Нека помним, че забавната връзка ще продължи цял живот и чрез игра и страхотни взаимоотношения можем да
победим почти всяка трудност. Връзката ни може да се основава на доверие, забавление, игра и радост! Така че
нека се отпуснем, да свалим задръжките, да застанем на колене, да издаваме звуци като Тарзан, да се търкаляме
по гръб и размахваме ръце във въздуха, да усилим музиката и да правим каквото и да е, за да се освободим и се
насладим на играта с нашето кученце, на него ще му хареса! 

Хубаво е да имаме музикален фон, това наистина помага за повишаване на енергията ни - изобщо, каквото ни
харесва и ще ни накара да се забавляваме, нека просто го направим! 

Нека сесиите ни за игра са бързи, вълнуващи и забавни! Кратко, сладко, с висока енергия и ангажираност е
ключът към успеха. 

Нека позволяваме на кученцето ни ЛЕСНИ ПОБЕДИ, да го оставяме да поема водещата роля, да се почувства
супер силно, да хване играчката и да се разходи като на парад с нея и най-вече да се наслаждаваме, прекарвайки
си добре и качествено времето заедно. Нека опитаме да играем с кучета си всеки ден по някакъв начин, да
тестваме разнообразни и забавни играчки, които обаче да вадим като специален повод, вместо да са на
разположение по всяко време. Не ги оставяме достъпни 24/7, а ги вадим, ако и когато са необходими.

ИГРАТА НА МАЛКОТО КУЧЕ! 

Тези, които могат да играят заедно, ще останат заедно! 



КАК ДА ИЗГРАДИМ ХИГИЕННИ НАВИЦИ НА КУЧЕ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ? 

Ами кучетата и малките кученца, те са предсказуеми, те често искат да
отидат до тоалетна след всяко събитие и колкото по-малки са, толкова по-
често. 

Първо, опитваме се да осигурим и приложим ограничените пространства
като начин на живот с нашите кучета. Те нямат свободен достъп до всичко
през цялото време, поне не, докато не опознаят живота в дома и в
човешкия свят.

Свободата им в къщата зависи изцяло от това, което са научили, възрастта и
етапа, на който се намират. В крайна сметка би било потенциално опасно да им
се даде пълна свобода 24/7 без надзор.

По отношение на хигиенните навици: 
Трябва да сме бдителни - да следим за знаците, които те никога не крият, ако имат нужда да отидат до
тоалетна, винаги има очевидните знаци - въртят се, изглеждат развълнувани, душат, пауза .... трябва да
внимаваме! 

Колкото по-младо и по-дребно е кученцето, толкова по-малък е пикочният мехур. Когато са активни, тогава
може да се наложи да ходят много често, дори на всеки 15-30 минути, не толкова когато спят, а когато са
активни. Трябва да ги държим под око! 

Хубаво е да сложим сигнал-команда за ходенето до тоалетната - „върши работа“, „побързай“, „бързо“ .....
казваме го всеки път, когато ги изведем, за да се изходят и ги награждаваме щедро, ако го свършат! 

Не трябва да оставяме изхождането на случайността, трябва да ги извеждамепо-скоро по-често, отколкото по-
рядко, по всяко време на деня. 

Хубаво е да ги научим да ходят до тоалетна на всякакви нови повърхности. Някои кучета, например, няма да
се се изходят върху бетон, а други върху чакъл. Хубаво е да могат да го правят навсякъде, където ни е
необходимо, това ще ни улесни живота в дългосрочен план. 

Ако има някакви инциденти, ги почистваме много добре. Миризмата би оставила у кучето идеята, че това
място може да е тоалетна. Ако не е така, трябва да сме сигурни, че сме показали изключително ясно това на
нашето куче! 

Ако има инциденти, трябва да действаме внимателно, те не са умишлени и не искаме да наказваме кучето по
никакъв начин. Ако го видим, че ще се опита да се изходи вкъщи, го прекъсваме, но не го плашим или
наказваме, то не е трудно за възпитание, а просто се учи. 

Ако имаме някакви проблеми, първо трябва да изключим всякакви инфекции на пикочните пътища или
пикочния мехур, след това да станем по-бдителни и ги наблюдаваме много внимателно за всички признаци,
че имат нужда да отидат до тоалетна. 

Успех, това е кратка част от пътуването и ще има пропуски, нужно е търпение и добро, бдително отношение
и всичко ще бъде наред.



Има пет стъпки за постигане на това: 

Стъпка 1: Подготвяме си нагръдника, нашийника, юздата или дрехата и
лакомства.

Стъпка 2: Оформяме и награждаваме всяко движение към нагръдника. 

Стъпка 3: С увеличаване на приближаването към нагръдника започваме да
награждаваме кучето си с лакомства през дупката, където ще се мушка главата. 

Стъпка 4: Продължаваме, докато кучето мушне цялата си глава през отвора на
нагръдника и даваме наградки една след друга, докато задържаме в това
положение, увеличавайки продължителността. Правим така, че това да се
превърне в супер приятно преживяване. 

Стъпка 5: Продължаваме като повдигаме каишките към тялото и евентуално ги
закопчаем. Внимателно започваме да ги движим и местим навсякъде като
внимаваме кучето да се чувства добре, докато го докосваме като цяло. Със и без
нагръдник.

Да, наистина можем да оформим носенето на нашийник/нагръдник! 
Искаме да научим нашето куче да се чувства удобно да носи нашийник или
нагръдник, използвайки концепцията за оформяне (shaping). 

Оформянето по същество е да позволим на нашето куче да води обучението!
Това е полезно по редица причини:
 
• Няма повече битки преди, след или по време на разходка. 
• Така се избягва поставянето на нагръдник / нашийник / повод тип "юзда" да
долива в кофата на стрес на нашето куче, като често стига почти до
преливане, преди дори да излезем от вкъщи! 
• Изгражда увереност! 
• Изгражда оптимизъм! 
• Супер забавно е и е чудесен начин кучето ни да си получи вечерята, така
или иначе използването на купа за храна е надценено.

По принцип оформянето позволява на нашето куче 
да ръководи обучението!

ОФОРМЯНЕ НОСЕНЕТО 
НА НАШИЙНИК/НАГРЪДНИК



Това е толкова, толкова важно за едно кученце и има толкова много опции, с които
можем да започнем вкъщи, които са лесни, безплатни/евтини и ефективни. Ето само
няколко примера, които са ни любими: 

Шумна кутия - Може ли вашето куче да яде от шумна кутия? Какво пък е шумна кутия
ли? Ами кутия с всичко, което ни е под ръка и с което може да се играе - може би
останали използвани опаковки или голямо парче аерофолио с балончета, няколко топки
или алуминиево фолио, пластмасови кутийки, може би дори стара тава за печене.
Наистина можем да използваме каквото ни хрумне и това е чудесен начин да
рециклираме нежеланите си предмети поне за няколко седмици. 

Тази игра изгражда концепцията кучето да се чувства добре при шумове и новости -
всъщност шумовете са супер ЗАБАВЛЕНИЕ и означават ХРАНА и добре прекарано време.
Всичко, от което се нуждаем, е кутия (може и леген) и всякакви джунджурии за
рециклиране, които са безопасни за нашето куче. Разпръсваме част от обичайната храна
на кучето в шумната кутия и започва забавлението, много е лесно! Важно е обаче да
надграждаме постепенно трудността за кученцето - дори да изглежда супер уверено,
усложняваме малко по малко. Понякога реакциите на някои кучета към новостите може
да ни изненадат, така че първоначално може да поставим само един предмет или дори
да няма предмети в шумната ни кутия, докато не видим, че нашето кученце се радва да
яде от нея и е съвсем спокойно около самата кутия.

ИГРИ ЗА УВЕРЕНОСТ 

Влез вътре - Друг пример би бил да поискаме от кучето си да влезе вътре в нещо, като
можем да сме доста креативни в избора си. Използването на кашон, кош, куфар, леген
или каквото и да е, може да бъде чудесно за целта, това е ново изживяване! На първо
място, търсим каквото и да е взаимодействие с предмета и след това малко по малко
трябва да придвижим кучето да влезе вътре, може би първо само носа, след това още
малко... и така нататък. Като не забравяме да придържаме предмета неподвижен,
докато кучето ни свикне да влиза вътре. 

След като вече могат да скачат вътре и са супер оптимистични, можем леко да
преместим предмета, от едната страна, от другата, като продължение на играта и да
добавим някакво движение. Ако използваме куфар, можем да ползваме капака за
новост! Хубаво е да надграждаме и да изграждаме увереност в нашите кучета!



ОБИЧАМ ИМЕТО СИ

ОБИЧАМЕ тази игра! Искаме да виждаме как очите на кучето ни буквално проблясват и
искрят, когато чуят името си! 

За да ги научим на този отговор, ние добавяме ТОНОВЕ стойност към името, като
подсилваме всеки път, когато кученцето го чуе. Така че... В среда с малко дразнители,
например на двора, хвърляме парче храна настрани или изчакваме, докато кучето не ни
гледа. Ако сме хвърлили храна, кученцето ще иска да отиде и да я вземе, така че му
позволяваме и го оставяме да намери храната. 

 
След като изяде храната, много е вероятно то да се обърне обратно, за да погледне към
нас, в очакване на следващата наградка. Стремим се към мигновено обръщане в
дългосрочен план, но за момента, на бебешкия етап, каквото и да е обръщане към нас е
приемливо. Точно преди да се обърне, казваме името му и тук улавянето на точния момент
е ВСИЧКО. Ще стане - всичко е въпрос на избор на точния момент! Когато се върне към
нас, възнаграждаваме щедро за връщането и повторното ангажиране и ориентиране към
нас. НАИСТИНА е толкова ПРОСТО!!! СЛЕДВАЙ МЕ ... 

Точно както подсказва името на играта, разхождаме се и храним кучето си за това, че ни
следва и ходи с нас, до нас и проверява къде сме. 

Да не забравяме, че когато зарежем храненето от купа, имаме много възможности да
храним кучето си. Това е страхотно! Създаваме около себе си магическа, възнаграждаваща
зона, която подсилваме усърдно и изграждаме увереността на кученцето ни да бъде в този
периметър. 

Разходките не са само да стигнем от точка А до точка Б и да тренираме психически и
физически нашето кученце - те са, за да прекарваме качествено време заедно, да
изграждаме връзката помежду ни, да бъдем страхотни съотборници и да се забавляваме
заедно. Хубаво е да отделим време и да се наслаждаваме на команията си един на друг!

Да видим как очите на кучето ни буквално проблясват и искрят, когато чуят името си!



ОРИЕНТАЦИЯ

Искаме нашите кучета да се ориентират обратно към нас - хубаво е да имаме
зона на близост около нас и искаме да затвърдим тази концепция и да
инвестираме във фокуса в нас още от първия ден. 

Да не забравяйме, че това не трябва да се случва навън; нужно е да се случва
навсякъде. 

Да научим кучетата на фокус и ориентация е ОСНОВАТА на всички добри
взаимоотношения и ще им помогне в бъдеще много по-лесно да правят други
добри избори в реалния живот, като да изберат да се ориентирате далеч от
разсейващи фактори като колоездач, пикник или гост в къщата.

Да научим кучетата на фокус и ориентация е ОСНОВАТА на всички добри
взаимоотношения и ще им помогне в бъдеще много по-лесно да правят други
добри избори в реалния живот

ТОП СЪВЕТИ за ОРИЕНТАЦИЯ

Да, всички искаме това, но как можем да научим кучетата на това?

Стъпка 1: Работим в безопасна и лесна среда, като сме сигурни, че работим в
границите на моментните възможности на нашето куче, за да гарантираме
абсолютен успех. 

Стъпка 2: Хвърляме лакомство настрани или частица от вечерята на кучето (да не
забравяме, че сме зарязали купата за храна) и след като го изяде, то се обръща
обратно към нас... маркираме това и го възнаграждаваме, като хвърлим лакомство
в друга посока. Звучи просто, нали? Лесно и успешно, точно както ни се харесва! 

Стъпка 3: Вкарваме малко задържане като хващаме внимателно кучето, хвърляме
лакомството и след това повтаряме стъпка 2. 

Стъпка 4: Правим мини паузи след няколко повторения, за да дадем на кучето си
похвала с физически контакт и умствена почивка преди да започнем играта
отначало. 

Стъпка 5: Нека игрите са кратки и забавни, тогава резултатите са БЪРЗИ!



ТОП СЪВЕТИ за ОРИЕНТАЦИЯ и РАБОТА С ПОВОД

Това е една от най-важните игри, които играем, за да научим нашето куче да не дърпа на
повод и да се наслаждава на спокойна разходка на повод! 

Стъпка 1: С кучето на подходящ повод и нашийник или нагръдник, хвърляме наградка,
маркираме и възнаграждаваме всяка ориентации обратно към нас. 

Стъпка 2: Хвърляме друга наградка, понякога в друга посока, маркираме ориентацията
обратно към вас, правим няколко крачки напред или в друга посока, преди да хвърлим
друга наградка. 

Стъпка 3: Не забравяме да държим каишката отпусната и спокойна. Освен това храната,
която използваме, може да бъде просто вечерята на кучето, не е необходимо да бъде
лакомство или нещо особено специално! 

Стъпка 4: Сменяме посоката, движим се в различна посока и маркираме и награждаваме
кучето си за това, че е близо до нас и че всеки път се ориентира обратно към нас.
Мястото на награждаване е супер КЛЮЧОВО! 

Стъпка 5: Игра за ориентация + повод = спокойна разходка без дърпане на повода.
Вълнуващо е, нали!

Тази игра е супер не само за изграждане на отзоваването при повикване, но и за изграждане
на толерантност към фрустрация и част от по-нататъшната тренировката за владеене на
възбудата. 

И така, какво е отзоваване със задържане? Това е, когато някой държи кучето ни или леко го
ограничава, а ние се отдалечаваме или дори се затичваме в обратна посока, ако се чувстваме
достатъчно енергични, и подаваме сигнала за повикване. Като начало, човекът, който задържа
кученцето, трябва незабавно да го пусне и то да ни намери. 

ТОП СЪВЕТ 
Разстоянието, на което се отдалечаваме от НАШЕТО КУЧЕНЦЕ трябва да е съобразено с
възрастта и развитието му и след това да надграждаме от там! 

Ако редовно тренираме сами и няма кой да ни помага, можем да играем тази игра с много
дълъг повод, прикрепен към нагръдника и задържаме кученцето, като държим повода от
едната страна на дърво, стълб или пейка в парка, изобщо проявяваме творчество! 

Ние сме на единия край на повода, кучето на другия и имаме ограничение. Сега сами можем да
направим задържането и да изберем подходящия момент да го пуснем! 

Когато кученцето ни настигне, награждаваме ЕНЕРГИЧНО, показваме му колко добре се е
справило и правим така, че наградата да бъде като мини СЪБИТИЕ! Празнуваме и играем
БУРНО!

ОТЗОВАВАНЕ СЪС ЗАДЪРЖАНЕ

Разстоянието, на което се отдалечаваме от НАШЕТО КУЧЕНЦЕ 
трябва да е съобразено с възрастта и развитието му 
и след това да надграждаме от там!



Вземаме малко храна в дланта си или я поставяме на пода пред кученцето. Ако то отиде да
вземе храната, или затваряме юмрука си бързо, но внимателно, или използваме ръката си,
за да покрием храната на пода, все едно я похлупваме с капан. 

Оставаме спокойни, не се вълнуваме и целим да захлупим храната. Хубаво е да играем с
гладно куче - тогава то може да изпробва различни тактики в опит да вземе храната под
ръката ни. Да не забравяме, че драскането, посягането с лапа, лаенето и хапането са все
опции, но не са изборът, за който ще платим, вдигайки капана над храната! 

Кучето ни в даден момент ще отстъпи, дори ако това е минимално пренасяне на тежестта
назад, за което трябва да наблюдаваме внимателно! Докато то се отдръпва и показва
някакъв контрол над импулсите си, отваряме юмрука си или вдигаме ръката си от пода. 

Ако кучето не отиде да вземе храната, тогава му я даваме или го насърчете да си я ВЗЕМЕ.
Ако посегне отново да вземе храната, просто я покриваме както преди - капанът хлопва! 

Това е основна игра за маниери и е СТРАХОТНА! Супер забавна е и учи на начален и много
нежен контрол на импулсите.

Тази игра е УДИВИТЕЛНА! СМЯНА! 

И така, какво трябва да направим? Да превключваме между играчки, като анимираме тази, с която
кучето ни в момента не играе, и тренираме смяната, докато кученцето ни с радост и с готовност
превключва между играчките, когато му предлагаме размяна. Това учи на адаптивност и
гъвкавост от самото начало. 

По този начин предаваме на кучето информацията, че винаги ние сме НАЙ-ДОБРИЯ ИЗБОР,
околната среда няма нещо по-интересно, което да му предложи и също така е супер добро
упражнение за балансиране на възбудата и гъвкавост в отговорите, които то може да избере! 

Стъпка 1: В идеалния случай използваме две играчки, които са еднакви или подобни, колкото по-
идентични, толкова по-добре.

Стъпка 2: Пускаме кученцето да си играе с една играчка с „вземи я“ или с освобождаващ сигнал.
Анимираме играта и се опитваме да развълнуваме кучето си, но не до степен полудяване, защото
в следващия момент трябва да сменим играчката и това може да е супер трудно! 

Стъпка 3: Докато кученцето играе и се ангажира с тази играчка, го пускаме... играчката все още е
у него, ние вземаме другата играчка и му даваме сигнал за освобождаване, за да може да се
насочи и хване тази нова играчка, която държим ние. Може да използваме „СМЯНА! “ но думата
може да е всякаква, както ни е удобно! 

Стъпка 4: Ако кучето не иска да направи смяната, обездвижваме първата играчка, докато не
премине към забавната и анимираната! Можем също така да включим малко телесен контакт.
Помага за изграждане на увереност и устойчивост за бъдещи събития от реалния живот. На този
етап контактът с тялото не е задължителен и не е от съществено значение. Това, което разбираме
под телесен контакт, е нежно потупване или леко докосване по време на играта! 

Стъпка 5: Винаги сме в готовност да вземем следващата играчка, за да бъде играта гладка и
забавна. Подготовката е всичко!

ИГРА КАПАН

Ако кучето отиде да вземе храната, или затваряме 
юмрука си бързо, но внимателно, или използваме ръката си, 
за да покрием храната на пода, все едно я похлупваме с капан

СМЯНА НА ИГРАЧКИ



КЪЩА

Тази игра ни е любима, защото насърчава близост - и е страхотна за малко кученце! 

Къщата е магия! След като започнем да играем, ще се чудим как някога сме живели без това
поведение, тъй като то решава цял куп борби накуп! Това е буквално едно от най-добрите
поведения, които можем да изградим. 

Ползите от КЪЩА са огромни: 
• Намалява възбудата 
• БЪРЗО вкарва кучето ни на сигурно място, например ако друго куче тича към нас и не знаем
какво да правим. 
• Позволява ни да позиционираме куче, което не търпи манипулации, например при теглене на
кантара при ветеринарния лекар. 
• Изгражда идеята за близост и зона на сигурност.

Изгражда идеята за близост и зона на сигурност

ТОП СЪВЕТИ за КЪЩА

Стъпка 1: Задържаме кучето зад нас, разтваряме крака и приготвяме няколко
наградки.... Като го пуснем, му даваме сигнал за освобождаване, то тръгва напред
и веднага му даваме хранителна награда, когато застане в желаната позиция
между краката ни, все едно в КЪЩА. 

Стъпка 2: С кучето в граници, даваме освободителен сигнал, а ние стоим в
готовност то да пристигне в Къща... и веднага даваме наградка. Сменяме мястото
си, за да трябва кучето да положи усилие да намери правилната позиция! 

Стъпка 3: Преместваме малко позицията си всеки път, въртейки се по
часовниковата стрелка и добавяме ниво на възбуда и вълнение към играта. 

Стъпка 4: Вече би трябвало да можем да хвърлим наградка настрани,  след като
кучето е било в Къща, за да го изведим от позицията и да рестартираме и когато
то ИЗБЕРЕ веднага да се върне в позиция Къща, маркираме и награждаваме. 

Стъпка 5: Насочваме кучето да се позиционира в Къща като започваме от
изходна точка пред нас, заобикаляйки ни, докато стигне зад краката ни и в
правилната позиция между тях.

Стъпка 6: След като кучето вече предлага това поведение наистина с готовност,
добавяме сигнал - вербален, жестов или и двата. 

Стъпка 7: Добавяме малко импулс контрол. Когато кучето е в Къща, пускаме
наградка пред нас... или играчка, или фризби... и подаваме сигнал за
освобождаване, за да ги вземе. Да се забавляваме!



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изграждането на умения у новото ни
кученце чрез игри е най-
обогатяващата и вдъхновяваща
трансформация, която ще направим. 

Игрите подготвят кученцето ни за
бъдещия му живот, като му дават
възможност да подхожда към всяка
нова и вълнуваща ситуация с
правилните умения, свеждайки до
минимум грешките, лошите избори и
неприятните преживявания. 

Страхотно е и нямаме търпение да изживеем всичко заедно!



Последвай ни и на:
https://www.facebook.com/moetokuche

https://www.facebook.com/PeticsDogWorld

Вдъхновено от Absolute Dogs


