Dzieci i psy
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Niemowlęta i dzieci nigdy nie powinny być zostawiane bez nadzoru ze szczeniakami i z
dorosłymi psami. Nauka szacunku, zrozumienia, opieki i skutecznej kontroli wspaniale
dowartościowuje każde dziecko. Jednak te korzyści nie wynikają z jakichś magicznych
umiejętności. Dzieci i rodzice muszą zrozumieć, że psy z bajek są wymyślone, a rolę Lassie
zagrało kilka dobrze wyszkolonych psów. Zarówno Lassie jak i Timmy byli jedynie aktorami.
W środowisku domowym zarówno psy jak i dzieci powinny nauczyć się żyć ze sobą. Każdego
psa musimy nauczyć jak powinien się zachowywać w stosunku do dzieci i podobnie każde
dziecko musi wiedzieć jak zachować się wobec psa.
JAK NAUCZYĆ PSA WŁAŚCIWEGO PODEJŚCIA
DO DZIECI
Trening psa lub szczeniaka powinien zawsze
kończyć się sukcesem, żeby dziecko poczuło
się pewnie i nie zrażało się do pracy z psem.
Sukces zależy od dorosłych, od odpowiedniego
planowania, zaangażowania i nadzoru. Po
pierwsze dorośli muszą nauczyć psa lub
szczeniaka odpowiedniego zachowania, a
następnie muszą nauczyć dzieci jak
postępować z psem, który już potrafi się
dobrze zachowywać.
Za pomocą suchej karmy dorośli powinni
zachęcać i nagradzać szczeniaka i uczyć go
przychodzenia na zawołanie, siadania, leżenia,
wstawania i przewracania się na bok. „Do
mnie”, „Siad” i „Waruj” to podstawowe
komendy, za pomocą których kontrolujemy
psa, natomiast „Wstań” i „Na bok” pomagają
przy badaniach weterynaryjnych. Ponadto
dorośli powinni podawać smaczki z ręki
podczas kiedy przytulają (powstrzymują)
szczeniaka i kiedy głaszczą i pieszczą (badają)
w okolicy pyszczka, uszu, łap, brzucha i pupy.
Szczeniak nauczy się szybko na zasadzie
skojarzeń, że powstrzymywanie go przed
czymś i badanie oznacza jedzenie.
Musisz zadbać o to żeby dzieci miały zawsze
dobre smaczki (oprócz kawałków suchej
karmy) i musisz im wytłumaczyć jak pracować
z psem na zasadzie zachęty i nagrody.
Pamiętamy, że dzieci pracują z psem, który już
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potrafi wykonywać polecenia. Szczeniaki
szybko się uczą, że trening to przyjemność, a
praca z dzieckiem to szczególna przyjemność.
Rodziny bez dzieci powinny zadbać o to aby w
czasie pierwszych trzech miesięcy pobytu
szczeniaka w domu ich dom odwiedzały dzieci,
które będą mogły karmić, dotykać i trenować
psa. Mała szczeniaczki są zjawiskowe, śliczne i
niegroźne. Zaproście rodzinę, przyjaciół czy
sąsiadów z dziećmi, ponieważ z tymi dziećmi
wasz pies będzie się spotykał w przyszłości.
Naucz dzieci jak powinny pracować z psem i
jak mają go zachęcać i nagradzać za to, że
przyjdzie, usiądzie, położy się lub przewróci się
na bok. Podchodzenie i przebywanie blisko
psa sprawi, że nauczy się on i będzie czerpał
radość z towarzystwa dzieci. Nauka siadania,
leżenia i przewracania się na bok prowadzi do
tego, że pies respektuje polecenia wydawane
przez dziecko. Mówiąc inaczej dziecko o coś
prosi, a pies się zgadza to wykonać. Albo
możemy powiedzieć, że dziecko wydaje
polecenie, a pies ją chętnie wykonuje.
Ponadto przewracanie się na bok i na plecy na
komendę oznacza, że pies chętnie przyjmuje
postawę uległą. Szczerze mówiąc skwapliwa
uległość i dobrowolne wycofanie w stosunku
do dzieci to jedyne słuszne rozwiązanie w
pracy dziecka z psem.
Ponadto głównym efektem ubocznym pracy
dziecka z psem polegającej na zachęcaniu i

nagradzaniu jest to, że pies rośnie w
przekonaniu, że należy szanować trenera i
myśli: „Wow! Dzieci są fajne, bo dają tyle
smakołyków. Oczywiście muszę usiąść, żeby
na nie zasłużyć…, ale to taka zwykłą psia
uprzejmość!”.
Wszyscy opiekunowie powinni poszukać
sobie
szkolenia,
na
które
można
przyprowadzić małe psy i dzieci i gdzie można
je spuścić ze smyczy.
NIEMOWLĘ I PIES
Wszystkie psy muszą nauczyć się, że obecność
dziecka i ruchy wykonywane przez dzieci nie
stanowią dla nich zagrożenia. Pomoże nam w
tym warunkowanie klasyczne. Od samego
początku musisz wprowadzać psa we
wszystkie czynności i zabiegi związane z
pielęgnacją niemowlaka. Kiedy karmisz
dziecko, usiądź wygodnie i w tym samym
czasie podawaj psu smaczki z ręki. Weź
dziecko na ręce za każdym razem gdy się
rozpłacze, zawołaj psa podaj mu smakołyki,
tak by widział jak tulisz i uspokajasz niemowlę
(sama się przekonasz, że dziecko się szybciej
uspokoi, gdy będziesz nieco rozproszona
mówiąc do psa). Przy zmianie pieluch
poczęstuj psa suszoną wątróbką (pojemnik ze
smaczkami możesz trzymać w miejscu, w
którym przewijasz malucha). Bardzo szybko
twój pies nauczy się i skojarzy pozytywne
doznania z chwilami, kiedy dziecko jest
karmione, kiedy płacze, kiedy je tulisz lub
zmieniasz mu pieluchy. Może się okazać, że
pilnowanie dziecka jest dla psa wielką frajdą.
Do tego stopnia, że pies będzie cię informował
czy dziecko płacze i da ci znać, że czas na
zmianę pieluszek. Tak, tak, właśnie wyszkoliłeś
psa do wykrywania brudnych pieluszek!
JAK
NAUCZYĆ
DZIECI
WŁAŚCIWEGO
POSTĘPOWANIA Z PSEM?
Naucz swoje dzieci, jak powinny szkolić
szczeniaka lub psa zanim trafi on do waszego
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domu. Idźcie razem na zajęcia psiego
przedszkola aby dzieci nauczyły się podstaw
szkolenia. Wielu trenerów powita was z
radością ponieważ socjalizacja psa z
nieznajomymi dziećmi jest często głównym
celem takich zajęć. Ponadto możesz również
pójść na zajęcia, na których szkoli się
dorastające lub dorosłe psy. Tam spotkasz się
z problemami, które mogą się wkrótce pojawić
i z którymi będziesz musiał się zmierzyć (a jak
wiadomo lepiej im zapobiegać). Najważniejsze
jest jednak to, żeby twoje dzieci miały szansę
poznać jak najwięcej szczeniaków i psów.
Dowiedz się czy w twojej okolicy można
popracować jako psi wolontariusz.
Przy wyborze nowego szczeniaka lub psa
upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny, w
tym głównie dzieci, lubią psa, czują się
bezpiecznie w jego towarzystwie i dobrze
sobie z nim radzą. To ważne elementy całej
układanki zanim powitacie psa w domu. Pokaż
dzieciom jak szkolić i kontrolować psa
wykorzystując proste techniki – warunkowanie
klasyczne, metodę zachęt i nagród oraz
metodę opartą na wzmocnieniu pozytywnym.
Posługiwanie się rozumem a nie siłą sprawia,
że nawet trzy i czterolatki radzą sobie
doskonale z takimi ćwiczeniami.
Usiądź razem z dziećmi, weźcie miskę
szczeniaka w dłonie i wspólnie podajcie mu z
rąk pierwsze kilka posiłków. Naucz dzieci, że
od czasu do czasu mogą podać psu smakołyki
(lepsze niż jego codzienna karma). Twój
szczeniak bardzo szybko polubi obecność i
prezenty od dzieci.
Musisz ostrzec swoje dzieci, że bez opieki ze
strony dorosłych nie powinny pod żadnym
pozorem zbliżać się do żadnego psa. Naucz
dzieci, jak wyszkolić szczeniaka żeby sam do
nich podchodził. Powiedz im, żeby stały
spokojnie, zawsze zwracały się do psa
łagodnym głosem i trzymały jedną rękę w
kieszeni, kiedy w drugiej mają smaczek do
zachęcania i nagradzania psa. Dziecko, które

nie radzi sobie z egzekwowaniem przywołania,
siadu czy leżenia, nie powinno być zostawiane
z psem sam na sam. Dziecko (jak również
dorosły), które nie ma kontroli nad psem może
zrujnować naszą pracę ze szczeniakiem w
ciągu kilku chwil. Zmuś dziecko do szkolenia
psa zanim pozwolisz im na zabawę. Bardzo
szybko dziecko nauczy się, że można szkolić
również poprzez zabawę.
Dzieci mają wiele radości z faktu, że potrafią
szkolić psa i wydawać mu komendy słowne
oraz optyczne. Szczenięta przeżywają ekstazę
bo właśnie odkryły, że zwykły siad to tajny
sposób na to żeby dziecko było spokojne i
podawało smaczki na komendę. Dorośli czują
ulgę i zasłużoną dumę z faktu, że ich wkrótce
dorosły pies jest inteligentny i bezpieczny dla
dzieci.
Więcej informacji znajdziecie na filmie pt. Dog
Training For Children, Every Picture Tells a
Story i SIRIUS Puppy Training. Przeczytajcie
również
Raising
Puppies
and
Kids
Together.Wszystkie materiały do dostania na
www.amazon.com . Zajęcia psiego przedszkola
do znalezienia przez Internet.
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