
Mniam mniam

Na wybrane hasło pies wypuszcza przedmiot z pyska i szuka smakołyka na ziemi
blisko  nas.  Opanowanie  tej  umiejętności  jest  bardzo  użyteczne,  zwłaszcza
podczas spacerów, na których pies bierze do pyska niepożądaną rzecz. Dla psa
jest to bardzo przyjemne ćwiczenie, bo wiąże się z nagrodą, a nie z zabieraniem
czegoś z pyska na siłę.

Etap 1

Stań  swobodnie  przed  psem  w  lekkim  rozkroku,  w  dłoniach  miej  kilka
smakołyków i  trzymaj  je  schowane za  swoimi  plecami.  Wypowiedz  wybrane
przez siebie hasło, np. „mniam mniam”, po czym wyrzuć na ziemię w okolicę
swoich nóg jeden smakołyk, w taki sposób, aby pies nie widział, skąd wypada.
Podczas ćwiczenia rób kilka takich powtórek, na tym etapie chodzi o to, żeby
pies  zjadał  smakołyki  z  ziemi,  po  usłyszeniu  wybranego  hasła.  Polecam
rozpocząć to ćwiczenie na podłodze bez dywanu, ponieważ psu łatwiej będzie
dostrzec spadający smakołyk,  poza tym dodatkowo usłyszy,  że coś spadło na
ziemię. Po kilkudziesięciu takich powtórkach możesz przejść do etapu 2.

Etap 2.

Na tym etapie,  kiedy  pies  patrzy na Ciebie,  wypowiadasz hasło  i  czekasz,  aż
spojrzy  na  ziemię  w  celu  znalezienia  smakołyka.  Jeśli  pochyli  głowę  w  dół,
wyrzucasz  mu  smakołyk  pod  pyszczek.  Tutaj  również  wykonaj  kilkanaście
powtórek zanim przejdziesz do kolejnego etapu, żeby wzmocnić to zachowanie.
Jeśli pies nie ma jeszcze odruchu patrzenia w dół na hasło, cofnij się do etapu 1.

Etap 3.

Na  tym  etapie  wypowiadaj  hasło,  kiedy  pies  trzyma  zabawkę  w  pysku,
początkowo  niech  będzie  ona  mało  atrakcyjna.  Jeśli  na  hasło  pies  wypluwa
zabawkę i szuka smakołyka na ziemi, wyrzuć mu go pod pyszczek. Zrób kilka
powtórek  hasło-smakołyk,  oddalając  się  powoli  od  zabawki.  Jeśli  pies  nie
wypuścił zabawki, mimo wszystko wyrzuć mu smakołyk na ziemię, ale nie rób



kolejnej powtórki, w tej sytuacji koniecznie cofnij się do etapu 2. Jeśli pies nie
ma problemu z wypuszczaniem zabawki, stopniowo podnoś poziom trudności
ćwiczenia, dopasowując kolejne etapy do swojego psa np. podając psu do pyska
coś  mało  atrakcyjnego  do  jedzenia  jak  kawałek  bułki  lub  marchewkę  (dla
każdego  psa  może  to  być  coś  innego).  Jeśli  na  tym  etapie  pies  wypuszcza
jedzenie z pyska, stopniowo zamieniaj je na coraz bardziej atrakcyjne, kończąc
na  ulubionym  gryzaku  czy  nawet  parówce.  Pamiętaj,  żeby  pracować  na
atrakcyjnych smakołykach, żeby pies miał poczucie, że dostał coś lepszego niż
wypuścił  z  pyska  i  żeby  robić  kilka  powtórek,  cały  czas  oddalając  się  od
wyplutego gryzaka.

Pamiętaj:    dopóki to ćwiczenie nie będzie w pełni wypracowane, nie używaj go  
na spacerach, kiedy Twój pies weźmie coś do pyska.
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