Jak nauczyć psa komend: siad, leżeć, zostań, chodź, do nogi?

Dobrze wytresowane szczenię dostarczy Twojej rodzinie wiele radości przez długie lata. Nie zawsze jednak jest
to łatwe do osiągnięcia i może wymagać intensywnej nauki z obu stron.
Im wcześniej rozpoczniecie więc tresurę, tym łatwiej zaczniecie wspólne życie na dobrej „łapie”. Oto kilka
podstawowych taktyk, które Ty i Twój szczeniak powinniście poznać.

Ton głosu
Za każdym razem, gdy wydajesz komendę używaj tego samego, niskiego i neutralnego, tonu głosu.

Chwalenie
Chwal szczeniaka wyższym tonem głosu, niż przy wydawaniu poleceń. Staraj się jednak zachowywać spokojnie,
aby go nie rozpraszać i nie powodować nadmiernego podekscytowania.

Jak nauczyć psa komendy siad?
Zacznij od zwrócenia i utrzymania na sobie uwagi Twojego psa
Przytrzymaj małą przekąskę tuż przed jego nosem
Wydaj komendę „siad”
Gdy ją wypowiadasz, przesuń rękę z przekąską nad głową szczeniaka, tak, aby musiał przysiąść, by za nią
podążyć. Gdy tylko usiądzie, od razu podaj mu smakołyk i pochwal go.
Czas ma znaczenie, więc w początkowej fazie szkolenia dawaj psu przekąskę, od razu gdy usiądzie. Pamiętaj, że
starasz się wypracować skojarzenie między poleceniem „siad”, a nagrodą. Gdy Twój psiak opanuje już tę
umiejętność, możesz wyeliminować ruch ręki nad jego głową.

Jak nauczyć psa komendy zostań?
Gdy Twój szczeniak potrafi już siadać, pokaż mu płasko ułożoną dłoń i powiedz „zostań”
Powoli zrób krok w tył, ale nadal utrzymuj kontakt wzrokowy
Jeśli szczeniak wstanie, wróć do niego
Jeżeli zostanie w tej samej pozycji nagródź go pochwałą i smakołykiem
Powtarzaj ćwiczenie dopóki Twój szczeniak nie nauczy się zostawać w miejscu
Teraz spróbuj zrobić dwa kroki w tył. Jeśli piesek się poruszy, zacznij od początku stopniowo
wydłużając odległość i zawsze pamiętaj o wydawaniu komendy
Gdy chcesz zakończyć ćwiczenie, przywołaj go do siebie poleceniem „chodź”
Pamiętaj by nagradzać psa spokojnie. Zbytni entuzjazm utrudni mu pozostanie na wskazanym miejscu

Jak nauczyć psa komendy leżeć?
Zacznij od polecenia „siad”
Przytrzymaj smakołyk przed nosem psiaka
Przesuń rękę ze smakołykiem w kierunku podłogi, tuż przed jego łapami. Następnie oddal ją od pieska,
jak gdybyś rysował literę L. Twój szczeniak najpewniej podąży za smakołykiem
Gdy już się położy, powiedz „leżeć” i spokojnie go pochwal

Jak nauczyć psa komendy chodź?
Przypnij psiakowi smycz do obroży.
Trzymając w ręku zabawkę, zrób kilka kroków w tył. Jeśli nie będzie chciał poczekać na Twoje
polecenie, użyj komendy „siad” lub „zostań”
Wydaj komendę "chodź" i spokojnie go pochwal
Powoli zwiększaj odległość, a gdy piesek opanuje przychodzenie na zawołanie wyeliminuj smycz

Jak nauczyć psa komendy do nogi?
Jeśli masz taką możliwość, przed spacerem pozwól psiakowi spalić nadmiar energii podczas zabawy.
Powoli spacerując, przyciągnij go blisko do siebie, wydaj komendę „do nogi” i idź dalej.
Prowadząc na smyczy, stopniowo dawaj mu trochę luzu. Gdy szczeniak spaceruje przy Twojej nodze
dbaj o interakcje z nim (utrzymując kontakt wzrokowy), chwal go i nagradzaj, gdy dobrze sobie radzi.
Idźcie tym samym tempem. Jeżeli pies znajdzie się za Tobą, będzie musiał biec, by się z Tobą zrównać.
Spraw, aby nauka chodzenia przy nodze była zabawą.
Możesz zacząć naukę komendy „siad” już w 7. tygodniu życia szczenięcia. Pora posiłków jest doskonałą okazją
do powtarzania ćwiczeń. Nie krzycz i nie używaj groźnego tonu, gdy Twój piesek popełnia błędy. Zamiast
zachęcić do nauki, możesz go przestraszyć i zdezorientować.

Zobacz więcej filmików z akademii szczeniaka
Tych kilka prostych wskazówek pomogło już wielu właścicielom zwierząt w tresurze. Jednak każdy szczeniak
jest inny, więc być może będziesz musiał trochę się postarać, aby szkolenie było dla Twojego pupila atrakcyjne.
Jeśli Twój szczeniak nie będzie robił postępów, warto skorzystać z porady trenera lub psiego behawiorysty.
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