
Skofiápky
PomÛcky: Hodnû stejn˘ch ãist˘ch
kelímkÛ od jogurtu, pamlsky, 
1 fix – doma.
Jak na to: Má va‰e rodina ráda jogurty?
To je praktické! ProtoÏe odnynûj‰ka mÛ-
Ïete zaãít sbírat kelímky – a sice co

nejvíc stejn˘ch kelímkÛ, které dobfie
vymyjete. Dva z tûchto kelímkÛ oznaãte
fixem. Dejte psovi povel „Sedni!“, 

pak pfied nûj poloÏte dva pamlsky
a pfieklopte je oznaãen˘mi kelímky. Pak
fieknûte tfieba „Hledej!“ a pes si smí
vytáhnout pamlsky zpod kelímkÛ. Po
nûkolika opakováních zvy‰te stupeÀ

obtíÏnosti: schovejte pamlsky opût pod
kelímky oznaãené fixem a kolem nich
postavte co nejvíc stejn˘ch kelímkÛ. Teì
to bude zajímavé – jak vá‰ pes hledá?
Zapamatoval si oba kelímky, nebo
prozkoumává nosem cel˘ les 
kelímkÛ, aby na‰el pamlsky? 
NezapomeÀte na pobízení!
Dá se to provést i jinak: Je‰tû obtíÏnûj‰í
je hra, pokud pes pfii pfiípravû kelímkÛ
ãeká v jiné místnosti. Hra je zábavná
i pro dûti, které mohou narovnat
nûkolik kelímkÛ na sebe jako domeãek
z karet a kelímek s pamlsky schovat
mezi nimi. Zásadní je, Ïe se jedná o hru
pro nos – jogurtové kelímky nejsou
v Ïádném pfiípadû vhodné ke Ïv˘kání;
proto zakaÏte kaÏd˘ pokus o jejich
prokousnutí okamÏitû ostr˘m
signálním slovem jako „Ne!“

Hvûzdicové kutálení
PomÛcky: 3 míãky, 1 ãlovûk, 1 pes 
– na zahradû nebo na procházce
Jak na to: Má vá‰ pes rád míãky? Dává
vám je pfii hfie? Pfii této hfie vám je bude
dávat zcela urãitû, protoÏe budete drÏet
v ruce tfii míãky, které mÛÏe vzít pes
rychle a snadno do tlamy. Pfiidfiepnûte si
uprostfied trávníku, louky nebo cesty
a pfiivolejte psa k sobû. Pak míãky
kutálejte – jeden po druhém. Ale dal‰í

míãek nechte kutálet, teprve kdyÏ pes
pustí pfiedchozí. Nekutálejte v‰echny
míãky jedním smûrem, n˘brÏ
hvûzdicovitû, pokaÏdé jinam. 
To psa udrÏí v pohybu!
Dá se to provést i jinak: Jistû, s míãkem

je moÏné v‰echno. Místo kutálení míãkÛ
se také mÛÏete postavit a nechat míãky
pofiádnû skákat. Pak musí pes jeden po
druhém chytat. Princip je stejn˘: teprve
kdyÏ pes pustí míãek ãíslo 1, necháte
skákat míãek ãíslo 2 – a pokaÏdé 
jin˘m smûrem. - rtp -
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HRA A ZÁBAVA

Nauãte svého psa

V‰ichni psi potfiebují ke ‰tûstí hry. Nabízíme vám nûkolik
nápadÛ na snadno realizovatelné a zábavné hrátky se psy.

Renata pfiedvádí se psem Clarou,
jak hra zaãíná: ukázat pamlsek
a teprve potom pfieklopit kelímkem

Clara pfievrátí kelímek a je u chutného
cíle. Je vidût, Ïe hra se dá hrát
i venku. Podle mého názoru je to 
ale pfiedev‰ím ‰ikovná hra nadoma.

UÏ letí do trávy dal‰í míãek a sotva 
mi ho pes aportuje, uÏ mu hodím nov˘
– a to v‰e v hodnû rychlém sledu

Dva míãky mám v ruce, tfietí
mi Jaden právû pfiiná‰í
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Vzhůru – zabavme se hrou!
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