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Una variant respecte al que proposàvem d’amagar
recompenses sota envasos de plàstic o altres reci-
pients el constitueixen les joguines dissenyades
específicament per plantejar reptes als gossos. 
En algunes, com les que mostrem avui, al gos li
resulta relativament senzill aconseguir el seu
premi: cal, per exemple, aixecar unes peces amb
formes variades i el premi es troba a sota. Al mer-
cat hi ha molts models: de plàstic, de fusta, amb
peces en forma de pesa, en forma d’os ...
El fet que dediquem una estona a jugar amb el
nostre gos, ni que sigui plantejant-li aquests
petits reptes, és beneficiós perque es tracta d’un
temps que li prestem atenció només a ell. Ell es
passa tot el dia a casa pendent de nosaltres, per
tant, també té dret a una mica de temps per ell.
Per altra banda, la realització d’un joc d’aquesta
mena requereix del gos una atenció i concentra-
ció que l’ajudarà a anar-se centrant en activitats
concretes, quelcom que pot ser molt útil en
gossos dispersos que van “jugant” amb tot el que
troben per casa. L’ús d’una indicació sobre quan
comença el joc (dir-li per exemple “busca”) ens

permet delimitar
aquest període de
joc i diferenciar-
lo de la resta de
temps, que encara
que vagi buscant
coses per casa no
hauria de trobar
recompenses.
Addicionalment, la
superació de petits
reptes permet que
el gos vagi incre-
mentant la seva
confiança en si
mateix, quelcom
que l’ajudarà a
superar problemes
més grans i esta-
bleix una rutina de
treball que pot
resultar, a més d’es-
timulant, benefi-
ciosa de cara a la
seva educació i a
l ’ a p r e n e n t a t g e
d’altres comporta-
ments.
És important que
els jocs que propo-
sem al nostre gos
no siguin gaire més
complicats que els
que ell ja sap resol-
dre. Per evitar-li la
frustració comença-
rem per exercicis
senzills i els anirem
complicant pro-
gressivament. Si
veiem que algun
pas li resulta massa
complicat el que cal
fer és simplificar-lo
una mica, per tal
que el gos se’n surti
i pugui aconseguir
la seva recompensa.

Jugant amb el meu gos: joguines senzilles

En Dirk jugant

En Stuart jugant La Fosca jugant
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