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Hem comentat que és important que els exercicis men-
tals que proposem al nostre gos li resultin assequibles per
evitar la frustració. Així el fet d’aixecar o tombar un reci-
pient per agafar un premi de sota és relativament senzill
pel gos, bo i que depèn de la forma i tipus del recipient.
En quan el gos ho domini li podem plantejar variants més
complexes basades en bellugar peces, fer girar objectes o
fins i tot combinar diversos moviments. Us presentem un
parell d’opcions però n’hi ha moltes més i la creativitat de
cadascú pot afegir-hi noves combinacions.

Una possibilitat són les joguines en que cal desplaçar,
amb la pota o amb el musell, una peça per tal d’accedir a
un premi que hi ha amagat a sota. Una altra –com es veu
en la foto- pot ser fer girar una plataforma per tal de fer
coincidir un forat amb un seguit de receptacles a sota que
contenen premis. Això és pot complicar més si, addicio-
nalment, posem un tap en aquest forat que cal treure
abans. Un exercici d’aquest tipus permetrà al gos estar una
bona estona entretingut i a nosaltres passar-ho bé veient
com se les empesca per aconseguir els premis. 

Uns altres tipus de joc combinen dos moviments per
aconseguir el premi. Així per exemple en el cas que mos-

trem hi ha uns
calaixos que el
gos ha d’obrir
amb la pota o la
boca per a obte-
nir el que hi ha
dins. Això sol ja
pot constituir un
repte pel nostre
gos però, si a més
hi afegim unes
peces que fan de
topall i que cal
retirar prèvia-
ment per tal de
poder obrir el
calaix, la cosa ja
esdevé realment
complicada. 

En el cas d’aquests jocs més complexos, cal iniciar al
gos poc a poc, posant-li fàcil al començament. Així en
el primer joc començarem deixant el forat just damunt
del premi, després el taparem una mica i progressiva-
ment anem allunyant-lo. En el cas del segon joc
començarem amb els calaixos una mica oberts de forma
que el gos els pugui obrir fàcilment, després tancats i
més endavant posarem els topalls.

Aquests jocs més complicats ens garantiran passar una
bona estona amb el nostre gos.

Jugant amb el meu gos: Joguines més complexes

Un joc nou, com deu funcionar?

Que passa si empenyo aquesta palanca?

Ah! Trobo un premi. Seguiré fent-ho a veure si n’hi ha més

Els topalls del calaixos no són
un problema per la Gamma
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