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Hem anat exposant diverses alternatives que tenim per
jugar amb el nostre gos. Vam començar per jocs senzills
com cercar coses i vam anar complicant-ho cap a jocs com-
plexos en que el gos ha de realitzar més d’una acció per
aconseguir la seva recompensa. 

Només cal, però, que comprem joguines específiques per
exercitar la ment del nostre gos i passar una bona estona, ja
vam veure com els pots buits de iogurt són ideals pels jocs
de cerca, avui proposem exercicis més complexos usant
estris casolans.

Un molt senzill de fer és agafar una ampolla de plàstic
oberta, travessar-la amb un pal i posar-hi dins alguns pre-
mis. Si el gos empeny l’ampolla amb la pota o amb el cap
la pot fer girar sobre el pal que fa d’eix, la tombarà i així
aconseguirà que el premi caigui a terra i se’l pugui menjar.
L’exercici sembla senzill un cop explicat però aconseguir
que el gos ho descobreixi per si mateix pot ser força entre-
tingut.

Hem d’estar atents per veure si el gos comença a posar-se
nerviós, tampoc es tracta de generar-li una  gran frustració,
que abandoni el joc o que ho intenti “per la valenta”. Si
realment no se’n surt podrem ajudar-lo una mica, per
exemple tombant l’ampolla davant seu per tal que vegi quin

és el moviment que fa sortir
el premi (i que no cal, per
tant, que la intenti trencar
ni saltar-hi a sobre). Quan el
gos desenvolupa aquesta
habilitat la podrà reproduir
amb més facilitat en futures
ocasions i, a més d’un joc
més per compartir, ja dispo-
sem d’un altre mecanisme
que podem aplicar en futurs
jocs que anem inventant.

Hi ha més jocs que podem
fer a casa amb elements
fàcils de trobar: jocs amb
caixes i envasos complicats
per un gos, tubs en que cal
enretirar una làmina per
obtenir un premi, canalitza-
cions on deixar una pilota i
anar-la a recollir quan surt...
En seguirem parlant.

Jugant amb el meu gos: inventem joguines

Dins aquesta ampolla hi ha premis

Bona feina, Piga!Com aconseguir-los?
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