
SZCZĘŚLIWY PIES TO SZCZĘŚLIWY WŁAŚCICIEL 

Przywożąc psa ze schroniska do domu idealnym rozwiązaniem byłoby, aby wszyscy domownicy mogli 
się z nim zapoznać na gruncie neutralnym np. na podwórku. Pozwólmy mu poznać zapachy  wokół 
domu i załatwić swoje potrzeby. Po wejściu do domu dajmy mu czas na poznanie nowego terenu, nie 
bądźmy nachalni, „nie zagadujmy go”. Poczekajmy, aż pies sam do nas podejdzie. Pokażmy psu gdzie 
jest jego miejsce do spania, miska z wodą, jego zabawki. 

1. Czas na oswojenie  
Nie spraszajmy od razu znajomych , rodziny żeby poznali nowego  
domownika. Dajmy mu czas na zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu.  

WSKAZÓWKA :7 dni–to ważny czas na poznanie domowników i otoczenia.  
Po tym czasie pozwól psu poznać nowe osoby 

 
 

2. Pielęgnacja  
Wstrzymaj się z kąpielą psa przez co najmniej tydzień 

WSKAZÓWKA : 
Jeśli faktycznie zapach nowego domownika „zwala z nóg” delikatnie przetrzyj 
 psa mokrą gąbką. 
 
 
 

3. Psia toaleta 
Pierwsze dni w nowym domu mogą być stresujące przez co „małe wpadki „ 
mogą się również zdarzyć 
 

WSKAZÓWKA : 
Nigdy nie karcimy psa za np. zrobienie siusiu w domu – pies nigdy nie  
postępuje złośliwie, dlatego wtykanie jego nosa w mocz oraz krzyk tylko  
pogarszają i tak zestresowanego swoim zachowaniem psiaka. Na zewnątrz  
gdy pies zachowa się poprawnie możemy zawsze go pochwalić mówiąc  
przyjaźnie „dobry pies”,możesz też podać mu smaczka. 
Nie zapominaj posprzątać po swoim psie w miejscu publicznym. 
 

4. Ustalaj zasady od pierwszego dnia 
Pies potrzebuje organizacji życia i zasad, których musi przestrzegać.  
Pozwalanie mu na wszystko w pierwszych dniach adopcji i czekanie aż dojdzie  
do siebie po schronisku  może okazać się prawdziwą pułapką.  

WSKAZÓWKA : 

Nie mieszaj psu w głowie pozwalając mu na wszystko, a po tygodniu wprowadzając nowe zasady. 
Jeśli nie chcesz, by pies przykładowo  „żebrał” przy stole podczas twojego posiłku, od pierwszego 
dnia ucz go gdzie ma się znajdować w tym czasie. 
 

5. Psie posłanie 
Psie „łóżko” ustaw w miejscu ustronnym, aby pupil miał komfort odpoczynku.  
Trudno będzie mu się zrelaksować gdy ciągle ktoś będzie przechodził koło jego  
legowiska.Jeśli nie chcesz by pies wskakiwał na tapczan czy kanapę zastosuj  
taką zasadę już pierwszego dnia. 
WSKAZÓWKA: 
„Coś za coś” – jeżeli pupil może leżeć na kanapie, to ty musisz mieć pewność, że z tej kanapy 
zejdzie, gdy tylko dasz takie polecenie.Możesz także nauczyć zwierzaka, że zawsze, gdy chce zająć 
miejsce na kanapie przed telewizorem, może to zrobić dopiero, gdy usłyszy np. „hop”.Pamiętaj też, 
że raz dany przywilej musi obowiązywać w każdych warunkach. 



 

6. Psie jedzenie – karm zdrowo zamiast dużo 
Dobierz karmę dobrej jakości, odpowiednią do wieku i aktywności psa, jeśli  
chcesz podawać swojemu psu gotowane jedzenie skonsultuj to z lekarzem  
weterynarii.Nie dawaj psu resztek ze stołu - Dobre karmienie to rzadsze wizyty 
u lekarza, dlatego na jedzeniu nie warto oszczędzać. 

WSKAZÓWKA : 

Psy to zwierzęta stadne, a co za tym idzie także jeść lubią wspólnie. Na czas  
naszych posiłków (jeśli pora nie pokrywa się z porą karmienia psa) warto psu  
podać coś innego do gryzienia (to może być jadalny gryzak lub zabawka o podobnych cechach). 
 

7. Wymagaj – pies lubi o coś się starać 
W naturze psowate nic nie dostają za darmo.Węszenie, zdobywanie, szukanie 
 to zwierzęce instynkty, które sprawią, że twój pupil będzie szczęśliwym psem 

WSKAZÓWKA : 

- wspólna zabawa np. w przeciąganie  
- chowanie smaczków czy karmy w różnych miejscach np. w zabawcepod szafką 
- zanim podasz mu zabawkę przećwicz z nim proste polecenia typu „siad”, „podajłapę” 
- spacery – podczas spacerów pies „ czyta” – węszy, dzięki temu ćwiczy swój umysł, jest to bardzo 
stymulujące. Spacer dla psa to mniej więcej to samo co dla człowieka surfowanie po internecie 
 

8. Ucz go słów 
Psy mogą nauczyć się nawet 150 słów. Twoja komunikacja z psem może być  
bardzo łatwa i przyjemna 

WSKAZÓWKA : 

- jadąc na spacer do lasu powtarzaj słowo LAS, gdy pies będzie wiedział gdzie  
jedziecie sam chętnie wskoczy do auta , itp. 
 

9. Towarzystwo – socjalizacja 
                                   Psy są istotami społecznymi i aby mogły się nauczyć dobrego zachowania,  
muszą zbierać różne doświadczenia. My nie jesteśmy w stanie psom tych  
kontaktów zastąpić. Jeśli chcemy mieć fajnego psa musimy mu pozwalać na  
kontakty z innymi psami. 
 
WSKAZÓWKA : 
- twoja mowa ciała ma bardzo duże znaczenie : spokojny właściciel to spokojny pies 
- pozwól psom na spokojne przywitanie ( na smyczy) 
- nie napinaj smyczy, ale i nie pozwól na splątanie smyczy swojego i obcego psa 
- wybierz się na spacer równoległy ( na smyczy) 
- nie prowokuj konfliktów „zasobami psa” ( nie zabieraj na spacer czy wybieg gdzie są inne psy 
  zabawek czy smaczków dla swojego pupila) 
- jeśli masz obawy przed spotkaniami z innymi psami skontaktuj się z behawiorystą 
_______________________________________________________________________________ 
Jeśli czytasz powyższe wskazówki to znaczy, że po rozmowie z opiekunem zwierząt w 
schronisku postanowiłeś, że jesteś gotowy zaspokoić podstawowe potrzeby swojego nowego 
przyjaciela. 
Poświęcając swój czas, aby nauczyć nowego domownika jakie jest jego miejsce w twojej 
rodzinie, szkoląc go i wydając jasne polecenia, obdarzając go miłością, możesz być pewny, że 
czeka was razem wiele szczęśliwych chwil  


