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za kravžljanje pasjih možgančkov
Zabavne igre

Psi so izredno radovedna bitja. Uživajo v vohanju, 
raziskovanju in reševanju miselnih ugank. Spoznaj nekaj 
zabavnih aktivnosti, ki jih lahko počneš s svojim psom.

Brez igre in raziskovanja je življenje dolgočasno. Psi zelo 
uživajo v človeški družbi in na sprehodu, vendar sprehod 
ni vse, kar potrebujejo. Pravzaprav je povsem dovolj, če 
odraslega psa enkrat na dan peljemo na 45 do 60 minut 
dolg sprehod in trikrat ali štirikrat še na opravljanje potrebe. 
Preostanek dneva pa pes zapolni s spanjem, opazovanjem 
okolice in druženjem s svojo človeško družino.

Če boste preizkusili katero od iger, nam lahko 

pošljete fotografijo ali posnetek na info@dzzz.si 

Vaših posnetkov bomo zelo veseli!

Iskanje priboljškov na 1001 način
Veš, zakaj psi pojedo hrano, ki jo najdejo na tleh, in zakaj 
tako veliko vohajo? Razloga sta dva. Prvi je ta, da imajo 
psi izredno dobro razvit voh. Ko se na sprehodu ustavijo 
in vohajo po tleh, zaznajo, kdo se je tam sprehajal in celo 
pred koliko časa! Drugi razlog pa je ta, da psi v naravi hrano 
iščejo s pomočjo voha. Brskajo po smeteh, pojedo celo 
kakšno truplo živali ali košček sadja, ki ga najdejo na tleh.

Ko pes na sprehodu voha, se ustavi in ga počakaj. To 
je zelo pomembno. Z vohanjem pes namreč odkriva 
svet okoli sebe.

Če tvoj pes zelo rad pobira hrano in smeti s tal, so mu 
take igre lahko v pomoč. Če bo veliko brskal in iskal 
doma, bo tega manj počel na sprehodu.

Tokrat sem zate in 
za tvojega pasjega 
prijatelja pripravila 
nekaj zabavnih 
aktivnosti za vsak 
dan. Vse, kar opisujem 
v tem prispevku, lahko s 
psom počneš zunaj ali notri, 
v lepem ali slabem vremenu. 
Posebej prav pa te aktivnosti pridejo takrat, ko zmanjka 
časa za sprehod ali pa so sprehodi krajši.

Pse tako vohljanje utrudi, hkrati pa jih umiri. Približno tako, 
kot ljudje uživamo v branju knjig, psi uživajo v raziskovanju 
in vohanju. Še posebej zadovoljni pa so, če lahko iščejo 
priboljške. Iskanje priboljškov lahko pripraviš v stanovanju  
ali na vrtu.

Potrebuješ zvrhano pest drobnih priboljškov (priboljški naj 
bodo veliki približno 0,5 x 0,5 cm). Vse te priboljške nato 
razmeči po vrtu ali pa po delu travnika na sprehodu. Pusti 
psu, da jih poišče. Pri tem mu nič ne pomagaj, samo opazuj 
ga. S takim iskanjem se lahko zamoti za 15 minut ali celo več.

Če nimaš vrta, lahko priboljške skriješ tudi v stanovanju.  
En priboljšek za nogo od mize, drugega pod stol, tretjega 
ob rob kavča, četrtega pri vratih … in tako naprej. Ta čas,  
ko skrivaš priboljške, naj pes počaka v drugem prostoru. 
Ko so priboljški skriti, povabi psa v prostor in mu pusti, da 
jih poišče.

Naredi igrače  
za grizenje in uničevanje
Psi radi žvečijo, trgajo in uničujejo. Žvečenje pomaga pri 
čiščenju zob, hkrati pa psa umiri. Zato so take igrače še 
posebej uporabne takrat, ko je pes preveč razposajen ali 
pa nimamo časa za igro z njim. Igrače 
lahko izdelaš sam iz odpadnih 
materialov, ki jih imaš doma.

Igrača 1:  
Zbiraj tulce straniščnega 
papirja. V tulec lahko 
skriješ nekaj priboljškov. 
Tulec na obeh straneh 
zapreš tako, da 
vanj zagozdiš nekaj 
časopisnega papirja. Tulec 
ponudiš psu, da ga raztrga 
in tako pride do priboljškov. 
Igro lahko otežiš tako, da pripraviš 
več tulcev in jih skriješ po stanovanju.

Raziskovanje obogatenega okolja
Psi zelo radi tudi raziskujejo nove predmete. Skupaj s starši 
lahko iz kleti, garaže ali s podstrehe prinesete 10 do 15 
različnih predmetov in jih razporedite po vrtu ali dnevni 
sobi. Psu pustite, da predmete temeljito prevoha, nato jih 
spet pospravite. 

Igrača 2:  
Potrebuješ prazen 
karton za jajca, 
nekaj časopisnega 
papirja in priboljške. 
Vsak priboljšek zavij 
v košček starega 
časopisa. Zavite 
priboljške položi v 
karton, kot da so jajca. 
Karton zapri in ga 
ponudi psu.

Ko pes najde vse 
priboljške ter raztrga 
karton in papir, ne 
pozabi pospraviti!
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