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Bardzo dobrą inwestycją w przyszłość psa jest zabranie go na zajęcia w przedszkolu w wieku
szczenięcym. Nasz pupil będzie mieć dzięki temu okazję do zabawy i socjalizacji z innymi
psami. Będzie mógł też nauczyć się odpowiednich zachowań podczas stykania się z
przedstawicielami swego gatunku.

Umysł szczeniaka jest bardzo chłonny, podobnie jak umysł dziecka. Wszystko, czego pies
nauczy się za młodu, będzie pamiętać na całe życie.

Gdy szukamy przedszkola dla szczeniąt, powinniśmy sprawdzić, co znajduje się w ofercie.
Najlepiej zabrać pupila do takiego przedszkola, gdzie oprócz zabawy z innymi szczeniętami
oferowana jest nauka podstawowego posłuszeństwa. Oczywiście zabawa oraz socjalizacja są
bardzo ważne. Istotne jest to, aby ludzie i psy dobrze się bawili, a instruktor był przyjazny i znał
się na tym, co robi.

Spotkania z innymi psami powinny być przyjemne dla naszego czworonoga, ale powinny one
odbywać się pod naszą kontrolą i nie polegać wyłącznie na zabawie i szaleństwach, gdyż
mogłoby to doprowadzić w przyszłości do tego, że trudno byłoby nam zapanować nad psem w
obecności innych psów.

W szkółce, która jest dobrze prowadzona, szczenięta powinny mieć możliwość zabawy ze sobą
przez 2-3 pierwsze minuty zajęć na dwóch pierwszych spotkaniach, a na kolejnych spotkaniach
przez ok. 3 minuty po zajęciach. Dzięki temu pies będzie wiedział, że najpierw musi z nami
popracować, a nagrodą będzie zabawa z innymi psami. Taka zasada powinna obowiązywać
przez całe życie i nauczenie jej za młodu będzie rozsądnym posunięciem.

Podczas zajęć w przedszkolu szczenię powinno się nauczyć takich podstawowych pojęć, jak
"siad", "waruj" czy "stój". Powinno też nauczyć się zostawania na miejscu i przychodzenia na
komendę. Jeśli przedszkole będzie prowadzone przez profesjonalistów, pies powinien bez
problemu wykonywać te polecenia.

Gdy zdarzy się, że prowadzący przedszkole powie, iż pies jest jeszcze za młody na szkolenie,
lepiej trzymać się z daleka od takiego przedszkola. Świadczyć to będzie o braku wiedzy na
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temat psiego zachowania.
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