
SZKOLENIE PSÓW Z WYKORZYSTANIEM METODY 

MIESZANEJ. 
 

 

SZKOLENIE SZCZENIĄT  

Szczenięta w wieku 3 miesiące - 6 miesięcy 

 
1. Eliminacja reakcji lekowych na huk i hałas, 

2. Eliminacja reakcji lekowych na ciemne pomieszczenia, 

3. Eliminacja reakcji lekowych na różne nawierzchnie, po których pies się będzie poruszał, 

4. Eliminacja reakcji lekowych na ruch uliczny, 

5. Przyzwyczajanie szczeniąt do poruszania się na smyczy, 

6. Prawidłowa zabawa mająca na celu kształtowanie odpowiednich nawyków i zachowań:  

- zabawa z aportem, 

- zabawa z gryzakiem, 

7. Przygotowanie do nauki elementów posłuszeństwa; 

- chodzenie na luźnej smyczy bez ciągnięcia i szarpania, 

- dostawianie do nogi, 

- wykonywanie komendy waruj, waruj przedłużony, 

- wykonywanie komendy siad, siad przedłużony, 

- wykonywanie komendy stój, stój przedłużony, 

- poruszanie się ze zmianą tempa, 

- nauka przywoływania psa, 

8. Nauka czystości, 

9. Nauka pokonywania małych przeszkód, 

10. Eliminowanie zabawy pokarmem i niszczeniem pokarmu 

11. Skupianie uwagi na właścicielu. 

 

 

SZKOLENIE PSÓW DOROSŁYCH 
  

 
WARIANT I  

 
1. Poruszanie się psa na luźnej smyczy i bez smyczy przy nodze, 

2. Wykonywanie komend dynamicznych i statycznych na luźnej smyczy i bez smyczy, 

3. Poruszanie się ze zmianą tempa w trzech prędkościach: powolny chód, marsz i trucht na         

luźniej smyczy i bez smyczy,  



4. Pozostawanie w miejscu z marszu i z pozycji statycznych w postawach stój, siad, waruj, 

5. Pozostawanie wydłużone przy właścicielu i w odległości od właściciela w pozycji stój, siad, 

waruj. 

6. Pozostawanie w miejscu przy braku kontaktu wzrokowego z właścicielem, 

7. Posłuszeństwo na komendy głosowe, 

8. Posłuszeństwo na komendy dawane smyczą, 

9. Karna praca w terenie miejskim przy wielu bodźcach zewnętrznych, 

10. Eliminowanie reakcji na zwierzęta, 

11. Karne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu oraz wchodzenie i opuszczanie pomieszczeń, 

12. Niepodejmowanie pokarmu z ziemi, karne karmienie i nauka czystości, 

13. Karny powrót do właściciela 

14.  Reagowanie na komendy puść, zostaw. 

15.  

SZKOLENIE PSÓW DOROSŁYCH 

 
 

WARIANT II 
1.  poruszanie się psa na smyczy przy nodze, 

2.  wykonywanie komend dynamicznych i statycznych na smyczy, 

3.  poruszanie się ze zmianą tempa w trzech prędkościach: powolny chód, marsz i trucht na smyczy,  

4.  pozostawanie w miejscu z marszu z pozycji statycznych „waruj” i „siad”, 

5.  posłuszeństwo na komendy głosowe, 

6.  posłuszeństwo na komendy dawane smyczą, 

7.  karna praca w terenie miejskim przy wielu różnych bodźcach zewnętrznych, 

8.  eliminowanie reakcji na zwierzęta, 

9.  karny powrót do właściciela, 

 

 

SZKOLENIE PSÓW DOROSŁYCH 
WARIANT III  

 
1.  poruszanie się psa na smyczy przy nodze, 

2. poruszanie się ze zmianą tempa w trzech prędkościach: powolny chód, marsz i trucht na smyczy,  

3. pozostawanie w miejscu w pozycji „waruj”  

4. wykonywanie komend „stój”, „siad”, „waruj”, 

5. karny powrót do właściciela. 

 

 

 



REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB  
 

Wymagania: 

- aktualna książeczka zdrowia psa, 

- sprzęt tresurowy w postaci smyczy o długości 220-230 cm, smyczy 10m, piłki 

aportowej, gryzaka prostego. 

Możliwość zakupu sprzętu tresurowego firmy „Dingo”. 
 


