2. EL JOC EN ELS CADELLS
PER QUE ?
El joc ocupa gran part de la vida dels gossos, sobretot quan son petits. El joc té
varies funcions:
• Descobrir tot allò que els envolta.
•

Aprendre pautes de conducta que utilitzaran d’adults.

•

Establir relacions socials amb qui conviurà.

•

Estímul físic i mental.

•

Aprendre a controlar els seus moviments: mossegada, córrer....

Es per això que és necessari que el nostre gos tingui un ambient estimulant i
que li dediquem el seu temps a potenciar el joc constructiu.
COM ?
Tot allò que sigui nou fomentarà l’instint explorador del nostre animal. Ell no
sap distingir entre les coses que són per jugar i les que no, per tant no és
d’estranyar que el veiem passar l’estona buscant i escampant la brossa o
escapant-se amb un mitjó a la boca mentre el perseguim perquè ens el torni. Es
per això que des de ben petit li hem d’ensenyar unes pautes de joc:
•

Hem de tenir clar amb què no volem que jugui, i no deixar-li al seu abast.

•

No provocar-li el joc amb objectes que no volem que destrossi, per
exemple jugar amb una sabata vella o els cordons de la sabata, doncs ell
no sabrà distingir entre la sabata vella i les noves.

•

No hem de jugar a jocs de força, a veure qui pot mes a estirar quelcom, a
fer-lo roncar, doncs així potenciem la seva competitivitat amb nosaltres.

•

Hem de proporcionar sortides amb contacte amb altres gossos i cadells,
perquè jugant pugui continuar aprenent.

•

Hem de proporcionar elements amb els que pugui jugar.

•

Hem de disposar de varis joguets i fer una rotació amb ells, que no els
tingui tots a disposició doncs se’n cansaria aviat. El factor novetat es
molt important.

•

Hem de pensar amb antelació quins efectes pot tenir el joguet que li
proporcionem (que no es faci mal, que pot trencar, quan de temps hi pot
jugar).

•

Provar els joguets nous quan estem vigilant-lo, i ensenyar a utilitzar-los.

•

Proporcionar joguets interactius quan estem fora.

Hem d’ensenyar-lo a jugar amb nosaltres quan estem amb ell, ignorant-lo i
parant el joc quan fa quelcom que no ens agrada, i premiar-lo amb paraules i
carícies quan el seu joc es agradable, així l’animem a continuar jugant de
manera tranquil·la.

QUAN?
Ja de petit ha d’aprendre quan es un joc i quan no ho es. Aquí el to de veu
adquireix molta importància, amb ell el nostre cadell pot distingir si estem
jugant o l’estem renyant. Es important que nosaltres siguem els que iniciem el
joc i que alhora el sapiguem parar.

