
GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK 
 

 

Hogy kezdjem a néhány hónapos kutyámmal a képzést? 

 

Kezdetnek megteszi, ha felszerelkezel sok-sok jutalomfalattal (pl. párizsi- vagy sajtdarabkák) és 

megismertetheted a kutyádat a klikkerrel, mutatópálcával is. Az első, nagyon hasznos gyakorlatok 

lehetnek pl. a következők:  

 nézzen a szemedbe,  

 érintse a kezedet,  

 érintse a mutatópálcát.  

Ezekre az alapgyakorlatokra később nagyon sok mindent tudsz építeni.   

A szabadon követést is érdemes gyakorolni, és természetesen jó és hasznos, ha tud ülni, állni és 

feküdni, valamint helyben maradni ezekben a pózokban. 

 

 

Bármely gyakorlattal kezdhetem, vagy tartsak be valamilyen sorrendiséget?  

 

Ha már tudja az alapokat (szemedbe néz, kezedet és a pálcát érinti), akkor érdemes egyszerűbb dog 

dancing gyakorlatokkal folytatni a sort, így hamar sikerélményetek lesz. Ezek pl.:  

 forgás,  

 8-as a lábaid között,  

 pacsi,  

 meghajlás,  

és így tovább - a honlapon rengeteg trükk és tanítása le van írva (a Média menüpontban, a Cikkek 

között keresd a Nemzetközi Kutya Magazinban megjelent „Tánciskola – kutyáknak” sorozatot), 

igazából egyéni ízlés kérdése is, hogy melyikekkel kezded. Némely gyakorlat egymásra épül (pl. először 

meg kell tanítani hátrafelé lépkedni a kutyát és utána következhet a gazdi körbetolatása).  

 

 

Mennyi ideig foglalkozzak egyszerre a kutyával?  

 

Az, hogy milyen hosszan foglalkozol a kutyával, nagymértékben függ a koncentráló képességétől, 

életkorától, fajtájától és még rengeteg más dologtól is. De eleinte ne legyen több kb. 5 percnél. Inkább 

többször rövidebb időket foglalkozz vele, mint egyszerre fél órát.  

 

 

Mikor hagyjam abba a gyakorlást a kutyával?  

 

Mindig akkor kell abbahagyni a gyakorlást, amikor a kutya a legjobban fel van pörögve, nem pedig 

akkor, amikor már a fáradtság jelei látszódnak rajta. Érdemes egy olyan feladattal zárni a gyakorlást, 

amit örömmel és jól végrehajt és ezért kap egy naaagy jutalmat - így jó emlékei lesznek a gyakorlásról 

és már nagyon fogja várni a következőt.  

 

 

 

 



Mennyi idő után térjek át egy másik gyakorlatra?  

 

Amikor már bárhol, bármikor vezényszóra biztosan és örömmel végrehajtja a kutya az adott feladatot, 

akkor mondható el, hogy „tudja”. Ennek ellenére taníthatsz többfélét egymás után neki, de ne vidd 

túlzásba - maximum 2-3 különböző gyakorlatot! Persze ez is több tényezőtől függ (kutya életkora, 

fajtája, stb.).  

Van olyan kiképző is, aki arra esküszik, hogy egyszerre egy dolgot tökéletesít és csak utána lép tovább 

a következőre.  

 

 

A kutyámat nem érdekli semmilyen jutalomfalat, mit csináljak?  

 

Ha kicsivel kevesebbet kap vacsorára a kutya, akkor másnap jobban fogja érdekelni a jutalomfalat. 

Végszükség esetén ki is hagyhatunk egy étkezést, de akár az egész vacsoráját „megszerezheti” 

gyakorlás közben - mondhatjuk úgy is, hogy megdolgozik érte.  

Érdemes többféle falatkát kipróbálni. A boltokban kapható jutalomfalatokat nem minden kutya szereti 

- sokkal jobban beválnak és a célnak jobban megfelel pl. a sajtkocka, apróra vágott párizsi, virsli, de 

próbálkozhatunk csirkemájjal vagy bármi mással is, ami eléggé illatozik ahhoz, hogy felkeltse kutyánk 

érdeklődését. Fontos kritérium még a jutalomfalat választásakor, hogy „könnyen csússzon” tehát a 

kutyának ne kelljen hosszú percekig rágcsálnia, hanem azonnal lenyelve azt máris a következő feladatra 

tudjon koncentrálni.  

 

 

Van valami egyéb tanács még, amiről a honlapon nem nagyon esik szó?  

 

Gyakorlás, tanítás közben soha ne veszítsd el a humorérzékedet és a türelmedet - néha egészen sokáig 

eltarthat, míg felfog a kutyád egy-egy feladatot. Olyan is előfordul, hogy a tanulás előrehaladtával 

keveri a trükköket. Ilyenkor lassíts a tempón, vagy tarts egy kis szünetet. 

 

Ha valami nagyon nem megy, állj le egy időre és gondolkodj el rajta, TE mit csinálhatsz rosszul?  

 

A nehezebb gyakorlatokat néha érdemes „elrakni” 1-2 hétre és aztán újra elővenni, meg fogsz lepődni 

- a holtidőben a kutya néha felfogja, mit is akartál tőle, és amikor újra előveszed a gyakorlatot, akkor 

„magától megcsinálja” .  

 

Gyakorolj minél több helyszínen (lakásban, utcán, parkban, stb.) így a kutya megszokja, hogy nem 

csak otthon kell „szót fogadni”. 


