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BĘDZIEMY MIEĆ PSA!

Decyzja zapadła, szukamy psa dla naszej rodziny. Zanim jed-
nak wybierzemy, trzeba pod uwagę wziąć wiele kwestii. Mo-
żemy usłyszeć wiele mitów na temat relacji dziecka z psem, 
dlatego w tym rozdziale rzetelnie przedstawię Ci wszystkie 
za i przeciw dołączenia psa do dzieci w różnym wieku. Waż-
ne, żebyś przeczytał_a ten rozdział w całości. Nawet jeśli po-
zornie któreś połączenie Cię nie dotyczy, to zawarte w nim 
informacje, np. o wieku psa, będą uniwersalne.

Kilkulatek + szczeniak

Model rodziny, która ma psa, stał się ostatnio niezwykle 
popularny. Pojawiło się mnóstwo filmów z udziałem psów 
w rodzinach, a reklamy promujące produkty dla rodzin prze-
mycają nam obrazy merdających ogonów. Kilkuletnie dzieci 
najczęściej kochają zwierzęta, mają o nich książki i marzą 
o tym, żeby psiak pojawił się w ich domu. Mając kilkuletnie 
dziecko w domu, pojawia się u nas myśl, że szczenię będzie 
najlepszym rozwiązaniem. Mamy w głowie wizję wychowa-
nia psa od małego u boku dziecka, więc wyobrażamy sobie, 
że tak będzie prościej, niż dorosły pies z „przeszłością”. Mu-
simy jednak pamiętać, że szczenię, mimo tego, co często sły-
szymy, nie jest czystą kartą, którą dopiero musimy zapisać. 
Ono ma za sobą doświadczenia z miejsca, z którego do nas 
trafiło, ma swój temperament i genetykę. To rzeczy, których 
nie zmienimy, mając nawet największą wiedzę. Wiele kwestii 
wychowania leży oczywiście po naszej stronie, ale nie może-
my myśleć, że jesteśmy w stanie wypracować wszystko. Są 
też takie cechy sprzężone ze szczeniętami, które koniecznie 
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musimy sobie uświadomić zanim stworzymy w naszym domu 
duet kilkulatka ze szczeniakiem (lub tercet czy kwartet, jeśli 
macie więcej dzieci).

Szczeniaki gryzą. Gryzą swoje posłanie, Twoją ulubioną 
książkę, maskotkę Twojego syna, puzzle Twojej córki oraz 
ręce i nogi Was wszystkich. Ich zęby są jak igiełki, przez 
co każde ugryzienie może powodować krwawienie. Nie ist-
nieją magiczne sposoby na oduczenie szczeniaka gryzienia. 
Możemy rzecz jasna proponować mu gryzaki czy zabawki, 
zamiast naszych rąk. Mimo wszystko nie możemy tej cechy 
całkowicie usunąć. Jest ona po części związana z tzw. inhi-
bicją gryzienia. Psy będąc jeszcze ze swoją mamą uczą się 
wielu kompetencji społecznych, w tym również kontroli siły 
ugryzień. Ogromną rolę odgrywa tu suka, która wkracza, 
kiedy zabawa wymyka się spod kontroli, a zaczyna sprawiać 
ból. To ogromnie ważne, aby szczenięta miały możliwość po-
znawania granic bólowych, dlatego do pewnego momentu 
na gryzienie trzeba pozwalać, ale też reagować. Kilkulet-
nie dziecko ma zdecydowanie niższy próg bólu niż dorośli, 
gryzienie szczenięcia będzie więc dla niego bardziej uciąż-
liwe niż dla nas. (Ale nas też często wkurza, to normalne). 
To bywa frustrujące zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci, 
które często w takich sytuacjach zaczynają bać się swojego 
wymarzonego pieska, bo nie wiedzą, kiedy ten znów użyje 
swoich małych, ostrych ząbków.

Szczeniak to też nauka czystości. Załatwiania swoich po-
trzeb fizjologicznych na zewnątrz (na polu/na dworze — za-
leży, gdzie wychodzicie 😉) uczymy szczeniaka od samego 
początku naszej wspólnej drogi. Wychodzenie z domu kil-
ka, a nawet kilkanaście razy w ciągu dnia to codzienność 
w pierwszych tygodniach. Jeśli któreś z rodziców jest samo 
z dzieckiem i psem, ta czynność będzie utrudniona — zwłasz-
cza w jesienno-zimowym czasie, kiedy ubranie dwulatka jest 
niczym wyprawa na K2. Tu z pewnością łatwiejszą drogę 
będą mieli rodzice, którzy mieszkają w domu z ogrodem. 
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A ci mieszkający na siódmym piętrze wieżowca mają przed 
sobą nie lada wyzwanie. Może kusić was uczenie psiaka zała-
twiania potrzeb na matę. Jak wiele trenerek i trenerów, ja też 
nie jestem fanką tej metody. Przede wszystkim dlatego, że to 
uczenie dwa razy. Kiedy pies nauczy się załatwiać na matę, 
właściwie od razu musi o tym zapomnieć, bo zaczynamy pro-
ces załatwiania się na zewnątrz. Robimy w ten sposób trochę 
zamieszania w głowie naszemu szczeniakowi. Po drugie pie-
sek łatwo może pomylić matę z dywanikiem, np. tym u two-
ich dzieci w pokoju, bo ich struktura jest bardzo podobna.

Duże wyzwanie stoi przed rodzicami maluchów, którzy 
decydują się na szczeniaka. Nie jest to droga niemożliwa do 
przebycia, bo wielu już przez nią przebrnęło i to z całkiem 
dobrymi skutkami. Zależało mi na pokazaniu Wam, że nie 
jest to droga wyłącznie usłana różami i że czasem może być 
ciężko. W tej relacji ogromnie ważna będzie świadomość po-
trzeb i komunikacji szczeniąt. Grunt to wiedzieć, w co się 
pakujesz. Jeśli wybierzesz to połączenie, trzymam za Ciebie 
mocno kciuki!

Kilkulatek + dorosły pies

Kiedy czytam ogłoszenia adopcyjne, często widzę dopiski 
„Nie może mieszkać w domu z dziećmi poniżej dziesiątego 
roku życia” czy też „Nie nadaje się do domu z małymi dzieć-
mi”. W dużej części wynika to z braku świadomości wielkiej 
części społeczeństwa dotyczącej komunikacji psów. Pozwa-
lamy dzieciom na przekraczanie psich granic, czego wyni-
kiem są powroty psów za schroniskową kratę. Są rzecz jasna 
psy, które nie powinny mieszkać z dziećmi. I powiem Wam 
w tajemnicy, że gdybym pisała ogłoszenie adopcyjne moje-
go psa (co oczywiście się nie wydarzy), toteż napisałabym, 
że nie może mieszkać w domu z dziećmi. Fokus niespecjal-
nie odnajduje się w obecności innych dzieci niż Jaś lub tych 
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z najbliższej rodziny. Gdybym miała takiego psa pod opie-
ką w fundacji, chcąc go wyadoptować, brałabym pod uwagę 
jego komfort psychiczny i wolałabym, żeby trafił do domu 
bez małych dzieci lub ogromnie świadomego domu, w któ-
rym nawet jeśli maluchy są, to granice psa będą szanowane.

Genetyka i temperament dorosłego psa nie będzie bez 
znaczenia. Są psy, które kompletnie nie odnajdą się w głoś-
nym domu, które potrzebują spokoju, leżenia na kanapie 
i nie zaczepiania. Są też takie, które bywają nieco mniej wraż-
liwe na bodźcowanie związane z życiem z małymi dziećmi. 
Najważniejsze w takim połączeniu będą dwie kwestie. Po 
pierwsze wybór psiaka, który ma predyspozycje do obco-
wania z dzieckiem dwadzieścia cztery godziny nadobę. Tu 
ogromną rolę będzie odgrywała procedura adopcyjna, zaufa-
nie osobie lub też instytucji, od której takiego psiaka adop-
tujemy. Warto sprawdzić wiarygodność fundacji czy domu 
tymczasowego, porozmawiać szczerze o swoich obawach 
i potrzebach. Drugą kwestią będzie znajomość psiej komu-
nikacji. Reagowanie na sygnały, które wysyła pies, pomoże 
nam lepiej go poznać, ale też uchronić od trudnych sytuacji.

Przy psie dorosłym, podobnie jak przy szczeniaku, musi-
my liczyć się z koniecznością umówienia się z behawiorystą_
ką czy trenerem_ką. Możemy nie znać też historii tego psa, 
możemy nie wiedzieć, skąd do nas przyszedł i co go w życiu 
spotkało. Są kwestie, które mogą nas zaskoczyć i to zawsze 
jest trochę jak los na loterii. Wielu moich kursantów zdecydo-
wało się na tę opcję i podobnie jak ze szczeniakiem — wszy-
scy żyją. Tu też możemy mieć zarówno piękne chwile, jak 
i momenty słabości. Tak czy inaczej, wierzę w Was mocno!
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Noworodek/młodsze niemowlę  
+ szczeniak/dorosły pies

Świeżo upieczona mama z noworodkiem w domu, która 
ma ochotę schować się w jaskini i przeżyć połóg w ciszy. To 
często słyszę od moich kursantek po urodzeniu dziecka. Ja-
skinia jest metaforą, która ma za zadanie pokazać, że to wy-
jątkowy czas, uczenie się nowej życiowej sytuacji, potrzeba 
spokoju, zrozumienia i ustabilizowania poziomu hormonów. 
Zdarza mi się słyszeć, że to dobry moment na pojawienie się 
w domu psa, bo przecież jest tyyyle czasu. I rzeczywiście, kie-
dy wspominam swój półóg, to pierwsze tygodnie myślałam 
sobie „o mamo, ale lajcik, żyć, nie umierać”. Szybko zmie-
niłam zdanie, kiedy po miesiącu Jasiek przestał spać przez 
¾ doby i zrobił się nieodkładalny na jakiś czas. Dzieci są 
różne, my jesteśmy różne_różni. Niektóre mamy mówią, że 
nie ma dwóch takich samych dni i czasem widzą świat przez 
rózowe okoluary, a czasem zastanawiają się, co było nie tak 
w byciu bezdzietną singielką. (Tatowie, nie ignoruję Was, po 
prostu częściej słyszę to od mam). Połączenie noworodka 
czy małego niemowlęcia z nowym psiakiem w domu, czy to 
szczeniakiem czy dorosłym psem to opcja, na którą ja bym 
się nie zdecydowała. Podkreślam — JA! Wcale nie oznacza 
to, że nie ma takich przypadków. Są, trafiają do mnie, wcale 
nierzadko. Potrzebujemy w takiej sytuacji ogromnych po-
kładów sił i cierpliwości. Uczciwy podział obowiązków też 
będzie bardzo pomocny. Tata i mama powinni być zaanga-
żowani w życie i wychowanie obu istot na podobnym pozio-
mie, bo dla jednej osoby jest to często trudne do ogarnięcia. 
Niewykluczone też, że może być Wam potrzebna pomoc ko-
goś z zewnątrz. Nieprzespane noce z trzymiesięcznym dzie-
ckiem, kupogedon u psa, którego notabene jeszcze dobrze 
nie znacie, wizyta w lecznicy weterynaryjnej na nocnym dy-
żurze. Wszyscy zmęczeni. Ba! Styrani. Pomoc babci w opiece 
nad dzieckiem, być może petsittera, który wyprowadzi psa, 

Poleć książkęKup książkę

https://sensus.pl/rf/rodpie
https://sensus.pl/rt/rodpie


94

• 
m

a
m

o
, 

ta
to

, 
c

h
c

ę 
ps

a

kiedy już kompletnie nie będzie sił może okazać się czasem 
potrzebna. Jeśli myślicie o takiej opcji, zdecydowanie weź-
cie pod uwagę te kwestie.

Dodatkowo trzeba się liczyć, że poza adaptacją psiaka 
do nowych warunków, jest też mnóstwo okołoniemowlęcych 
spraw do ogarnięcia przez psa. Czyli nauka spokojnego spa-
cerowania przy wózku, nie skakanie na dziecko, które trzy-
masz na rękach, neutralna reakcja na płacz i inne dźwięki, 
jak np. guganie.

Jeśli pominęłaś_pominąłeś podrozdział „Kilkulatek + 
szczenię” i „Kilkulatek + dorosły pies”, to wróć do nich. 
Opis tego, co może Cię zaskoczyć przy szczeniaku lub do-
rosłym psie, jest adekwatny również przy dzieciach w wieku 
Twojego malucha.

Ciąża + szczeniak/dorosły pies

Trafia do mnie wiele kursantek w ciąży, które są też psimi 
mamami. Przychodzą z różnych powodów. Często przycho-
dzą ze swoimi psami, aby przygotować je na pojawienie się 
dziecka. I o tym szerzej opowiem Ci w kolejnym rozdzia-
le. Czasem jednak okazuje się, że jest to świeżo upieczona 
opiekunka psa. Kiedy decydujemy się na zakup czy adopcję 
psa w ciąży, powinniśmy brać pod uwagę kilka kwestii. Ko-
biety w ciąży czują się różnie. Niektóre przez całe dziewięć 
miesięcy mają świetne samopoczucie i śmiganie z psem nie 
sprawia im trudności. Inne leżą z migreną i światłowstrętem 
co dwa tygodnie. Część (w tym ja) wymiotują cały pierwszy 
trymestr kilkanaście razy na dobę. Czasem możemy czuć się 
dobrze i w dziewiątym miesiącu nadal pokonywać z psiakiem 
dziesięć kilometrów spaceru (to też ja). A innym razem mo-
żemy mieć dość wszystkiego i nie mieć ochoty wyściubiać 
nosa spod koca. I to wszystko jest normalne! Każda z nas 
jest inna, każda ciąża jest inna, każdy miesiąc, tydzień, 
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dzień może być inny. Kiedy rozpoczynasz wspólną przygo-
dę z psiakiem, będąc w ciąży, warto liczyć się z tym, że nasz 
stan choć chorobą nie jest, to jest wyjątkowy i może nam po-
krzyżować plany wychowawcze czy to szczenięcia, czy psa 
dorosłego. Znów nie oznacza to, że nie da się tego zrobić. 
Mamy pewne naturalne ograniczenia i warto zdawać sobie 
z nich sprawę. To że dziś czuję się dobrze, nie znaczy, że za 
tydzień będzie tak samo.

Dobrze jest zastanowić się, który moment ciąży będzie 
dobry na pojawienie się psiaka. Trafiła do mnie kiedyś dziew-
czyna w ósmym miesiącu, ze świeżo adoptowaną suką, wy-
ciągniętą ze wsi. Przez dwa miesiące dzielnie pracowałyśmy 
nad nauczeniem małej miejskiego życia, ale też przygotowa-
niem do nie lada zmiany w jej życiu. Przyszła mama poradzi-
ła sobie świetnie z tym ogromnym wyzwaniem. Końcówka 
ciąży często wiąże się z wieloma przygotowaniami, jeżdże-
niem do sklepów, urządzaniem przestrzeni dla dziecka i, co 
bywa najtrudniejsze dla psa, nagłym zniknięciem mamy na 
kilka dni. To czas, w którym nie każda z nas będzie w stanie 
zająć się czworonogiem, który zaczyna z nami wspólne życie. 
Szczeniak, jak już wiemy, absorbuje mnóstwo czasu, ener-
gii, a momentami i nerwów. Trzeba nosić go po schodach, 
bo jego stawy nie są jeszcze gotowe do radzenia sobie z tym 
samodzielnie, co dla mamy w dwupaku może być uciążliwe. 
Dodatkowo, kiedy za oknem zimno, ubieranie się kilkana-
ście razy w ciągu dnia, w tym zakładanie butów, też proste 
nie jest, a nauka czystości sama się nie zrobi. Przy dorosłym 
psiaku co prawda odpada nam nauka czystości (przynaj-
mniej w większości przypadków), jednak zawsze pozostaje 
kwestia ewentualnych problemów behawioralnych, które 
mogą nas nieźle zaskoczyć. Kiedy postanowicie powiększyć 
swoją rodzinę o psa, czekając już na malucha, podzielcie się 
obowiązkami. Nie ma nic gorszego niż zrzucenie na mamę 
wszystkich spraw związanych z psem, „bo ona przecież sie-
dzi w domu”. Kobieta w ciąży ma prawo źle się czuć, mieć 
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gorszy czas, nie mieć siły na pracę z psem. Weźcie te kwestie 
pod uwagę, jeśli myślicie o psiaku w ciąży. O ewentualnych 
trudnościach z psem podczas ciąży przeczytasz w rozdziale 

„Będziemy mieć dziecko”.

Mamo, chcę pieska

To zdanie wraca jak bumerang w wielu domach. Kiedy de-
cyzją plemienia rodzinnego uznacie, że nadszedł dobry czas 
na pojawienie się psa, wybierzecie już rasę czy hodowle albo 
chociaż dołączycie do grup fejsbukowych z psimi adopcja-
mi… czas na przygotowania. Zazwyczaj zdanie „Mamoooo, 
chcemy mieć psa” to jedno z wielu zdań, których konsekwen-
cji dzieci nie znają. No bo przecież skąd mają znać, skoro 
będzie to ich pierwszy w życiu pies. Jeśli zdecydowaliście, 
że w proces wychowania psa będą zaangażowani wszyscy 
członkowie rodziny, w tym dzieci, warto zacząć przygoto-
wania, zanim czworonóg zawita do naszego domu.

Przygotowanie dziecka na psa w domu będzie rzecz jas-
na dostosowane do wieku naszej pociechy. Podobnie zresz-
tą jest w przypadku obowiązków, o których więcej przeczy-
tasz w kolejnym podrozdziale. Oczekując na pojawienie się 
czworonoga w naszym życiu, możemy wykonać już pierw-
sze kroki, aby dziecku prościej było zrozumieć otaczającą 
go rzeczywistość. Przede wszystkim możemy zabrać swoje 
pociechy do schroniska, hodowli czy innego miejsca, z któ-
rego decydujecie się wziąć psa. Szkolne, a nawet przedszkol-
ne dzieci mogą zadawać swoje pytania opiekunom w schro-
nisku czy hodowcy. Listę takich pytań warto przygotować 
wcześniej. Już nawet starszym niemowlętom możemy czytać 
książki o psiej tematyce. Dla maluchów dobrym wyborem 
będzie np. Opowiem Ci mamo, co robią psy, nieco starsze dzieci 
ucieszą się z książek Barbary Gawryluk: Badyl — pies policyj-
ny, Junior — opiekun osób starszych, Apa — pies zaprzęgowy czy 
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innych z serii Pies na medal. Wiemy doskonale, że czytanie 
rozwija wyobraźnię. Ale poza tym, dzięki takim lekturom zy-
skujemy jeszcze większą supermoc. Mamy możliwość odnie-
sienia się do zachowania bohaterów książek, kiedy pies jest 
już w naszym domu. Dzieciom łatwiej jest zrozumieć wiele 
spraw, jeśli pokażemy im, że w ich ulubionej książce działo 
się tak samo. Nam też dużo łatwiej jest wytłumaczyć czte-
rolatkowi, dlaczego pies powinien pójść do lekarza wetery-
narii, gdy możemy użyć zdania „Pamiętasz, że Lila zabrała 
Felera do weterynarza, żeby móc go zbadać i zaczipować? 
My też jutro pójdziemy, dobrze?”.

Część rodziców decyduje się stworzyć kodeks postępo-
wania, czyli taki zbiór zasad, w którym określamy, na co się 
godzimy, a na co absolutnie nie. To też dobry moment na 
poznanie granic dzieci. Kiedyś na szkoleniu była u mnie ro-
dzina z około trzyletnimi bliźniakami. Mieli wtedy młodą, 
cudowną goldenkę. Jeden z chłopców był bardzo zaanga-
żowany w proces szkolenia i wychowania Freli. Drugi zaś, 
zawsze dzielnie patrzył, ale nie był miłośnikiem wydawania 
smakołyków czy nadmiernego głaskania. Ich mama dosko-
nale wiedziała, że preferencje jednego i drugiego chłopca są 
w porządku. Nie próbowała niczego na siłę zmieniać. I właś-
nie to jest bardzo dobrym podejściem. Jeśli dziecko mówi 
o tym, że nie chce, żeby pies spał w jego łóżku, to możemy 
zapisać to w kodeksie. Wtedy wszyscy dostosowujemy się do 
tej zasady. Taki kodeks to też miejsce, gdzie rodzice mogą za-
znaczyć, na jakie zachowania nie zgadzają się wobec psa. Je-
śli będziecie tworzyć taki zbiór, a nie wiecie, od czego zacząć, 
możecie posłużyć się twierdzeniami z pierwszego rozdziału, 
gdzie opisywałam savoir vivre przy psie. Kodeks oczywiście 
może być elastyczny. Jeśli coś ustalicie wcześniej, a rzeczywi-
stość sprawnie zweryfikuje Wasze plany, możecie znów usiąść 
wszyscy razem i podczas narady zmienić poszczególne punk-
ty. Dzięki temu dzieci też mają poczucie, że ich potrzeby są 
wysłuchane, co zwiększa ich poczucie wartości.
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