
Szczeniak  
w Twoim domu



W Twoim domu pojawi się 
szczeniak? To cudownie! 
Chcemy pomóc na początku 
Waszej wspólnej drogi. 
Przygotowaliśmy e-book, 
w którym znajdują się 
wskazówki, jak sprawić, 
by Twój pupil poczuł się 
komfortowo w nowym domu.

Z naszego e-booka 
dowiesz się:

jak się przygotować 
na przyjęcie psiaka

na co szczególnie 
zwrócić uwagę podczas 
pierwszych dni szczeniaka 
w nowym domu

kiedy rozpocząć szkolenie

jakie są  
najczęstsze problemy 
opiekunów szczeniąt

jak karmić młodego psa
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Przygotuj dom 
na przyjęcie szczeniaka

Zanim szczeniak do Ciebie trafi, przygotuj dom na jego powitanie.

Co warto zrobić?

Schowaj wszystkie małe przedmioty, które pies mógłby zjeść lub pogryźć.

Zwiń ulubione dywany – szczeniak nie panuje jeszcze nad swoimi 
potrzebami fizjologicznymi.

Unikaj intensywnie pachnących odświeżaczy powietrza – mogą drażnić 
psi nos.

Przygotuj wyprawkę. Pamiętaj o legowisku, podkładach higienicznych, 
zabawkach i miskach. Wybierz również miejsca dla tych przedmiotów.

Wybierając miejsce dla szczeniaka, weź pod uwagę to, że pies lubi 
przebywać w pobliżu opiekuna, ale legowisko nie powinno znajdować się 
„w przeciągu” ani w obrębie głównych szlaków komunikacyjnych w domu. 
Pies potrzebuje bowiem przestrzeni, w której będzie mógł w spokoju 
odpocząć. 

Zastanów się, czy pies będzie miał dostęp do wszystkich pomieszczeń, 
i ustal zasady z domownikami.

Rozejrzyj się za lekarzem weterynarii czy psim przedszkolem.

3



Zanim pokażesz swojego ukochanego psa całemu światu, daj mu czas 
na poznanie nowej rodziny i najbliższego otoczenia.

Dlatego w pierwszych dniach:

unikaj gości

ogranicz psu nowe bodźce

Jeśli posiadasz już psa lub psy, postaraj się je wcześniej przygotować 
na przybycie szczeniaka. 

Możesz np. podzielić mieszkanie bramką na dwie strefy i oswoić starsze psy 
z przebywaniem w określonej przestrzeni. Umieść w niej wszystkie cenne dla 
nich przedmioty, by szczeniak nie miał do nich dostępu zaraz po przybyciu 
do nowego domu.

Przez pierwszych kilka – kilkanaście dni stosuj dotychczasową dietę szczeniaka. 
Po tym okresie możesz zmienić karmę na inną. Najpierw należy mieszać 
ją z dotychczasową i każdego dnia zwiększać udział nowego pożywienia. 
Okres przejściowy powinien trwać 7-10 dni. Takie postępowanie oszczędzi 
dodatkowego stresu związanego z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi.

Pierwsze dni szczeniaka 
w nowym domu
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Szkolenie czas start!
Szkolenie pupila warto zacząć tak szybko jak to możliwe. Młody pies musi się 
nauczyć tego, czego będziesz od niego wymagać w przyszłości. 

Jak to zrobić?

Żeby nie było tak „poważnie”, możesz zacząć od tych komend, które będą 
dla Was dobrą zabawą.

Spróbuj nauczyć szczeniaka podawania łapy albo turlania się.

Z czasem naucz go kolejnych rzeczy.

Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy specjalistów, np. psich trenerów, 
albo z oferty zajęć psiego przedszkola.

Szczeniaka należy także uczyć zabiegów pielęgnacyjnych. Oswajając go 
z czesaniem i dotykaniem różnych części ciała, np. łap i uszu, ułatwisz sobie 
w przyszłości skracanie pazurów lub czyszczenie uszu.
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Podgryzanie – 
najczęstszy problem
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Zdaniem behawiorystów opiekunowie szczeniąt najczęściej zgłaszają się 
do nich z problemem gryzienia przez ich pupili rąk i nóg domowników.

Dlaczego?

Najczęściej to wina opiekunów, gdyż bawią się z młodym psem 
w podobny sposób. Szczenię nie rozróżnia, kiedy jest to zabawa, 
a kiedy już nie. 

Jeśli nie chcesz, by pies podgryzał Ciebie i pozostałych domowników, 
nie pozwalaj na taką „zabawę”

Inne przyczyny podgryzania rąk lub nóg przez młodego psa to trening 
umiejętności łowieckich lub próba zakomunikowania czegoś opiekunowi 
i zwrócenia na siebie uwagi.

Co możesz zrobić?

Zapewnij szczeniakowi gryzaki dostosowane do jego delikatnych zębów.

Podawaj mu zabawki do lizania.

Często zmieniaj zabawki, by pies był nimi ciągle zainteresowany.

6



Nie przekarmiaj!
Podawanie zbyt dużych porcji karmy, „na oko”, oraz stosowanie wielu 
przekąsek nie jest dobre dla psów. Nadwaga oraz otyłość zwiększają ryzyko 
chorób stawów, problemów z układem krążenia, a nawet nowotworów. 
Otyłość to choroba, która skraca życie psa!

Koniecznie:

Odmierzaj karmę na wadze kuchennej.

Pamiętaj, że przekąski powinny stanowić do 10% dziennej dawki kalorii.

Dbaj o aktywność swojego pupila (dopasowaną do wieku i stanu zdrowia).

Psu należy zapewnić optymalne tempo wzrostu. Zbyt dużo kalorii 
w młodym wieku doprowadza do zwiększenia ilości komórek tłuszczowych 
i zwiększa ryzyko otyłości u dorosłego psa.

Lepiej zapobiegać, niż leczyć… 

…dlatego regularnie waż swojego pupila i oceniaj go w wizualnej skali 
BCS. W internecie dostępne są także specjalne karty wzrostu dla młodych 
psów, które ułatwiają samodzielne monitorowanie ich wagi. Korzystając 
z takich narzędzi, będziesz oceniać prawidłowy wzrost psa i ewentualnie 
modyfikować porcje karmy.
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Karma dla szczeniaka – 
jak długo ją podawać?
Szczenięta powinny być karmione kompletną i zbilansowaną karmą 
przeznaczoną na okres wzrostu. Takie posiłki należy podawać, aż osiągną 
one pełną dojrzałość szkieletową. 

Zwykle zaleca się podawanie karmy 
dla szczeniąt:

u ras małych – do 10. miesiąca życia

u ras średnich – do 12. miesiąca życia

u ras dużych – do 15.-18. miesiąca życia

u ras olbrzymich karma dla szczeniąt może być podawana nawet przez 
pierwsze dwa lata życia

Właściwy dobór karmy ma znaczenie! Szybkie tempo wzrostu i intensywny 
rozwój przekładają się na wysokie zapotrzebowanie energetyczne 
młodych psów. W ich diecie nie może zabraknąć także właściwej ilości 
białka niezbędnego do budowy nowych tkanek oraz witamin, minerałów 
i kwasów tłuszczowych omega-3.
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Wypróbuj  
karmy dla szczeniaków

Junior
duże rasy
bogata w indyka, 
z ryżem

Junior
małe i średnie rasy
bogata w indyka, 
z ryżem

Junior
małe rasy
z jagnięciną, łososiem 
i jajkami 
z wysoką zawartością 
nutraceutyków

Junior
średnie i duże rasy
z indykiem, łososiem 
i jajkami

https://tropidog.pl/produkt/tropidog-premium-junior-large-breeds-rich-in-turkey-with-rice
https://tropidog.pl/produkt/junior-small-and-medium-breeds
https://tropidog.pl/produkt/tropidog-super-premium-junior-medium-large-breeds-turkey-salmon-eggs
https://tropidog.pl/produkt/tropidog-super-premium-junior-small-breeds-lamb-salmon-eggs
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