
SOCIALIZAČNÍ SEZNAM pro štěnáta i dospělé psy 

Představujte zážitky pomalu a klidně - Spojujte s příjemným prožitkem (pamlskem)
Dávejte pozor na signály  stresu - Nikdy nenuťte psa - Dejte přednost kvalitě před kvantitou

Lidé
muži, ženy nosící tašky 
muži, ženy tančí
muži, ženy různých ras
kníry a vousy
lidé s klobouky
lidé nosící brýle
plačící děti
batolata
malé děti
teenageři
staří lidé
děti na skateboardech a jízdních kolech
poštovní přepravci a doručovatelé
lidé v uniformě
lidé s batohy
lidé s deštníky
motocykly
sousedské děti
inline bruslaři
lidé s různými chody
lidé v kostýmu
běžci
cyklisté
klauni

Zvířata
ostatní štěňata
starší psi
psi stejného plemene
psi různých plemen
psi různé barvy, velikosti, tvaru,
klidní psi / feny
návštěva zoo, zooparku, 
zookoutku, minizoo
prodejna pro zvířata
kočky, koťata
koně, krávy
pískomilové, králíci
ptactvo, kuřata
křečci, ještěrky...

Denní dotek, manipulace
obojek, postroj
vodítko
uši
ocas
varlata
břicho
tlapky
prsty na nohou
čistit jeho zuby
nehty týdně - dremel
česání, péče o srst
koupel 2x měsíčně

Zvuky
vysavač
fén
kouřový alarm
elektrický holicí strojek
televize

hlasitá hudba
domovní zvonek
klepání na dveře
hluky aut a ulice
likvidace odpadu
sirény
ohňostroj
horkovzdušný balón
hrom
sekačka na trávu - sněhová fréza
mixér
letadla
praskající balón
kuchyňský robot / mixér
vzduchové brzdy na kamionu
novoroční petardy
pračka / sušička
hlasitý reproduktor
býčí roh
hudební nástroje
budík
výstřely - čepice zbraně

Věci
peří
bubliny
skateboardy
heliové balónky
horkovzdušné balóny
stavební vozidla a stroje
sklápěče / sněžné pluhy atd
tunel typu agility
běžící psi 
davy a hlučící dav
hrací zařízení na hřištích
deštníky
surfovací prkna
schody
tašky
pytle na odpad
přepravované krabice
dálkově ovládané hračky
žehlící prkno
popelářské vozy
stropní větrák
sochy
jízdní kola, motocykly
košťata
lopaty
popelnice - stacionární
automatické posuvné dveře
automatická garážová vrata
invalidní vozíky
skútry
berle, hole
chodci
fax - tiskárna
nákupní košík
sněhulák
pojízdné koše / zavazadla

Místa a situace
samota
veterinární ambulance
jízda v autě
chovatelské stanice
nákupní centra 
restaurace, kavárna
škola, školka
výstava psů
dvory a zahrady přátel
hřiště
výtah
davy lidí
nádraží
autobusové nádraží
obchod s potravinami
bleší trh
fotbal
autoservis
školka štěněte
projeďte McDonald's
hotely
myčka aut
tunel
pláž
lesy
pole
rybníky
bazény
procházky za úsvitu - město-
sousedství lesy / pole
procházky v temném městě -
sousedství lesy / pole

Povrchy
lesklé / reflexní povrchy
kluzavé povrchy
linoleum
plovoucí podlaha
hromada listí
krabice (karton od kuřat, plast. přepravka)
měkký povrch – matrace, drátěnka z postele
led
bublinková folie
plachty
rošty
tráva
špína
chodník
kameny a skály
gumové rohože
hladké podlahy
mokré podlahy
beton, cihly
sníh
písek
trávník
pěna (matrace)
tvrdé dřevo
mosty, mola
voda
bláto


