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Mina jäin kutsikakooliga väga rahule.

Minu arust on väga oluline, et koolis saab käia terve pere.

Väga hea oli rääkida ja kuulata teiste õpilaste tekkinud
muredest ja nendele saada soovitusi, et erinevate tekkinud
probleemidega toime tulla (tavaliselt soovitused toimisid).
Muidu võib ju vahel mõtlema hakata, et minu kutsikas küll
normaalne pole, aga kui kuuled, et ka teistel on sarnaseid
probleeme, rahuned maha.

Kuigi mul on olnud juba eelnevalt kaks koera, sain ma tunnis
loengute käigus teada väga palju uut ja vajalikku koerte
elu-olu kohta.

Koolis õppisime ka seda, kuidas püsida ja olla rahulikult, mis
on kutsikale päris suur väljakutse.

Mulle tundub, et koera õpetamisega tuleb tegelema hakata
koheselt ja kutsikakool on selleks just õige koht kus alustada.

Praegu läheb Handyl hästi. Suurest "hakklihamasinast" on
saanud juba peaaegu normaalne koer- saab teda juba
nunnutada ka veidi.

Soovitan kõigil uutel koeraomanikel
Tiina Toometi kutsikakoolist osa võtta!

See aitab kutsikal:

sotsialiseeruda

end kliinikus rahulikuna ning enesekindlana tunda

õpetab häid kombeid

ennetab/parandab probleemkäitumist (inimeste najale
hüppamine, keelatud esemete närimine, hammustamine ja
urisemine)

õpetab suulisi käsklusi (istu, lama, siia, paigalolek, silmside,

lõdvas rihmas jalutamine, pessa minek).

lisaks õpetab omanikke hindama oma lemmiku tervislikku
seisundit; tervislik toitumine vs ohtlikud toitained; ülevaade
foobiatest ja nende äratundmisest; vaktsineerimine; koera
areng ja hooldamine.

tunnis on suured ja väikesed kutsikad koos (korraga 3-4), et
neil ei tekiks valearusaama nagu eksisteeriks vaid teatud
tüüpi koeri.

lisaks on soovitatav tuua kaasa ka oma teised pereliikmed.

kutsikate eelkool koosneb 5 õppetunnist.

Kutsikate eelkool
dr Kersti Sekseli järgi  (Puppy Preschools®),  on turvaline,
kontrollitud kliiniku keskkond

kutsikatele vanuses 8-16 nädalat.
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Kuna soovime tema eest võimalikult hästi hoolitseda, siis kõik
uued teadmised on meile väga kasulikud.

Koolis saime baasteadmisi ja -oskusi kuidas kutsikat hooldada
ja temaga hakkama saada.

Kõik need kasulikud nõuanded aitavad täna meil paremini oma
koera mõista ja iseennast kindlamini tunda.

Parimat,
Kristel Roossaar

Võta ühendust Tiina Toometi kliinikuga
telefonil 6 413 111 või 6 413 110 või
e-maili aadressil info@toometikliinik.ee.

Registreerumiseks:

Registreerumisel märksõnaga Royal Canin
tasuta püsikliendistaatus Tiina Toometi kliinikus,
mis võimaldab teenustelt saada erinevaid
soodustusi.

Tunnid toimuvad
Tiina Toometi Loomakliinikus aadressil Sõle 3.

Osalenud räägivad:

Meie perele on Lotte esimene koer


