POWIERZCHNIE

dywan
parkiet
bruk
beton
linoleum
płytki
gazety
folia bąbelkowa
trawa
mokra trawa
ziemia
śnieg
piach
kałuże
błoto
gumowa wycieraczka
metalowa wycieraczka
ZABAWKI

pluszaki
duże piłki
małe piłki
twarde zabawki
piszczące zabawki
drewniane zabawki
plastikowe butelki
zabawki ze smaczkami
szarpaki
pudełka duże i małe
MIEJSCA

szkoła/boisko szkolne
wybieg dla psów
lecznica
sklep/galeria handlowa
restauracja
łąka
las
jezioro
park
domy znajomych

winda
piwnica
schody
balkon
myjnia samochodowa
dworzec kolejowy
psi salon
LUDZIE

dzieci
kobiety/mężczyźni
osoby starsze
różne ubrania – kapelusze, płaszcze
ludzie na wózku
ludzie o kulach
ludzie z brodą
ludzie w okularach
ludzie z plecakami
mundurowi
ODGŁOSY

dzwonek do drzwi
pukanie
telefon
mowa ludzka w różnych intonacjach
klaskanie
płaczące/krzyczące dziecko
odgłos odkurzacza
odgłos sprzętów AGD
pralka
suszarka
spadające przedmioty np. garnek
pękanie balona
ruch uliczny
karetka na sygnale
odgłosy innych zwierząt
instrumenty muzyczne – gitara, perkusja
INNE ELEMENTY OTOCZENIA

dzieci grające w piłkę
deskorolki w ruchu
rowery

motocykle
traktory
tramwaje
biegnący ludzie
biegnące dzieci
koty
konie
zwierzęta gospodarskie
SYTUACJE I WYZWANIA

wchodzenie do pudła
wchodzenie na podwyższenie
pokonywanie przeszkód
przechodzenie przez tunel
skakanie przez pnie
stanie na wysokim stole
chodzenie po kładce
chodzenie po pochylni
otwieranie parasola
pompowanie balona
kąpiel
tłum ludzi
koncert muzyczny
festyn
spacer w nocy
fontanna
elektrycznie otwierane drzwi
jazda autobusem
jazda tramwajem
wystawa psów
psie przedszkole i szkoła
POZYCJE I ZABIEGI

trzymanie pod pachą
trzymanie za klatkę piersiową
trzymanie za głowę
unieruchamianie przy ziemi
przytulanie
czyszczenie uszu
dotykanie łap i opuszków
oglądanie zębów
dotykanie brzucha
kładzenie na plecach

wkładanie ręki do pyska
dotykanie nosa
czesanie
JEDZENIE

jedzenie z miski metalowej
jedzenie z miski plastikowej
jedzenie z miski dużej
jedzenie z miski małej
jedzenie z kuli
jedzenie z konga
jedzenie z miski kolorowej
jedzenie z pudełka
jedzenie z łyżki
jedzenie z kubka
jedzenie z patelni
jedzenie w kuchni
jedzenie na podwórku
jedzenie w piwnicy
jedzenie w samochodzie
jedzenie z ręki
zabieranie jedzenia i kości
głaskanie w trakcie jedzenia
ZABAWA Z INNYMI PSAMI
ZOSTAWANIE SAMEMU W DOMU
ZOSTAWANIE BEZ RODZINY POZA DOMEM
PRZYZWYCZAJANIE DO OBROŻY I SMYCZY

