Liste med forslag til socialisering og miljøtræning af hvalpen
80 ting på 8 uger - kryds af når din hvalp har mødt/prøvet
Mænd med skæg

Gamle mennesker med rollator

Mænd med styrthjelm

Gamle mennesker med stok

kvinder med Burkal

Mænd og kvinder med paraplyer

Møde voksne m. med flagrende gevandter

Voksne med barnevogne

Børn der råber og leger

Børn der kælker eller løber på rulleskøjter

Babyer

At gå på fortovet og blive overhalet af en cykel

Voksne venlige hunde sorte
Voksne venlige hunde i andre farver

At gå på fortovet og blive overhalet af en
kondiløber
At gå forbi en dør der går op af sig selv

Andre hvalpe i samme alder

At gå forbi en masse indkøbsvogne

Unghunde (forsigtig de kan være voldsomme)

At kører i bil – i bur eller sele

Hunde med gule eller blå øjne

Lyden og synet af en græsslåmaskine

Hunde med stritører eller hænge ører

At gå under et tæppe

Katte

Møde får og lam eller geder

Høns og haner

Møde fugle i bur

Heste og køer

Møde marsvin/tamme rotter/kaniner

Stå på et bord

Gå forbi et bål

Lyden af gryder og potter der tabes

Lyden af et tog, At kører med tog

Lyden og synet af støvsuger

Sejle med et skib, stå i en båd

Lyden af hårtørre

At kører med bus

Lyden af tordenvejr/ Haglvejr (køb en lyd CD)

At kører med elevator

Lyden af helikopter, luftballon

Lyden af en bus der stopper og starter

Voldsom regn

Opleve traktor/snefejer

Gå i skoven – over grene og mos

Høj musik og råbende mennesker

Lyden af motorsav

NYTÅRSFYRVÆRKERI (køb en lyd CD)

Gå på bobbelplast eller tagmetalplade

Lyden af knallert eller motorcykel

Gå på en presenning som er krøllet lidt sammen

Høje BIB lyde fra feks. røgalarm

Gå på en masse halm eller tørre blade

Lyden af ambulance/brandbil

Løbe igennem tunneler

Gå på badebro

Gå rundt i mellem tomme plastflasker i et
børnebadekar
Gå rundt mellem farvede plastbolde i et
børnebadekar
Gå i gennem en stor vandpyt

Lyden af vasketøj, poser og flagsnor der larmer i
vinden

Gå og løbe i sand, Gå på småsten
Soppe eller bade i en sø eller et hav
Opleve lyden af grise eller køer
Opleve lyden af brandbiler, politi og ambulance
Gå balance på en stor træstamme
Kravle under store grene i skoven
Cykelister der ringer med klokken
Møde en person i kørestol
Møde ældre på et plejehjem
Lyd og bevægelse af mange fugle f.eks måger
ved havet

