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Brinquedos que divertem e ensinam a cachorrada
Publicado em Produtos, etiquetado brinquedo, damas, disco, gaveta, labirinto, PetGames, roleta,
trilha, xadrez em terça-feira, 30/08/2011 | 3 Comentários »

(http://youtu.be/u_Xbu-qIejE)EXCLUSIVO | SEU cachorro é hiperativo, sofre de ansiedade por
separação ou costuma destruir tudo quando fica sozinho em casa? Talvez a solução seja oferecer
alguma atividade cerebral para o seu cachorro. A empresa brasileira PetGames
(http://www.petgames.com.br/) chegou ao mercado com um leque de brinquedos que prometem
melhorar o bem-estar físico e mental do seu melhor amigo.
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SÃO sete opções de brinquedos indicados para cães: labirinto, xadrez, roleta, gaveta, disco, trilha e
damas. Todos têm como princípio ensinar os bichos de uma maneira divertida, seja por
memorização como também na execução de uma sequência lógica de movimentos, tudo para
conseguirem comer petiscos escondidos no brinquedo.

(http://caninablog.files.wordpress.com/2011/08/petgames-xadrez.jpg)
Brinquedos valem em média R$ 100
PARA que todos aproveitem o brinquedo da melhor maneira possível, o fabricante recomenda que a
brincadeira seja feita na presença do dono e várias vezes ao dia. Sendo que cada sessão deve durar
no máximo 20 minutos. Mas não desanime caso seu pet “empaque” em alguma fase durante alguns
dias. Segundo o fabricante, os brinquedos foram desenvolvidos para serem aproveitados e
descobertos durante semanas.
AS PRIMEIRAS fases de todos os modelos são simples e os animais executam os movimentos
seguindo seus instintos. Já as seguintes requerem movimentos mais finos e coordenados, além de
uma sequência lógica para conseguir todas as recompensas.
NO VIDEO na abertura deste post você pode conferir vários cães curtindo os brinquedos
da marca Pet Games. Para assistir, basta clicar sobre a imagem.
Ler o post por completo » (http://caninablog.wordpress.com/2011/08/30/brinquedos-que-diverteme-ensinam-a-cachorrada/)
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