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POVZETEK 

 

Za oblikovanje pozitivnega odnosa do živega je pomembno, da otroci živa bitja doživljajo 

z neposredno izkušnjo in spoznavajo njihove življenjske pogoje. Pomembno je, da ima 

otrok rad živali, jih neguje, se veseli srečanja z njimi in je do njih obziren. Pri tem pa 

moramo poudariti, da je pogoj, da se tovrstni odnos razvije, neposredna izkušnja. Otrok si 

naj ustvari realne predstave o živih bitjih ter si oblikuje ustrezen odnos do njih  in narave. 

 

Raziskovala sem znanje otrok o biologiji psa, njihov odnos do psa in poznavanje 

primernega vedenja v stiku z njim. Zasnovala in izvedla sem dejavnosti, pri katerih so 

otroci z neposredno izkušnjo spoznavali biologijo psa, njegove življenjske potrebe in 

razvijali pozitiven odnos do  živali. Poleg tega sem raziskovala tudi mnenje vzgojiteljice 

in vodnice o vključevanju psa v dejavnosti vrtca. Raziskavo sem začela z individualnimi 

intervjuji osmih otrok. V intervjuju sem zastavila vprašanja, ki so se nanašala na otrokovo 

prepoznavanje biologije psa in njegove telesne govorice, na otrokovo vedenje ob stiku z 

njim in na njegove življenjske potrebe. Sledile so dejavnosti, v katerih so otroci te 

vsebine spoznavali s čim več neposredne izkušnje. Po opravljenih dejavnostih sem 

intervjuje izvedla ponovno in primerjala pridobljeno znanje, ter spremembe v odnosu 

otrok do psa. Ob vseh izvedenih dejavnostih sem otroke tudi opazovala. Spremljala sem 

motivacijo otrok, čustvo, ki ga otrok izraža ob stiku s psom, reakcijo otroka ob prvem 

stiku s psom in kakšen je vzpostavljen kontakt med njim in otrokom. Iz teh opažanj sem 

pridobila podatke o otrokovem odnosu do psa.  

 

Predhodno znanje otrok o biologiji psa, njegovih življenjskih potrebah, in primernem 

vedenju ob stiku z njim je bilo zadovoljivo. Vsi otroci so izjavili, da imajo pozitiven 

odnos do psa. Manj uspešni so bili pri prepoznavanju pravilne reakcije pri srečanju z 

nevarnim psom. Ob opazovanju otrok med dejavnostmi sem zasledila, da so se otroci v 

družbi psa sprostili, nekateri tudi umirili. Veselje ob pričakovani dejavnosti je bilo 

začutiti pri vseh otrocih. Opazila sem tudi, da so bili otroci zelo motivirani za dejavnosti. 

Strahu ali nelagodja pred stikom s psom nisem opazila pri nobenem otroku. Po 

opravljenih dejavnostih je bilo znanje o biologiji psa, prepoznavanje nevarnega psa ter 

poznavanje primerne reakcije ob srečanju mnogo boljše kot na začetku. Vzgojiteljica in 

voditeljica psa sta imeli glede prisotnosti psa v vrtcu zelo pozitivno mnenje. 

 

Živali varujejo ljudi pred stresom, lahko izboljšajo socializacijo in predstavljajo socialno 

podporo. V tem sobivanju ima žival izredni pomen, katerega se premalo zavedamo. Zato 

bo naše življenje bolj zdravo in kvalitetno, če bodo odnosi z živalmi dopolnilo 

medčloveškim odnosom.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: pes, odnos do živali, terapija s psi, predšolski otrok. 



 

 

SUMMARY 

 

Children require direct experience with animals in order to develop a positive attitude 

towards them. That is how a child can shape a realistic picture of the living world and 

develop a positive perspective towards it. It is important for children to be considerate of 

and look forward to spending time with animals, as well as to learn how to nurture them. 

 

I studied how much children know about the biology of dogs, what their attitude towards 

dogs is, and if they know how to approach them. I designed activities to help children 

learn more about it, which included direct experience with dogs. I also investigated the 

opinion of the kindergarten teacher on using dogs in kindergarten activities. 

 

The first step of the research consisted of an interview of eight children, who were asked 

about the biology of dogs, their needs, body language, and the appropriate way to 

approach them.  The interviews were followed by activities focusing on direct contact 

with a dog. The children were interviewed again afterwards and the changes in their 

knowledge of dogs and their handling were substantial. The children were observed 

throughout all the steps, including their emotional response and the contrast between the 

initial and final interactions with the dog.  

 

The knowledge shown by children during the first interview was satisfactory. All children 

reported a positive attitude towards dogs, although they were less capable of recognizing 

dangerous dogs and approaching them properly. During the experience-oriented 

activities, the children calmed down and became more relaxed. The children were highly 

motivated and felt happy when anticipating the activities. Fear and discomfort were not 

noted at all. The results of the second interview have shown that the kids were able to 

deepen their knowledge on the biology of dogs, identify dangerous dogs and learn how to 

approach them more properly. The kindergarten teachers also gave positive feedback on 

the idea of including dogs in kindergarten activities. 

 

Animals can help people reduce stress, improve socialization, and give social support. 

Though often undervalued, they can improve the quality of life of people and 

complement interpersonal relationships. 

 

 

KEY WORDS: dog, attitude towards animals, therapy with dogs, pre-school child. 
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1 UVOD 
 

1.1 Pomen stika predšolskih otrok z živimi živalmi  
 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je navedeno, da naj otrok v vrtcu in izven njega aktivno 

raziskuje pojave, ki ga zanimajo. Raziskovanje naj bi bilo zabavno in razburljivo ter naj 

bi odpiralo vrata do vedno novih zanimivih problemov. Ob opazovanju pojavov okoli 

sebe, razmišljanju o njih in rokovanju z živimi bitji naj bi otrok razvil čut za naravo in 

spoznaval, kako ta deluje. Tudi (2007) menita, da je v življenju otroka prisotnost živih 

bitij še kako pomembna. Žival nudi otroku nežnost, kadar je žalosten, lahko mu je v uteho 

ali mu pomaga vzpostavljati stik z ljudmi itd. Žival otroka ne bo okregala, ga ne bo 

razočarala in mu bo vedno na voljo kot ključni dejavnik v njegovem življenju. Zato stik z 

živimi živalmi otrokom omogoča in nudi stvari, ki jih še tako kvalitetna knjiga ali 

tehnologija ne moreta preseči. Otrok ob stiku z živaljo razvije večjo sposobnost empatije, 

saj se v tem procesu nauči razumeti, kaj žival čuti. Med odraščanjem se bo sposobnost 

empatije prenesla tudi na otrokov odnos do ljudi. Otroci se prek stika z živaljo naučijo, 

kaj živalim prinaša zadovoljitev. Tako se bo otrok, ki je v stalnem stiku z živalmi, naučil 

skrbeti in prevzemati odgovornost najprej za manjše stvari in pozneje tudi za 

odgovornejša, življenjsko bolj pomembna dejanja in odločitve.  

Marinšek in Tušak (2007) navajata, da lahko izpostavimo štiri faktorje, preko katerih 

lahko odnos med otrokom in živaljo definiramo kot potencialno koristen.  

 Vzajemnost v povezavi z izkušnjo dajanja in prejemanja skrbi in podpore. 

 S potrpežljivostjo in trajno naklonjenostjo identificiramo otrokovo percepcijo trajne 

narave in trajne emocionalne vezi njegovega odnosa z živaljo.  

 Izboljšano razpoloženje pomeni otrokovo percepcijo dobrega počutja in občutka 

pomembnosti, ki mu ga nudi odnos z živaljo. To je odločilni element, ki vsebuje 

občudovanje in naklonjenost med živaljo in otrokom.  

 Ekskluzivnost se osredotoči na otrokovo notranje zaupanje v hišnega ljubljenca kot 

zaupnika. Vključuje otrokovo zanašanje na ljubljenca, s katerim lahko deli osebne 

občutke in skrivnosti. Žival predstavlja pomembnega družabnika še posebej, ko ima 

otrok malo prijateljev in podpore znotraj skupnosti ali doma.  
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1.2 Kako se predšolski otrok uči?  

 

1.2.1 Začetno naravoslovje 

 

»Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno 

vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega 

življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi 

pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Področje postopno razvija naravoslovne 

pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidenje in reševanje problemov, 

postavljanje hipotez, klasifikacija, iskanja in povzemanja bistva in pomena ter oblikovanja 

konceptov. Ti procesi pri otroku potekajo nezavedno, vendar so hkrati osnove znanstvene 

metode v naravoslovju.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 37)  

V Priročniku h kurikulu (2001) Krnel navaja, da otrok pri naravoslovju spoznava naravne 

zakonitosti, gradnike našega obstoja. S tem si gradi temelje za nadaljnje spoznavanje življenja 

okrog sebe. Naravoslovje je temelj za povezavo mišljenja in dejavnosti, saj se vzporedno s 

tem procesom razvijajo naravoslovni postopki in stališča ter sproti oblikujejo pojmi. 

Razumevanje pojavov v naravi se razvija ob neposredni dejavnosti otrok, kar pa seveda ne 

pomeni, da bi morali otroci vso zakladnico človeškega znanja odkrivati od začetka. To ne 

pomeni, da nimajo nič izkušenj, ampak da gradijo na svojih že obstoječih – tedaj še 

osiromašenih – izkušnjah.  

Kot razlaga Harlen (1985, v Krnel, 1993), nam naravoslovje prinaša dvoje: je tako vsebina kot 

metoda, proces in produkt. Proces poteka skozi zbiranje podatkov, preverjanje idej in iskanje 

razlag. Produkt pa so zamisli, ki jih uporabljamo pri razlagi novih izkušenj.  

Krnel (1993) prikaže več vidikov naravoslovja. Razvojni vidik osvetljuje tesno povezanost 

učenja naravoslovja in miselnega razvoja, njuno obojestransko učinkovanje ter pomen 

naravoslovnih vsebin in metod za miselni razvoj. Zgodovinski vidik povezuje razvoj 

znanstvenih naravoslovnih pojmov, ki je potekal v stoletjih raziskovanj, konstrukcij teorij in 

njihove zamenjave z boljšimi, z razvojem individualnih naravoslovnih pojmov. Preizkušanje 

hipotez in opravljanje znanstveno zasnovanih poskusov zahtevata in s tem razvijata kritično 

mišljenje. Iz tega lahko sklepamo, da ima naravoslovje zelo pomembno vlogo pri razvoju 

zdravega in kritičnega mišljenja. Omeniti moramo še konstruktivistični vidik, ki poudarja 

postopno pridobivanje znanja in pomembnost vpliva že pridobljenih znanj na sprejemanje 

novega znanja. Družbeni vidik naravoslovja nam prikaže, da naravoslovna pismenost postaja 

kulturno vprašanje. Med človekom in naravo se mora vzpostaviti nov, kvalitetnejši odnos, ki 

temelji tudi na znanju.  
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Za otrokov skladen razvoj (doživljanje, čustveno izražanje, pridobivanje izkušenj in spoznanj) 

stik z naravo nepogrešljiv. Da bi to omogočili, moramo otroka velikokrat postaviti v umetno 

situacijo (v igralnico na primer prinesemo žive organizme ali naravne materiale). S tovrstno 

dejavnostjo želimo otroka spodbuditi k opazovanju, doživljanju in spoznavanju, da lahko z 

lastnim znanjem vpliva na nekatere procese – jih spodbuja ali ustavi.  (Katalinič, 1992, str.7) 

1.2.2 Pomen neposredne izkušnje 

 

Avtorica Mijoč (1992) razloži izkušnjo kot nekaj, kar včasih jemljemo za samoumevno, 

čeprav ni samoumevno. Sprašuje se tudi, ali pri vsaki aktivnosti pridobimo določeno znanje, 

za katerega lahko rečemo, da smo ga pridobili po modelu izkušenjskega učenja. 

Ob vprašanju, kaj je izkušenjsko učenje, Jarvis (2003) povzame, da to refleksija na podlagi 

izkušenj. Avtor tudi pove, da je že po bežnem pregledu knjig o izkustvenem učenju razvidno, 

da izkušnjo različni avtorji dojemajo različno. Včasih jo na primer jemljejo kot samoumevno. 

Mnogi avtorji implicitno trdijo, da je izkustveno učenje participativno. Drugi definirajo ta 

termin kot vsoto vseh prejšnjih izkušenj. Izkustveno učenje je tudi proces, kjer se ljudje sami 

in v povezavi z drugimi srečajo v neposrednem stiku in razmišljajo o izkušnji. Posledično 

izkušnjo vrednotijo, transformirajo, ji dajejo osebni in družbeni pomen ter prenesejo rezultate 

vseh teh procesov v nove načine vedenja, bitja, akcije in interakcije. Najpomembnejše je, da 

je za izkušenjsko učenje potrebna neposredna izkušnja, za katero Vrščaj (2000) navede, da je 

temelj za abstraktno nadgradnjo, temelj za spoznavanje žive narave.  

Za boljšo ponazoritev, kako izkustveno učenje poteka, Mijoč (1992) prikaže Kolbov model 

izkustvenega učenja v štirih stopnjah. Kolb se zavzema za transakcijsko in transformacijsko 

pojmovanje pouka, kar pomeni, da učenje opredeljuje kot proces, v katerem se znanje ustvarja 

skozi transformacijo izkušnje. Za učenje je potreben nenehen preplet štirih elementov. Najprej 

je potrebna konkretna izkušnja, ki jo pridobi otrok. Temu sledita opazovanje izkušnje in 

refleksija. Zadnja stopnja opisuje preizkušanje novih znanj in njihovo posplošitev v novih 

situacijah.  
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Slika 1: Model izkustvenega učenja. 

KONKRETNA IZKUŠNJA 

 

 

           AKTIVNO                                                                                 RAZMIŠLJUJOČE 

 EKSPERIMENTIRANJE                                                                      OPAZOVANJE 

 

 

ABSTRAKTNA KONCEPTUALIZACIJA 

 

Avtorica Marentič Požarnik (1992) predvideva, da bo v prihodnje količina izkustvenega 

učenja narasla. Izkustveno učenje je namreč nastalo kot odgovor na večni problem povezave 

teorije in prakse. Ta tip učenja skuša zapolniti vrzel med praktičnim in teoretičnim, tako da 

daje osebi, ki se uči, aktivno vlogo v učnem procesu, v katerem se novo znanje ustvarja s 

transformacijo izkušnje. 

 

1.2.3 Aktivno učenje 

 

Avtorica Batistič Zorec (2000) opiše, da v predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje, 

kar pomeni, da se otroci učijo večinoma preko igre in drugih, tudi praktičnih, dejavnosti, ki v 

vrtcu večinoma potekajo v različnih socialnih interakcijah z vrstniki in odraslimi. Pri tem jim 

pomagajo metode opazovanja, posnemanja, preizkušanja (manipuliranja s stvarmi in 

materiali) in reševanja problemov, komentiranja dejavnosti, spraševanja in poslušanja drugih, 

reševanja medsebojnih konfliktov in dogovarjanja. 

Z roko v roki s spontanim učenjem poteka aktivno učenje, za katerega Krnel v Priročniku h 

kurikulu (2001) razloži, da temelji na kognitivnih psiholoških teorijah – otrok je aktiven v 

procesu pridobivanja in konstruiranja znanja. To teorijo upoštevajo avtorji sodobnega 

kurikuluma, ki je odprt in fleksibilen. 

V Kurikulumu (1999) je navedeno, da le-ta usmerja vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju z 

določenimi temeljnimi načeli, ne predpisuje pa konkretnih ciljev. S tem zaposlenim daje 

svobodo in jih usmerja v upoštevanje načela aktivnega učenja, preko katerega se otrok 

najbolje uči. Usmerja torej v učenje prek konkretnih izkušenj in praktične udeležbe v 
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aktivnostih. Avtor Krnel v Priročniku h kurikulu (2001) navaja, da je učenje naravoslovja 

zavestna dejavnost, ki vključuje specifične postopke za odkrivanje in potrjevanje zamisli.  

»Zgodnje naravoslovje v vrtcu naj bi postavilo temelje kasnejšemu naravoslovju v šoli, cilj 

tega naj bi bil naravoslovno pismen posameznik, ki bi bil poleg temeljnih pojmov opremljen 

še s sposobnostmi za reševanje problemov in odkrivanje narave na logičen in znanstveni 

način.« (Priročnik h kurikulumu, 2001, str. 160) 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je navedeno načelo aktivnega učenja in neposredne izkušnje. 

Zapisano je, da mora predšolska vzgoja v vrtcu graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k 

pridobivanju novih doživetij, izkušenj in spoznanj. Te cilje vzgojitelji dosegajo, tako da pred 

otroka postavljajo smiselne zahteve oz. probleme, ki vključujejo aktivno učenje. Otroku 

morajo omogočati tudi izražanje in doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažirati. 

Ti cilji morajo biti doseženi tudi z zagotavljanjem spodbudnega okolja za učenje, ki izhaja iz 

načrtovanega in nenačrtovanega dela vzgojitelja. Dejstvo je, da se otrok nauči največ, če je 

sam aktiven v procesu. 

 

Avtorica Marentič Požarnik (2002) navaja, da je izkušenjsko učenje uspešno, saj gre pri tem 

procesu za otrokovo samostojno razmišljanje. Otrok je tako miselno kot čustveno aktiviran, 

učenje pa je vpeto v različne življenjske okoliščine. S tem otrok pridobi trajnejše znanje, ki bo 

uporabno v novih situacijah in mu bo pomagalo bolje razumeti sebe in svet okrog sebe. 

Učenje ni več transmisija, ampak transakcija. Ta je definirana s smiselnimi interakcijami med 

otrokom in odraslim ter med otroki. In končno učenje postane tudi transformacija, saj 

spreminja otrokova pojmovanja o svetu in njegovo pojmovanje samega sebe.  

Podobno menita avtorja Hohmann in Weikart (2005), ki opisujeta aktivno učenje kot učenje, 

pri katerem otrok deluje na predmete, stopa v interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki ter 

pri tem konstruira novo razumevanje. Otroci so aktivni zaradi prirojene želje po raziskovanju. 

Za otroka aktivno učenje pomeni usmerjeno in neposredno doživljanje objektov, ljudi, zamisli 

in dogodkov. Je nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja. Otroci se učijo pojmov, tvorijo 

zamisli in ustvarjajo svoje lastne simbole ali abstrakcije preko dejavnosti, ki jo sami 

spodbudijo (gibanje, poslušanje, iskanje, občutenje, razpolaganje in rokovanje). Takšna 

dejavnost, ki se odvija v socialnem okviru, v katerem sodeluje tudi pozoren in občutljiv 

odrasel človek, omogoča otroku, da se vključuje v resnično zanimive izkušnje, ki bodo morda 

vodile v protislovne sklepe in posledično reorganizacijo otrokovega razumevanja sveta.  
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Aktivno učenje po Hohmannu in Weikartovi (2005) ima štiri temeljne prvine. 

  Neposredno delovanje na predmete. 

Aktivno učenje je odvisno od uporabe materialov, predmetov. Aktivno učenje se začne, ko 

otroci razpolagajo in rokujejo s predmeti, uporabljajo svoje telo in vse svoje čute pri 

raziskovanju predmetov. Delovanje na predmete daje otrokom nekaj »realnega«, o čemer 

razmišljajo in razpravljajo z drugimi.  

  Razmišljanje o delovanju. 

Samo delovanje ne zadošča za učenje. Da bi otroci razumeli neposredni svet okoli sebe, 

morajo biti z njim v razmišljujoči interakciji. Otrokovo razumevanje sveta se razvija, ko 

opravlja dejanja, ki izhajajo iz potrebe preizkusiti zamisli ali poiskati odgovore na vprašanja.  

  Notranja motivacija, domiselnost in posplošitev. 

V tej perspektivi spodbuda za učenje prihaja od otroka, njegovih interesov. Njegova vprašanja 

in nameni ga vodijo k raziskovanju, eksperimentiranju in konstruiranju novega znanja in 

razumevanja. Postavljajo si vprašanja, hipoteze in izumljajo stvari. 

  Reševanje problemov. 

Izkušnje, pri katerih otroci dosežejo učinek, ki so ga pričakovali ali pa tudi ne, so bistvene za 

razvoj njihovih sposobnosti razmišljanja in sklepanja. Ko se otroci srečujejo s pravimi 

problemi (nepričakovanimi rezultati ali ovirami na poti do uresničitve svojih namenov), 

proces usklajevanja nepričakovanega s tem, kar že vedo o svetu, spodbuja učenje in razvoj. 

Pomembnost motivacije na področju aktivnega učenja marsikdo zanemarja, vendar je 

ključnega pomena. Motivacijo predstavljajo problemi, s katerimi se sooča otrok in ki so zanj 

osebno smiselni in pomembni. Delno motivacijo lahko poda tudi odrasli.  

Kakšna je vloga odraslih pri aktivnem učenju, ponazorita avtorja Hohmann in Weikart (2005), 

ki priporočata, da odrasli podpiramo razvoj otroka z opazovanjem in interakcijami, da bi 

odkrili, kako razmišlja in sklepa.  

Kot nadgradnjo navedeta tudi nekaj dejavnosti odraslih: 

  organizirajo okolje in rutine za aktivno učenje; 

  vzpostavljajo ozračje za pozitivne socialne interakcije; 

  spodbujajo otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno   razmišljanje; 

  opazujejo in interpretirajo dejanja vsakega otroka; 

  načrtujejo izkušnje, ki gradijo na otrokovih dejanjih in interesih.  

Kakšno vlogo imajo otroci pri aktivnem učenju? Avtorja (2005) navedeta naslednje 

dejavnosti: 
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  dajejo pobude za dejavnosti, ki izvirajo iz osebnih interesov in namenov; 

  izbirajo materiale in se odločajo, kaj z njimi početi; 

  z vsemi čuti aktivno raziskujejo materiale; 

  odkrivajo razmerja skozi neposredno izkušnjo s predmeti; 

  preoblikujejo in kombinirajo materiale; 

  uporabljajo starosti primerna orodja in opremo; 

  uporabljajo velike mišične skupine; 

  govorijo o svojih izkušnjah; 

  s svojimi besedami govorijo o tem, kar počnejo.  
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»Zagovorniki aktivnega učenja ne povezujejo učenja samo s kognitivnim razvojem, ampak 

tudi z drugimi področji osebnosti, med katerimi prevladuje motivacija učenca. Samo idejo o 

pomenu notranje motivacije za učenje najdemo že pri Rousseau, Froblu ter Montesorijevi. 

Učenje je povezano z otrokovo radovednostjo, z željo, da razume in rešuje probleme.« 

(Batistič Zorec, 2002, str. 37)  

 

Avtorica Batistič Zorec (2002, po Bredekamp, 1996) zapiše, da avtorji razvojno ustrezne 

prakse trdijo, da otrok ni treba siliti k učenju, saj so zanj notranje motivirani z željo, da si 

osmislijo svet.  
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1.3 Razvijanje pozitivnega odnosa do živega 
 

»Človek, ta Homo sapiens, vidi samega sebe kot najvišjo stvaritev življenja, kot »krono« 

človeškega cesarstva, kot končni cilj. Pri tem spregleda, da je samo vmesni člen na poti od 

začetkov življenja na tem planetu pa do višjih oblik človeštva prihodnosti, torej nekaj 

prehodnega, nedokončnega. Ali je torej samo vrsta »živali« med mnogimi živimi bitji? Ali 

imamo možnosti sporazumevanja z živalmi, predvsem s tistimi, ki so na najvišji stopnji 

razvitosti, denimo, s psi, ali s tistimi primati, iz katerih izhaja človek. Komuniciranje je 

namreč oblika sporazumevanja med živimi bitji, kar pomeni, da je komuniciranje tudi oblika 

sporazumevanja z živalmi.« (Vreg, 1993, str. 11) 

Kot navajata Jerman in Kos po Wilsonovi (2012), je najučinkovitejši način, da v otrocih 

vzbudimo vseživljenjski smisel za skrb, varovanje in odgovornost za naravo, da jim 

omogočimo pogoste pozitivne izkušnje v naravnem okolju. Če teh v zgodnjem otroštvu niso 

pridobili, pogosto razvijejo neutemeljene strahove in predsodke do narave. To oriše tudi 

raziskava, ki jo je izvedel Ocepek (2001). V njej je raziskan odnos slovenskih otrok do živali. 

Na vprašanje, katera je njihova najljubša žival, so bili najbolj pogosti odgovori pes, mačka, 

zajec, konj. Največja deleža sta zavzela pes in mačka. Na vprašanje, katerih živali ne marajo, 

je bil najbolj pogost odgovor kača, sledili so žuželke in pajki.  

Pri zaščiti otroka in živali pri dejavnostih je še kako pomemben zgled odraslega, ki mora 

otroka opozoriti na nevarnosti, ki se mu lahko zgodijo v stiku z živalmi. Ker je spoznavanje 

narave zelo intenzivno, moramo le-to prilagoditi otroku. Avtorji podajo nekatere dileme o 

vključevanju živih organizmov v izobraževalne ustanove. Vrščaj (2000) ima naslednja 

pomisleka: 

  Zakaj in kako delati z živimi objekti? Otroci lahko dobijo pomanjkljiv občutek za 

realno nevarnost, zato je vredno razmisliti, kakšne posledice imajo določeni postopki pri 

spoznavanju narave za otroke. Postavlja se vprašanje, ali spoznavati živo v naravi ali v 

učilnici. 

  Ali je dopustno uporabljati živa bitja pri posredovanju znanja in jih imeti v ujetništvu, 

gojiti ali prinašati in vračati v naravo?  

V odnosu z živimi bitji lahko otroci pridobijo mnogo pozitivnega. Ocepek (2012) najprej 

izpostavi izgradnjo otrokovega samospoštovanja, stik z živimi bitji pa ugodno vpliva tudi na 

razvoj govora. S svojo atraktivnostjo in vedenjem živali iz otroka izvabljajo besedna sporočila 

ter so hkrati potrpežljivi in vztrajni sprejemniki otroškega bebljanja.  

Vrščaj (2000) navaja tudi, da pot do tovrstnih informacij poteka preko izkušenjskega učenja. 

Izkušenjsko učenje načrtujemo tako, da najprej zaščitimo otroka in žival. Skozi proces učenja 

pustimo otroku dovolj časa za samostojno opazovanje in doživljanje ter ga pri opazovanju 

vodimo.  
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1.4 Uporaba živali v terapevtske namene 
 

Singer (2008, str. 25) navaja: »Nekoč je veljalo, da samo ljudje uporabljajo orodja. Potem so 

opazili, da galapška žolna uporablja kaktusov trn, da bi izbrskala žuželke iz drevesnih razpok. 

Zatem so domnevali, da je človek, čeprav tudi druge živali uporabljajo orodja, edina žival, ki 

si orodje izdeluje sama. Toda Jane Goodall je odkrila, da šimpanzi v tanzanijski džungli 

prežvečijo liste, da bi iz njih naredili gobico, ki vpija vodo, ter da z vej osmukajo liste in iz 

njih naredijo orodje za lovljenje žuželk. Raba jezika je bila prav tako ločnica – a zdaj so se 

šimpanzi, gorile in orangutani naučili ameslana, znakovnega jezika gluhonemih, in obstajajo 

nekateri dokazi, da imajo kiti in delfini morda svoj lastni kompleksni jezik. Preteklo je nekaj 

časa, ko smo začeli uporabljati živali ne le v prehranjevalne namene, ampak tudi socialne.« 

Prvi zametki terapije z živalmi izhajajo iz l. 1919, ko so predlagali vključitev psov v 

pediatrične bolnišnice. Salatto (2001) navaja, da se je leta 1970 začela terapija kot pomoč 

ljudem z duševnimi problemi. Zdravnik dr. Levinson naj bi imel v čakalnici pacienta najstnika 

in svojega psa. Čez več tretmanov (in srečanj psa in pacienta v čakalnici) je uvidel pozitivne 

učinke psa na pacienta. Ker je terapija pokazala vidne uspehe, je začel konstantno vključevati 

psa v svoja srečanja s pacienti.  

Avtorja Marinšek in Tušak (2007) navedeta glavne pozitivne učinke terapije z živalmi. Žival 

je lahko:  

  vir brezpogojne ljubezni; 

  izhod človekove želje po izražanju ljubezni; 

  izpopolnjevalec človekove želje po izražanju moči; 

  učitelj otrok pri seksualni vzgoji; 

  učitelj pri učenju odgovornosti; 

  socialno mazilo; 

  sopotnik.  

Samo vključevanje psa v terapevtske namene prinese veliko pozitivnih učinkov, tako fizičnih 

kot psiholoških. Avtorica Salotto (2001) je naštela oboje. 

Psihološke prednosti:  

  večji vnos humorja v človekov vsakdan; 

  dvig samozavesti; 

  pridobitev občutka, da posameznika nekdo potrebuje; 

  povečanje želje po samostojnosti; 
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  povečana motivacija; 

  večja želja po izobraževanju. 

Fizične prednosti: 

  uspešnejše okrevanje po bolezni; 

  lažje soočanje z boleznijo (žival lahko potolaži posameznika); 

  mišična rehabilitacija osebe pri okrevanju po bolezni (najbolj očitno se vidi pri jahanju) ali 

vsakdanja aktivnost; 

  podaljšana življenjska doba človeka. 

 

Zaključimo lahko z mislijo avtorjev Marinška in Tuška (2007), ki zapišeta, da ima žival v 

sobivanju s človekom izreden pomen, ki ga premalo izkoriščamo. Mnogi začenjajo hišne 

ljubljence oblačiti in z njimi ravnati kot z ljudmi. Izoblikovati je treba zdrav odnos med 

človekom in živaljo, saj ima tudi žival pravico ostati žival! Zato odnos z živalmi ne sme biti 

nadomestilo za človeške odnose. Naše življenje bo v tem pogledu zdravo in kvalitetno, če 

bodo odnosi z živalmi dopolnilo medčloveškim odnosom. 

 

1.4.1 Animal assisted therapy – terapija z živalmi – in animal assisted activities 

– aktivnosti z živalmi 

(Povzeto po: Marinšek in Tušek, 2007) 

Terapija z živalmi je v Sloveniji postala znana v zadnjih desetih letih. Prve živali, s katerimi 

so začeli izvajati terapije, so bili konji. Nato so se začele uveljavljati tudi terapije in aktivnosti 

z drugimi živalmi, med drugim s psi, mačkami, kunci, pticami. Do danes pa se je najbolj 

uveljavila terapija s psi.  

V krogu terapije z živalmi ločimo dva uveljavljena strokovna pojma. Prvi je AAT (Animal 

assisted therapy – terapija z živalmi) in drugi AAA (Animal asisted activities – aktivnosti z 

živalmi).  

AAA so aktivnosti, kjer sodelujejo živali, ki so vključene v okolje z izučenimi strokovnjaki in 

prostovoljci. Ker je za tovrstne aktivnosti značilno, da nimajo specifičnih usmerjenih ciljev, je 

tudi vsebina obiskov zastavljena spontano. Za vsak obisk, ki ga žival in lastnik opravita, ni 

treba voditi evalvacije.  

AAT izvajajo strokovnjaki kot običajen del svojega poklicnega dela. Pomembno je, da so pri 

vsakem obisku določeni cilji. Taki cilji so na primer izboljšanje socialnih sposobnosti, stopnje 

gibljivosti, govornih sposobnosti itn. Celotna dejavnost je vnaprej pripravljena. Celotni proces 

je treba dokumentirati. 
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Pri terapiji in aktivnostih z živalmi moramo upoštevati nekatera pravila. Avtorja jih naštejeta 

veliko število, najpomembnejša pa so naslednja:  

  živali morajo biti redno in pravilno cepljene; 

  živali morajo biti redno pregledane pri veterinarju; 

  konje, pse in mačke je treba sterilizirati ali kastrirati; 

  živali morajo ubogati na ukaz, biti na povodcih ali pa morajo biti zaprte v boksih, kletkah; 

  živali ne smemo hraniti s hrano, ki jo jedo ljudje; 

  sveža voda mora biti živalim vedno na voljo; 

  psi in mačke morajo biti navajeni popolne čistoče; 

  predhodno se je treba pozanimati o strahovih, alergijah, fobijah udeležencev.  

 

Ocepek (2012) našteje še nekaj dodatnih pravil: vedno se moramo pripraviti na dejavnost z 

živalmi na najvarnejši možen način. To pomeni, da moramo dati otrokom ustrezna in 

natančna navodila, pri doživljanju dejavnosti moramo biti pripravljeni na predsodke nekaterih 

otrok, hkrati pa moramo ob tem ustrezno reagirati. 

Ocepek (2012) navede še nekaj dodatnih pozitivnih učinkov živali na otroke: 

  vpliv živali na nemirne in osamljene otroke – takim otrokom živali prinašajo veliko 

smeha in sprostitve in s tem posledično umiritev;  

  vpliv živali na občutek skupinske pripadnosti, saj otroci skupaj skrbijo za žival, za kar je 

potrebno sodelovanje; iz tega sledi, da se otrok počuti sprejetega, upoštevanega v 

skupnosti;  

  vpliv živali kot motivacija za delo – aktivnost z živaljo lahko ponudimo kot nagrado ob 

opravljeni nalogi ali žival ponudimo kot opazovalca ob opravljanju dejavnosti;  

  ugoden vpliv živali na otroke, ki imajo težave z motoriko, saj je pri živalih pomembno, 

kako jih božamo, kakšen prijem uporabimo. Če pestujemo podgano, moramo biti nežni, a 

odločni. Pri prijemanju je pomembna tudi fina motorika, saj ima podgana veliko finih 

»elementov«, na katere moramo biti pazljivi.  
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Marinšek in Tušek (2007) ter Chandler (2005) omenijo še nekaj pozitivnih lastnosti živali: 

  živali sprejmejo človeka brezpogojno; 

  prisotnost živali je razvedrilna; 

  žival povečuje komunikacijo med ljudmi; 

  vpliv dotikov na zdravljenje (v bolnišnicah, kjer je večina dotikov bolečih in neprijetnih, 

je dotik živali prijeten in varen); 

  druženje z živaljo povzroča povečanje empatije; 

  žival vzbudi občutek povezanosti in vzajemnega zaupanja; 

  žival vzpodbuja osebni in socialni razvoj pri klientu. 

 

Vendar ne smemo pozabiti na nekaj omejitev, ki jih ima odnos med otrokom in živaljo. 

Dejstvo je, da moramo biti pri izbiri živali zelo pozorni. Živali, kot so psi, mačke ali ptiči, 

lahko za lastnika predstavljajo neprimerne fizične in psihosocialne izzive.  

Marinšek in Tušak (2007) ter Chandler (2005) navajajo nekaj negativnih lastnosti: 

  živali povzročijo rivalstvo in tekmovalnost v skupini; 

  udeleženci lahko izzovejo žival, ne da bi se tega zavedali; 

  pri udeležencih se pojavijo alergije; 

  pri udeležencih se lahko pojavijo določeni strahovi ali morda celo fobije; 

  kulturna in verska prepričanja posameznikov (v muslimanski veri so psi nečiste živali), 

zaradi katerih obstaja možnost, da udeleženci živali ne sprejmejo; 

  tveganje poškodbe udeleženih posameznikov; 

  možna izguba in žalovanje udeležencev za živaljo; 

  zaradi preveč grobega ali impulzivnega vedenja vključenih lahko pride do poškodb pri 

živalih. 
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1.4.2 Uporaba psa v terapevtske namene 

 

Najpogosteje pri terapijah in aktivnostih uporabljajo psa. Zaradi svojega temperamenta in 

zvestobe človeku je najbolj primeren, navedeta Marinšek in Tušek (2007). 

Posebne pasme, za katero bi lahko rekli, da bi bila najbolj ustrezna za terapevtske namene, ni, 

navaja Chandlerjeva (2005). Nekatere pasme lažje treniramo, so prijaznejše do ljudi in ostalih 

psov, so bolj nagnjene k ugajanju ljudem, mirnejšega temperamenta, želje in tolerance za 

zahtevnejše aktivnosti. Pasma ni tako pomembna, najpomembnejša je vzgoja psa. Psi so 

najbolj ustrezni tudi, ker jih je lahko trenirati.  

Chandler (2005) navaja nekaj osnovnih faktorjev, ki naj bi jih izpolnjevali psi, ki so primerni 

za terapijo:  

  ljubeznivost; 

  prijaznost; 

  sposobnost prenesti visoko stopnjo hrupa; 

  neagresivnost do drugih psov; 

  sposobnost prenesti potovanje; 

  dobra toleranca do stresa. 

Avtorica Chandler (2005) navaja, da pse lahko uporabljamo v terapevtske namene na različne 

načine. Nekaj najbolj poznanih je vključevanje živali v zapore, bolnišnice, domove za 

ostarele, šole, psihiatrične ustanove.  

Chandlerjeva (2005) opozori, kako pomembno je, da pred izbiro psa vemo čim več o 

njegovem izvoru. Tudi posvojitev psa iz zavetišča je ena izmed možnosti za terapevtskega 

psa, vendar moramo pred tem povprašati odgovorne v zavetišču o zgodovini psa. Nemalokrat 

se zgodi, da je bil pes vpleten v nasilna dogajanja in zaradi slabih izkušenj žal ne more postati 

terapevtski pes.  

Chandlerjeva (2005) poda tudi nekaj primerov, kako ob prvem obisku preveriti primernost psa 

za terapevtske namene. 

  Preverimo, ali je psa strah hitrih gibov pred njegovimi očmi (zaustavimo roko tik pred 

njegovim nosom in mahamo).  

  Preverimo, ali je pes vesel, ko vidi človeka, ali se umakne na določeno razdaljo. Če se 

umakne pred človekom, je njegov strah prevelik. Tako nikoli ne vemo, kako bo pes 

reagiral v neznanih situacijah, zato ni primeren za terapijo.  

  Preverimo, ali ga je strah glasnih zvokov (zaropotamo s predmetom ali zaploskamo). 
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Pes, primeren za terapevtske namene, mora ustrezati še naslednjim pogojem, ki jih navajata 

Marinšek in Tušek (2007): 

  veterinarsko preverjanje; 

  preizkus njegovega temperamenta (Preverjanje plašljivosti psa in reagiranje v novih 

situacijah.); 

 stopnja treniranosti psa (To preverjanje izvajajo v različnih državah različne institucije. 

Cilj preverjanja so naučene značilnosti. Preizkušajo, kako psi reagirajo na bližanje tujca, 

ali mu dovolijo, da ga boža itd.). 

 

Če se želimo vključiti v proces pridobivanja potrdila o opravljenem tečaju za vodnika in psa 

pri društvu Ambasadorji nasmeha, moramo najprej opraviti praktični in teoretični del. Tečaj 

obsega 6 ur predavanj in 13 ur praktičnega dela. 

Izobraževalni program bodočih delovnih parov za izvajanje aktivnosti s pomočjo psov 

posreduje specifična znanja s področja aktivnosti s pomočjo živali. Program razvija 

sposobnost za praktično izvajanje aktivnosti in posreduje osnovna metodološka znanja, ki so 

potrebna za samostojno, neodvisno načrtovanje in vodenje delovnega para.  

Preden začnemo opravljati omenjeni tečaj, moramo zadostiti naslednjim pogojem:  

  starost psa/psice nad 2 leti; 

  pes mora imeti opravljen izpit iz poslušnosti; 

  psice morajo biti izven obdobja gonitve; 

  starost vodnika nad 21 let. 
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1.4.3 Uporaba ostalih živali v terapevtske namene 

 

»Za razvijanje primernega odnosa do živali lahko uporabimo katerokoli živo bitje. Od 

mravlje, deževnika pa do psa. Pomembno je samo, da otrok dojame in občuti življenje tudi pri 

drugih bitjih. Večina domačih živali je primerna za terapijo ali pa vsaj za to, da pozitivno 

učinkuje na človeka ob stiku z njo. Zavedamo se, da smo si ljudje med seboj različni, vsak 

okrog sebe dojema svet na svojstven in edinstven način. Vsak ima tudi svoj edinstven stik s 

posameznimi živalmi. Enemu so pri srcu psi, drugemu mačke, konji, prašički, ptice, tretji pa 

si za svojega sopotnika izbere želvo, kuščarja ali celo kačo.« (Marinšek in Tušek, 2007, str. 

132) 

Za aktivnosti in terapijo z živalmi lahko izberemo različne živalske vrste. 

Delfini 

Marinšek in Tušak (2007) navajata, da je terapija z delfini nekaj posebnega v svoji kategoriji. 

Te živali so primerne iz dveh razlogov: zaradi svoje inteligence in zmožnosti redukcije stresa, 

ki jo ima voda. Tovrstne terapije ne uporabljajo množično, saj je treba delfine zadrževati v 

ujetništvu, njihovo vzdrževanje pa je precej drago.  

Konji 

Marinšek in Tušak (2007) opišeta, kako so že stari Grki neozdravljivim bolnikom 

predpisovali jahanje, da bi jim razveselili dušo. August Tissot leta 1777 v svoji razpravi 

opisuje jahanje kot tretma in preventivo pri tistih simptomih, ki so jih kasneje povezovali s 

pljučno tuberkulozo. Med rezultati konjevega gibanja poudarja tudi izrazito izboljšanje drže 

telesa, ravnotežja in splošne gibljivosti pacienta.  

Marinšek in Tušek (2007) ter Terčon (2010) navajajo, da se je terapija s konji v Sloveniji 

uveljavila prva, kasneje so se ji pridružile še ostale vidnejše terapije, in sicer s psi, zajci, ptiči. 

Konj omogoča celosten telesni stik, kar na sodelujočega deluje zelo pomirjajoče. Jahanje je 

dejavnost, ki pozitivno vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije ter zdravje, usmerjeno na 

celotnega človeka (telo, dušo in duha). 

»O terapiji s pomočjo konja govorimo takrat, ko mislimo na zdravilno-terapevtsko jahanje, in 

pa takrat, ko govorimo o zdravljenju s pomočjo konja, to je hipnoterapiji.« (Marinšek in 

Tušek, 2007, str. 161) 

Terčon (2010) navede, da lahko terapevtsko jahanje delimo na več načinov:  

  Ameriško-angleška smer deli jahanje na teapevtsko jahanje in hipoterapijo.  

  Evropska smer deli terapevtsko jahanje na medicino (hipoterapija), pedagogiko (vzgojno 

jahanje – pedagoško jahanje/voltižiranje) in šport (aktivacijsko jahanje – športno jahanje 

za osebe s posebnimi potrebami). 
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Pri tem lahko navedemo nekaj ustanov, ki izvajajo terapijo s konji v Sloveniji:  

  Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna; 

  Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha; 

  Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. 

Druge živali 

»Za terapijo so primerne tudi druge živali, kot so drobnica, prašiči, perutnina, hrčki, ribe, zajci 

itd. Uporabljamo jih, kadar druge živali iz različnih razlogov niso primerne. Najpogostejši 

razlogi so alergije in strah udeleženih v dejavnosti.« (Marinšek in Tušak, 2007, str. 151) 

Tudi Krnel (1993) meni, da je za spoznavanje živali možno tudi gojenje živali v vrtcu. 

Zagovorniki spoznavanja živali v vrtcu trdijo, da se otroci mnogo celoviteje razvijajo ob 

prisotnosti drugih živih bitij. Najprimerneje je kratkotrajno gojenje majhnih živali (hrčki, 

morski prašički, želve), vendar morajo biti veterinarsko pregledane in neagresivne.  

 

1.4.4 Terapija z živalmi v Sloveniji in slovenskih vrtcih 

 

Marinšek in Tušak (2007) opišeta primer desetletnega dečka z relativno hudimi težavami. Bil 

je manjši od svojih vrstnikov. Značajsko je bil introvertiran, imel je težave z navezovanjem 

stikov in se je vedno bolj zapiral vase. Samo kratek obisk terapevta s psom je v hipu ublažil 

otrokovo stisko. Začel je gledati psa, njegovo prijazno dobrikanje je kmalu privedlo do tega, 

da je začel božati psa in ga objemati. Tako je bil stik vzpostavljen brez velikih težav in 

povečane otrokove stiske. Iz tega primera lahko razberemo, kako velik vpliv imajo 

terapevtske živali v izobraževalnih ustanovah.  

 

O društev Tačke pomagačke in Zavod PET smo pridobili nekaj statističnih podatkov. Podatki 

so pogosto površni, saj društva ne vodijo podrobnejših evidenc. Društvo Ambasadorji 

nasmeha, preko katerega sem izvajala praktični del, pa tovrstnih evidenc sploh ne vodi, zato 

nismo mogli prikazati realnega stanja v primerjavi z drugimi društvi.  

 

V društvu Tačke pomagačke so v letu 2013 opravili 18 obiskov v 17 vrtcih na območju 

Gorenjske, Primorske in Ljubljane z okolico. Vseh udeležencev skupaj je bilo 483, povprečno 

torej 27 udeležencev na obisk. V vrtcih so bili prisotni 18 ur.  

 

Društvo Zavod PET je v letu 2013 obiskalo 8 vrtcev po Sloveniji in opravilo 21 obiskov. V 

letu 2014 so obiskali 13 vrtcev in opravili 23 obiskov (23 ur), največ na področju Maribora. 

 

 



 

18 

1.5 O psu 
 

»Kljub številnim različnostim med pasmami psov je vsem skupna zvestoba do gospodarja. Za 

svojega gospodarja je pripravljen storiti vse, celo boriti se do smrti. Izredna predanost, želja 

ustreči in pripravljenost za delo s človeškim partnerjem je skupaj s senzornimi ter mišičnimi 

sposobnosti psov, ki prekašajo človeške, zelo dobra kombinacija za delo z osebo v specifični 

rehabilitativni nalogi.« (Marinšek in Tušek, 2007, str. 121) 

 

1.5.1 Biologija psa  

 

Avtor Taylor (1989) navaja, da so psi vseh oblik in velikosti, vendar je pes po konstrukciji 

telesa mesojeda žival. Prilagojen je za to, da svojo žrtev zasleduje, ujame, ubije in poje.  

Skelet sesalcev sestoji iz hrustanca in kosti, ki so med seboj gibljivo in negibljivo povezane, 

navajajo Fazarinc, Rajar in Štrbenc (2007). Naloge skeleta so: 

  določa osnovno obliko telesa in mu nudi oporo; 

  predstavlja pasivni del gibalnega aparata (kosti so med seboj gibljivo povezane in 

oblikujejo sistem vzvodov, ki se premika ob delovanju mišic); 

  nekatere skupine kosti oblikujejo votline, v katerih so zaščiteni pomembni organi (srce, 

pljuča, možgani); 

  kostno tkivo predstavlja skladiščenje različnih elementov, ki se po potrebi črpajo iz 

skeleta.  

Taylor (1989) navaja, da pasje okostje sestavljata dve glavni vrsti kosti: dolge kosti (kosti 

okončin) in ploščate kosti (npr. lobanja, medenica). Kosti so povezane s sklepi, ki delujejo kot 

blažilci udarcev. Na kosti so pripete mišice. Fazarinc, Rajar in Štrbenc (2007) zapišejo, da 

skupna mišična masa predstavlja okoli polovico teže živalskega telesa. Na količino mišične 

mase vplivajo vrsta živali, spol, pasma in rejski pogoji. Mišični sistem omogoča gibanje, 

vzdrževanje za obstoj pomembnih življenjskih funkcij, kot so dihanje, parjenje in iztrebljanje, 

ter sodeluje pri vzdrževanju telesne temperature in ravnotežja. 
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Kot vsa živa bitja tudi psi za svoj obstoj potrebujejo hrano, zapiše Edney (1992). Hrana je 

vsaka trdna ali tekoča snov, ki po zaužitju nudi vsaj eno od navedenega: 

  energijo, ki jo telo uporabi za gibanje, tvorbo toplote in druge oblike energije; 

  snovi za rast, obnavljanje telesnih tkiv ali razmnoževanje; 

  snovi, potrebne za začetek procesov, ki so povezani s prej navedenimi ali za njihovo 

uravnavanje. 

Edney (1992) razloži, da so sestavine hrane, potrebne za vse zgoraj navedeno, hranilne snovi. 

Različne vrste hrane ali njihova mešanica, ki jih žival dejansko zaužije, pa so prehrana. 

Glavne hranilne snovi, ki jih vsebuje hrana, so: ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine, 

minerali in mikroelementi, vitamini in voda. Vodo kot prehrambno potrebo pogosto 

zanemarjamo, ker je v večini klimatskih pogojev lahko dostopna. Vendar pa je vsaj tako 

pomembna kot druge hranilne snovi, saj je možno brez hrane živeti celo nekaj tednov, brez 

vode pa le nekaj dni ali celo samo nekaj ur.  

»Voda ima v telesu mnogo vlog. Je odlično topilo, kar omogoča zapletene kemične reakcije 

celične presnove. Kot glavna sestavina krvi je življenjsko pomembno transportno sredstvo, saj 

prinaša tkivom kisik in hranilne snovi. Sodeluje pri uravnavanju telesne temperature, odvaja 

toploto delujočih organov in tkiv ter tako preprečuje nevarno zvišanje temperature. Voda je 

nujna tudi za prebavo. Prebava namreč temelji na hidrolizi, kemičnem razkroju sestavin s 

pomočjo vode.« (Edney, 1992, str. 45) 

Avtor Taylor (2007) opiše stopnje procesa prebavljanje hrane. Prebava hrane se začne v ustih 

kjer pes žveči hrano, jo z jezikom oblikuje v kroglo in jo potisne na zadnji konec ust skozi 

žrelo v požiralnik. Požiralnik se odpre, sprejme hrano in se zapre. V želodcu se začne proces 

prebavljanja hrane z encimom pepsin in kislino. Preden hrana pride do tankega črevesa, leži v 

dvanajstniku tri do štiri ure. Žleze v dvanajstniku izločajo snov, ki začne kislo hrano iz 

želodca nevtralizirati in tako tudi obvaruje črevesje pred kislino. Trebušna slinavka začne 

izločati sokove. Poleg prebavnih encimov začne izločati tudi insulin, ki pomaga skladiščiti 

glukozo. Tukaj so tudi jetra, ki opravljajo številna opravila, povezana s krvjo, skladišči hrano 

in odstranjujejo toksine. V debelem črevesu vsrka telo iz hrane vodo, nato potuje hrana v 

danko in se končno izloči kot blato. 

Nekatera čutila pri psu so izrednega pomena. Vreg (1993) pravi, da sta najbolj razviti pasji 

čutili sluh in voh. Voh je eno izmed najbolj razvitih pasjih čutil. Vreg (1993) razloži, da je 

pasji voh občutljivejši delno tudi zato, ker ima večjo čutilno površino od človeškega. Vohalno 

polje pri človeku meri približno štiri kvadratne centimetre, pri povprečnem psu pa 85 

kvadratnih centimetrov. Tako ima pes 200 milijonov vonjskih celic, zaradi česar tudi 

možganski center za vonj zavzema velik del njegovih možganov. 
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Vreg (1993) glede vedenja psa opozori na dejstvo, da pes v nasprotju s človekom ne premore 

logičnega mišljenja, nima sposobnosti oblikovanja pojmov niti razmišljanja. Ker ni sposoben 

abstraktnega dojemanja med seboj povezanih vzročnih dogajanj in učinkov, se mora 

prilagajati na druge načine – s pomočjo refleksov ter s priučenimi in prirojenimi oblikami 

vedenja.  

 

Taylor (1989) navaja, da samica psa spolno dozori med 8. in 12. mesecem. Razmnoževalni 

cikel psice se deli na štiri dele. Prva faza je predgonitev, ko sramnica samice nabrekne, pojavi 

se tudi prozoren izcedek. Samica psa v tem času zelo privlači pse. V obdobju gonitve začne 

samica iskati pse in jih običajno tudi sprejme. Sledi pogonitev, faza, ki nima vidnih zunanjih 

znamenj, vendar je to še vseeno aktiven čas v maternici samice. Nazadnje se pojavi obdobje 

mirovanja, ko rodila samice ne delujejo. Po Zidarju (1991) je bila gonitev uspešna, če ji sledi 

brejost, ki traja od 59 do 66 dni. Število skotenih mladičev je odvisno od velikosti pasme. 

Psičke srednjih pasem po navadi skotijo 5 do 9 mladičev. 



 

21 

1.5.2 Zgodovina udomačitve psa in naveza žival – človek 

 

Človek je psa udomačil že pred 12.000 leti, navaja Ocepek (2012). Najstarejši dokaz odnosa 

med psom in človekom je 12.000 let star paleolitski grob s človeškim in pasjim okostjem, ki 

so ga našli v Izraelu. Okostji sta ležali tesno skupaj, človekova roka pa je bila položena, tako 

da je objemala psa. Način pokopa jasno kaže na vez med človekom in psom. 

Vprašanje, kdo je prednik psa, je še zmeraj nejasno. Coren (1996) prikaže nekaj najbolj 

prepričljivih teorij:  

  psi izhajajo iz nenavadne, na drevesu živeče žival z imenom miacis; 

Slika 2: Miacis. 

 

 

Vir: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/379658/Miacis 

 

 

  psi so se razvili iz volkov; 

Slika 3: Volk. 

 

Vir: http://www.utahpeoplespost.com/2014/11/rare-spotting-of-gray-wolf-in-grand-canyon/ 

 

 

 

 

http://www.utahpeoplespost.com/2014/11/rare-spotting-of-gray-wolf-in-grand-canyon/
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  psi izhajajo iz šakalov; 

Slika 4: Šakal. 

 

Vir: http://www.mundo.cz/sakali 

  razvili so se iz lisic; 

Slika 5: Lisica. 

 

 

Vir: http://www2.pms-lj.si/oddelki/sesalci/lisica.html 

 

  izhajajo iz divjih psov (dingov).  

Slika 6: Dingo. 

 

Vir: http://seuss.wikia.com/wiki/File:Dingo.jpg 

 

http://www2.pms-lj.si/oddelki/sesalci/lisica.html
http://seuss.wikia.com/wiki/File:Dingo.jpg
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Coren (1996) navaja, da je bil pes verjetno sploh prva žival, ki jo je človek udomačil. Dolgo 

je bilo odprto vprašanje, kdo je njegov najverjetnejši »praoče«. Charles Darwin je bil mnenja, 

da pes izvira iz različnih vrst volka, šakala in kojota. Šele kasnejše raziskave so pokazale 

napačnost teh teorij. Vendar je dandanes največ strokovnjakov mnenja, da psi izhajajo iz reda 

volkov. Volk je tako ostal divji in neukročen, pes pa je postal udomačen.  

Tudi Pugnetti (1993) pravi, da sta se »homo sapiens« in prednik psa takoj ujela, ker sta imela 

pravzaprav enako družbeno strukturo. Prednik psa je živel s svojim tropom in celotna 

družinska skupnost je sodelovala pri lovu, ki ga je vodil vodnik. Človek se je po vsej 

verjetnosti obnašal podobno. Možje so bili podnevi na lovu, ženske pa so nabirale divje 

sadeže in pazile na otroke. Pugnetti (1993) pojasni, da se je od vseh domačih živali pes 

najlažje prilagodil življenju s človekom, se navadil njegove navzočnosti in se naučil ubogati. 

Med njima se je razvilo medsebojno čustveno razmerje, saj človek psa ni udomačil na silo, 

temveč z razumevanjem pri delu, z delitvijo hrane in doma. Rezultat tega je bilo sodelovanje, 

ki je psa integriralo v človeško družbo. 
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2 OPREDELITEV PROBLEMA, 

RAZISKOVALNI CILJI, HIPOTEZE IN 

METODE 
 

 

2.1 Opredelitev problema 
 

Kurikulum za vrtce (1999) daje na področju narave poudarek otrokovemu raziskovanju, 

odkrivanju in spoznavanju živali, rastlin in predmetov okoli sebe. Ključno je, da otrok 

spoznava in spoštuje živa bitja, uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske pogoje . 

Pomembno je tudi, da ima rad in neguje živali v svojem okolju, se veseli srečanja z njimi ter 

je do njih obziren. Da pa pride do tovrstnih dejanj, je potrebna neposredna izkušnja. Vrščaj 

(2000) navaja, da sta izmed številnih ciljev najpomembnejša dva: otrok naj si ustvari realne 

predstave o živih bitjih ter oblikuje ustrezen odnos do živih bitij in narave.  

 

Ker je pes žival, s katero imajo otroci vsakodnevne stike, so nazorni tudi podatki Veterinarske 

uprave Republike Slovenije, ki kažejo, da so leta 2010 zabeležili 1474 ugrizov psov, leto 

kasneje 1386, leta 2012 pa 1360 ugrizov. Po navedenih podatkih je ugrizov vsako leto manj, 

vendar so številke še vedno zelo visoke. Veliko izmed teh ugrizov se zgodi, ker ljudje ne 

poznajo telesne govorice psa, kar pripelje do tega, da se pes brani in ugrizne. Za preventivo na 

tem področju skrbi tudi društvo Ambasadorji nasmeha, katerega cilj je med drugim doseči, da 

se terapija in aktivnosti s pomočjo živali ustalijo in izvajajo kot oblika pomoči pridobivanja 

znanja v zdravstvu, šolstvu in na drugih specifičnih področjih.  

Marinšek in Tušak (2007) navajata, da je pes žival, ki se največkrat uporablja v terapevtske 

namene. Pes je izredno predan, ima željo ustreči in je pripravljen za delo s človeškim 

partnerjem. Ima nekatere mišične in senzorne sposobnosti, ki prekašajo človeške, zato je zelo 

primeren za delo s človekom. Omenjena avtorja povzemata tudi rezultate dela s terapevtskimi 

živalmi, ki se kažejo v izboljšani komunikaciji, povišanem občutku vrednosti in občutku, da 

te nekdo potrebuje.  

 

V diplomskem delu smo raziskali vključevanje terapevtskih psov v vrtce, odnos in znanje 

otrok o psu ter učinke vključevanja psa v vsakdanje življenje vrtca. Raziskavo smo opravili v 

sodelovanju z društvom Ambasadorji nasmeha, ki nam je bilo v pomoč pri empiričnem delu 

diplomske naloge.  
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2.2 Cilji raziskovalnega dela  
 

V diplomskem delu smo si zadali naslednje cilje: 

  Raziskati znanje predšolskih otrok o biologiji psa, njihov odnos do te živali in poznavanje 

primernega vedenja v stiku s psom. 

 

  Zasnovati in izvesti dejavnosti, v katerih bodo otroci z neposredno izkušnjo spoznavali 

biologijo psa in njegove življenjske potrebe ter razvijali pozitiven odnos do psa. 

 

  Ob koncu dejavnosti raziskati znanje otrok in njihov odnos do psa ter ugotoviti, kakšen 

vpliv so imele na omenjeno izvedene dejavnosti. 

 

  Raziskati stališče vzgojiteljice in vodnice psa do vključevanja psa v dejavnosti vrtca. 

 

2.3 Raziskovalne hipoteze 
 

V diplomskem delu smo si zastavili naslednje hipoteze: 

 

  Predvidevamo, da imajo predšolski otroci do psa v večini zelo pozitiven odnos in da le 

manjše število predšolskih otrok do psa čuti predsodek.  

 

  Predvidevamo, da večina otrok ne pozna primernega vedenja v stiku z neznanimi psi.  

 

  Predvidevamo, da lahko z dejavnostmi, v katerih otroci pridobijo neposredno izkušnjo s 

psom, izboljšamo odnos otrok do psa in njihovo znanje o biologiji psa.  

 

2.4 Raziskovalna metoda 
 

Vzorec raziskave je zajemal 8 otrok, starih 4–5 let (4 deklice in 4 dečke) iz vrtca Trnovo v 

Ljubljani. Predstavljali so slučajnostni in priložnostni vzorec raziskave.  

Najprej smo opravili raziskavo, v kateri smo zbrali podatke s polstrukturiranimi 

individualnimi intervjuji. Vprašanja so se nanašala na otrokovo prepoznavanje biologije psa, 

njegove telesne govorice, otrokovo vedenje ob stiku s psom  in življenjske potrebe psa. 

Sledile so dejavnosti, v katerih so otroci te vsebine spoznavali s čim več neposredne izkušnje. 

Po opravljenih dejavnostih smo intervjuje izvedli ponovno ter nato primerjali pridobljeno 

znanje in spremembe v odnosu do psa.  
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Ob vseh dejavnostih sem otroke opazovala. Pri tem sem uporabila ček listo, ob kateri sem 

spremljala motivacijo otrok, čustvo, ki ga otrok izraža ob stiku s psom, reakcijo otroka ob 

prvem stiku s psom in vzpostavljen kontakt med psom in otrokom. Iz teh opažanj sem 

zaključila, kakšen je odnos otroka do psa.  

Opravila sem tudi intervjuja z vzgojiteljico in vodnico psa, ki sta se nanašala na vlogo 

vključevanja terapevtskega psa v pedagoško delo vrtca. 
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3 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 

3.1 Dejavnosti s terapevtskim psom v vrtcu 

 

3.1.1 Predstavitev dejavnosti z analizo 

 

Celotno zastavljeno raziskavo sem izvedla v štirih tednih. Dejavnosti z intervjuji in 

opazovanji sem opravila prvi in drugi četrtek v mesecu. Pred izvedbo so otroci že imeli stik s 

terapevtskim psom, saj je bilo to že njihovo četrto srečanje. Člani društva Ambasadorji 

nasmeha so obiske ob dogovoru z vrtcem nadaljevali vsak drugi teden do konca šolskega leta.  

 

PRVA DEJAVNOST 

CILJ 

Smernica, ki smo si jo zadali za prvo dejavnost, je spoznati telesno zgradbo, življenjske 

potrebe in telesno govorico psa.  

POTEK DEJAVNOSTI 

Pred samim začetkom dejavnosti sem opravila opazovanje 8 otrok. V uvodu jim je 

vzgojiteljica povedala novico, da je danes dan, ko pridejo na obisk psi. Otroci so se razveselili 

povedanega in že je sledil pogovor, kaj vse bodo s Tiso počeli. 

Vodnici Teja in Tanja in z njima psa Tisa in Sali, so nas pričakali pred igriščem. Otroci so jih 

pozdravili. Nato smo se skupaj odpravili proti igrišču, kjer so se otroci razdelili v dve 

podskupini.  

Eni so šli k Teji in psu Tisi na asfaltno igrišče, ostali pa k Tanji in psu Sali na rdeče igrišče. 

Obe skupini sta izvajali vsebinsko enako dejavnost. Svojo pozornost sem usmerila na skupino 

otrok, ki sem jih zajela v intervjuju. Ti otroci so bili v skupini, ki jo je vodila Teja s psičko 

Tiso. Najprej smo poskrbeli za potrebe Tise, ki ji mora biti voda vedno na voljo. Ker je bilo to 

njihovo četrto srečanje, so otroci že poznali nekatere osnovne Tisine potrebe. Za vodo in 

sprotno dolivanje so tako poskrbeli sami. 
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Slika 7: Tisi mora biti voda vedno na voljo. 

 

Sledil je ogled risbe povečane velikosti psa, ki jo je prinesla Teja. Na risbi je bil že predhodno 

narisan pes. S pomočjo slike smo prepoznavali dele telesa – najprej na risbi, nato na psu in na 

koncu na otrocih. Tisa je bila cel čas poleg nas, tako da so jo otroci lahko primerjali s psom na 

sliki.  

Začeli smo z osnovnimi deli telesa, kot so glava, noge in rep, nato pa smo prešli k bolj 

zahtevnim, kot so komolec in rebra. 

Ko smo obdelali vse dele telesa, smo otrokom postavili izziv. Pokazati so nam morali, kje 

imajo psi nekatere organe, na primer srce, jezik, želodec, pljuča. Otroci so vedeli, kje ima pes 

pljuča in srce, položaje ostalih organov pa smo skupaj poiskali skozi pogovor. Sledilo je 

zanimanje za organ, ki smo ga tudi poslušali – srce. Otroci so se zbrali okrog Tise in z 

občudovanjem primerjali svoje bitje srca s Tisinim.  

Slika 8: Občutenje Tisinega srca. 
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Otroke je že v okviru te dejavnosti zanimalo, kakšna je telesna govorica psa. Teja nam je zato 

pokazala, kakšna je Tisa, kadar je jezna, in kako pokaže, da je vesela. Bolj podrobno pa smo 

se s telesno govorico psa ukvarjali v okviru naslednje dejavnosti.  

Na koncu je Teja kot po navadi pripravila tudi tekmovanje v teku med otroki in Tiso. Po 

koncu dejavnosti sem opravila opazovanje otrok. Opazovala sem, ali je otrok bolj 

miren/sproščen/navdušen, ali že pričakuje naslednji obisk psa, kakšni so občutki otrok po 

dejavnosti (strah, neugodje idr.) in kakšna je motivacija za dejavnosti po obisku psa. Otroke 

sem opazovala med njihovo spontano igro na igrišču, ko so prosto tekali, se pogovarjali, se 

igrali skrivalnice in zidali hišo iz kock.  

 

ANALIZA 

Dejavnost je potekala zelo sproščeno in umirjeno. Iz reakcij otrok je bilo razvidno, da to ni 

bilo njihovo prvo srečanje s psom.  

Otroci so dele telesa kar hitro prepoznavali. Ko smo primerjali dele telesa med psom in 

človekom, so se v nekaterih primerih zmedli. Vedeli so, da psi imajo nekatere dele telesa 

drugače kakor človek, vendar niso znali določiti njihovega položaja. To se je zgodilo s 

komolcem, ramo in peto. Otrokom se je zdelo zanimivo, da imajo psi nekatere iste dele telesa 

kot mi, vendar v drugačni postavitvi, velikosti, obliki. Poznavanje telesa psa so razmeroma 

dobro obvladali; videlo se je, da jim tematika ni tuja.  

Dejavnost prepoznavanja zgradbe psa je trajala približno 20 minut, kar je povsem 

zadovoljivo, saj je bila motivacija –prisotnost Tise – velika.  

Slika 9: Komolec. 
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Včasih nam jo je Tisa zagodla in se ulegla na risbo. Po mojih opažanjih so v takih trenutkih 

otroci postali še bolj motivirani, saj so dobili tudi drugačen pogled na njeno telo. To 

spremembo so sprejeli kot oteženo nalogo. Ugibali so, kje so deli telesa sedaj, ko Tisa leži na 

hrbtu.  

Pri prepoznavanju telesne zgradbe so otroci največ znanja pokazali pri okostju psa. Gre za 

dele telesa, ki so vidni in otipljivi, kar je za to starost pričakovano, saj za prepoznavanje 

abstraktnejših pojmov (organov, ki jih ni možno opaziti od zunaj) nimajo dovolj izkušenj in 

znanja.  

Nekateri otroci so dobro prepoznali položaje organov. Bila sem presenečena, da so pravilno 

pokazali, kje v Tisinem telesu ležijo pljuča, vedeli so celo, kakšno vlogo ima ta organ. V 

pomoč jim je bilo opazovanje Tise, ko je počivala – njen prsni koš se je dvigoval in spuščal.  

Skozi dejavnost je otroke začela zanimati tudi Tisina telesna govorica. Očitno so se vživeli v 

Tiso, zato sta jih začela zanimati njeno obnašanje in videnje sveta v pasji koži. Ker je bila 

telesna govorica psa načrtovana vsebina za naslednji obisk, smo otrokom posredovali le 

najosnovnejše informacije, povezane s to tematiko, hkrati pa smo tako ohranili rdečo nit 

obiskov in dejavnosti.  

Ko smo zaključevali z dejavnostjo, je eden od otrok vprašal, kaj je zavetišče. Tako se je razvil 

zanimiv pogovor.  

Zavetišče je:  

Kasia (5 let): »Za tiste, ki nimajo družine, jih ne marajo več. Zamenjamo jih (pse), ker strgajo 

stvari.« 

Mark (4 leta): »To je tam, kjer imajo ograjo in te strici mirkajo, in ima če kdo rad kužke, ga 

vzame.« 

Al (4 leta): »Če človek psa ne mara več, ga da v zavetišče.« 

Andrej (4 leta): » To je šola za pse.« 

Otroke so zanimali predvsem razlogi, zakaj lastniki psa oddajo v zavetišče. Nekateri so kar 

strogo obsodili to dejanje, spet drugi pa so ga sprejeli kot nekaj normalnega, nič 

presenetljivega.  

Iz diskusije je bilo razvidno, kakšen vzorec glede skrbi za živali in lastništva živali so 

otrokom podali starši. Otroci ne morejo vnaprej vedeti, da je narobe, da psa peljemo v 

zavetišče, samo zato ker smo mnenja, da zanj nimamo časa. Psi lahko namreč izražajo žalost 

in veselje; in prav to je treba približati otrokom.  
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Od osmih opazovanih otrok je bilo pri sedmih opazno zanimanje o pojmu zavetišče (sami so 

začeli pogovor o tem, kdaj psa damo v zavetišče, kaj zavetišče je ipd.). Le en otrok se sploh ni 

vključil v dejavnost, v kar ga tudi nismo silili. V času celotne dejavnosti se je igral s 

kamenčki.  

 

Na koncu dejavnosti otroci vedno tečejo s Tiso. Najprej se otroci in Tisa z vodnico postavijo 

na eno stran igrišča. Otroci nato začnejo teči. Nekaj sekund za tem vodnica Tiso spusti s 

povodca, da otroci pridobijo nekaj prednosti. Vsi skupaj nato tečejo na drugo stran igrišča. 

Otrokom se zdi zanimivo, kako je lahko Tisa, ki ima le tri noge, hitrejša od njih. 

Tisa je bila namreč posvojena iz zavetišča v Kopru v starosti nekaj mesecev. V zavetišču so 

povedali, da ne vedo, kaj se je zgodilo s Tisino nogo. Predvidevajo, da je šlo za človeško 

nasilje do psa. 

Otroci so najbolj motivirani za tek s psičko, zato ga ponovijo dvakrat ali celo trikrat. Po 

končani dejavnosti smo se poslovili od Tise in Teje.  

Slika 10: Tekmovanje s Tiso. 

 

 

Nekateri komentarji otrok po opravljeni dejavnosti:  

Kasia (5 let): » Naš kuža je jokal, ko smo ga dali v hotel za pse. Smo šli na potovanje z 

letalom in ga nismo vzeli s sabo.« 

Mark (4 leta): »Kuža mora imeti vedno vodo, vodo zajema čisto drugače kot mi.« 

Maša (4 leta): »Če gremo na dopust, kužka privežemo na ograjo ali kje ob steni.« 

Kasia (5 let): »Kužki cvilijo, jokajo, tako se pogovarjajo.« 
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DRUGA DEJAVNOST 

CILJI 

Cilj druge dejavnosti je bil, da se otroci naučijo prepoznavanja telesne govorice psa in 

ustreznega odziva ob srečanju z nevarnim psom. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Opazovanja sem opravila pred dejavnostjo, med njo in po njej.  

Na začetku dejavnosti smo se postavili v krog in skupaj zapeli pesem Kuža pazi. Nato smo se 

spet razdelili v dve skupini na enak način kot pri prvi dejavnosti.  

Pripravili smo slikovno gradivo, preko katerega smo otrokom prikazali telesno govorico psa. 

Kadar je Tisa med dejavnostjo sporočala kaj zanimivega, smo tudi njo nekaj časa opazovali in 

se z otroki pogovarjali, kaj nam sporoča.  

Slike, ki so prikazovale raznovrstna telesna sporočila psa, so bile različne: na nekaterih je bila 

vidna samo glava, na drugih pa celo telo. Osredotočili smo se predvsem na nekaj osnovnih 

pokazateljev razpoloženja psa: položaj in gibanje repa, položaj ušes in obrazno mimiko.  

Nato smo otrokom predstavili igro, pri kateri je bila njihova naloga, da ugotovijo, kaj pes na 

sliki sporoča s telesno govorico. Igro smo nadgradili z vprašanjem: »Kako bi se odzval na 

takega psa?« Otroci, ki so odgovorili pravilno, so dobili priboljšek, ki so ga po koncu igre dali 

Tisi.  

Na slikah so bili predstavljeni psi, pri katerih je telesna govorica sporočala:  

  prosim za priboljšek; 

  jezen sem; 

  hočem se igrati; 

  hočem se umakniti; 

  vesel sem; 

  sproščen sem; 

  raziskujem; 

  sem v pripravljenosti. 

 



 

33 

Vzporedno s tem smo otrokom pokazali tudi, kakšen je naš obraz v primerjavi s Tisinim, kako 

se mi počutimo in kako ljudje sporočamo s telesom, kadar smo, recimo, veseli. Tako smo jim 

poskušali približati tudi prepoznavanje človeške mimike. 

 

Slika 11: Otroci prikažejo, kakšen je pes na sliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekaj časa se je dejavnost nadaljevala s spontanim pogovorom, kako psi govorijo in kako 

nam lahko Tisa kaj sporoči, če ne razume našega jezika in mi ne njenega.  

Sledilo je nekaj zanimivih komentarjev otrok:  

Rožle (4 leta): »Psi nimajo glasu, ne morejo govoriti, oni lajajo.« 

Kasia (5 let): »Naš kuža je jokal, ko smo ga dali v hotel za pse, imel je žalostne učke.« 

Al (4 leta): »Ko je kuža vesel, se smeje in ful maha z repom.« 

Kasia (5 let): »Jaz se včasih, preden grem spat, z mojim kužkom pogovarjam. Ko sem 

žalostna, me potolaži, me poliže celo po obrazu.« 

Dejavnost smo končali z dajanjem priboljškov Tisi in s tekom po igrišču.
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ANALIZA 

Na začetku in v času trajanja dejavnosti je bilo zelo dobrodošlo, da otroci niso silili preveč v 

Tiso in Sali, ampak so ju sprejeli kot del skupine. Tako posledično okrog psa ni bilo 

prevelikega vznemirjenja, saj takšna situacija zanj ne bi bila prijetna.  

Otroci so na začetku dejavnosti uspešno prepoznali ključne pokazatelje razpoloženja psa – 

Tise. To so rep, oči in ušesa. Najbolj so se osredotočili na gibanje in položaj repa ter položaj 

oči in ušes. Največ težav pri prepoznavanju telesnih sporočil je otrokom povzročal rep. Otroci 

niso znali ubesediti, kaj pomeni določen položaj repa. Zato so se nato osredotočili na nekatere 

bolj vidne pokazatelje, na primer ušesa ali oči.  

Pri prepoznavanju telesnih sporočil psov na sliki so otrokom največ težav povzročale 

naslednje slike: hočem se umakniti, raziskujem, sem v pripravljenosti, strah me je. Slike, na 

katerih je telesna govorica psa prikazovala veselje, žalost in jezo, otrokom niso povzročale 

težav. Prav tako so pravilno prepoznali telesno govorico psov na naslednjih slikah: prosim za 

priboljšek, vesel sem, sproščen sem, jezen sem, žalosten sem. 

Vsi otroci so takoj prepoznali telesno govorico jeze. Strah sta na sliki težje prepoznala dva 

otroka, zato smo analizirali sliko, ki je prikazovala to telesno govorico. Med slikama »strah 

me je« in »hočem se umakniti« otroci na začetku niso razlikovali, zato smo ju primerjali in 

analizirali razlike med njima. Vseeno so le trije otroci prepoznali prikazano telesno govorico. 

V nekaterih primerih (na primer »strah me je« in »hočem se umakniti«) smo otrokom 

pomagali z dodatnimi slikami.  

Nekateri otroci so še vedno odmaknili roko pri ponujanju priboljškov Tisi. Tega niso storili, 

ker bi jih bilo strah, ampak zaradi mokrega občutka, ko sta jih Tisa ali Sali polizali. V 

pogovoru smo ugotovili, da ima Tisa rahlo hrapav jezik, ki je daljši od človeškega. Otroci so 

sklepali, da pes s hrapavim jezikom lažje pije vodo in tako ne ostane lačen ali žejen.  

Pri tem obisku je mojo pozornost pritegnil otrok, ki je pri prejšnji dejavnosti manjkal. Ima 

diagnozo avtizma, zato je bilo zanimivo opazovati njegovo interakcijo s psom. Celotno 

dejavnost je preživel v stiku s psom, ga božal, česal, se ga dotikal ali pa ga samo opazoval. 

Dejavnost je sprejemal na drugačen način kot ostali otroci, saj si je predvsem želel fizičnega 

stika s Sali in Tiso – čutiti strukturo dlake, vonj in toplino.  
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Slika 12: Luka ob ljubkovanju Sali. 

 

 

Skozi celotno dejavnost so otroci še naprej opazovali Tisino razpoloženje in vedenje. Z 

zanimanjem so ugotavljali, kaj Tisa sporoča s svojim telesom. Zanimivo se jim je zdelo 

opazovanje Tisinih prošenj za priboljške. Prosila je, tako da se je usedla pred njih in jih 

gledala; otroci so rekli, da jih prosi z očmi. Nekateri so bili še po dejavnosti v stiku s Tiso, jo 

božali, držali za povodec, poslušali njeno srce ipd.  

 

Slika 13: Skrb za Tiso po dejavnosti. 

 

 

Svoja opazovanja pred dejavnostjo, med njo in po njej sem opravila brez težav. Na začetku 

sem pričakovala, da bodo otroci prihajali k meni in me spraševali, kaj delam, s čimer bi 

preusmerila njihovo pozornost nase. Dejavnosti pa so me prepričale, da sem bila v zmoti, saj 

so psi za otroke zelo velika motivacija. 

Dejavnost smo izpeljali ustrezno in ob nadgradnji dejavnosti iste tematike – telesne govorice 

psa – bi otroci lahko prepoznali tudi pasja sporočila, ki jih sedaj niso.  

 



 

36 

3.1.2 Razprava o dejavnostih v vrtcu 

 

Pri izvedenih dejavnostih so otroci pridobili veliko izkušenj in znanja o psu. Otroci so bili pri 

dejavnostih aktivni in proti pričakovanjem zelo vešči rokovanja s psom. Pomembnost 

neposredne izkušnje, ki so jo otrokom omogočili Ambasadorji nasmeha, je neprecenljiva, je 

temelj za spoznavanje žive narave.  

Pri obeh dejavnostih so bili vsi otroci pred izvajanjem sproščeni in polni pričakovanja, 

motivacija je bila pozitivna. Opazili nismo nobenega otroka, ki bi ga bilo strah ali bi kazal 

nestrpnost.  

Med prvo dejavnostjo sem opazila otroka, ki ga dejavnost ni pritegnila, čeprav sem pred 

dejavnostjo opazila njegovo navdušenje. Sklepam, da ga je v času pred dejavnostjo pritegnila 

druga stvar (med dejavnostjo se je namreč igral s kamenčki) in je zato izgubil interes za 

dejavnosti s psom.  

Ostali otroci so pred dejavnostjo božali in opazovali oba psa. Opazila sem, da so se vsi otroci 

med dejavnostjo sprostili. Vsi so si upali pobožati psa in ga hraniti, le trije otroci so izkazali 

nelagodje, kadar jih je pes polizal, ko je vzel priboljšek. Verbalno komunikacijo s psom so 

vzpostavili trije otroci, ostali so ostali pri neverbalni (božanje, opazovanje). Vsi otroci so 

izražali pozitivna čustva, od veselja in navdušenja do ravnodušja. Svoja občutja so najbolj 

močno izrazili, kadar so se igrali s psom ali kadar so tekali po igrišču s Tiso. Tu lahko 

omenimo, da avtorja Marinšek in Tušek (2007) navajata, da imata tako človeška kot živalska 

igra mnogo funkcij, a ne moremo trditi, da vsem živalskim vrstam igra nudi iste funkcije.  

Opazila sem, da so po izvedeni dejavnosti otroci izrazili sproščenost, nekateri tudi umirjenost. 

Zaznati je bilo pričakovanje naslednjega obiska.  

Ob opazovanju otrok med drugo dejavnostjo so bili rezultati podobni. Vsi otroci so 

vzpostavili prvi stik s psom (tudi otrok, ki ga pri prvi dejavnost ni). Vzpostavljanje stika so 

dosegli z božanjem in hranjenjem psa, pogovarjanjem in prinašanjem vode. Tokrat je le eden 

od otrok izkazal nelagodje, ko ga je pes polizal. 

Ob obeh dejavnostih so bili otroci pozitivno motivirani. Opazila sem, da so pokazali željo po 

stiku s psom in po novem znanju. Ob dejavnostih so otroci pokazali veliko že osvojenega 

znanja in izkušenj z ravnanjem s psom (življenjske potrebe psa), kar me je prijetno 

presenetilo.   
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3.2 Raziskava o odnosu predšolskih otrok do psa in 

znanju o njem 
 

Na začetku raziskave sem ugotavljala predznanje otrok in njihove predstave o psu ter skrbi 

zanj. Pred začetkom celotne dejavnosti sem vsakemu od osmih otrok zastavila osem vprašanj 

in dane odgovore zapisala. Po dejavnosti sem intervjuje ponovila. Rezultate sem nato zbrala 

in analizirala.  

3.2.1 Rezultati raziskave pred dejavnostmi z razpravo 

Odgovori otrok na vprašanje: Katero žival imaš najraje? 

Graf 1: Otrokova najljubša žival. 
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Odgovori otrok kažejo, da sta skupini intervjuvanih otrok najljubši živali pes in mačka. Otrok, 

ki je navedel zajca, je imel najverjetneje v mislih kunca in ne zajca.  
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Odgovori otrok na vprašanje: Ali imaš doma psa? Če da, ali pomagaš pri skrbi zanj; 

pomagaš pri hranjenju, pri sprehodih, pomagaš pri negovanju, se igraš z njim? 

Graf 2: Število otrok, ki imajo doma psa. 

 

Pri podvprašanju, ali pomagajo pri skrbi zanj, sem od treh otrok, ki imajo doma psa, pridobila 

naslednje odgovore: otroci pomagajo pri nudenju hrane, vode, sprehoda in igre; pri nudenju 

igre, hrane in vode; pri nudenju hrane in nege (krtačenje psa). 

Odgovori otrok na vprašanje: Kakšen je tvoj odnos do psov (jih imaš rad, jih ne maraš, 

se jih bojiš)? 

Ima rad psa – sledi vprašanje Kaj ti je pri psu najbolj všeč?  

Psa ne mara ali se ga boji – sledi vprašanje Zakaj psa ne maraš, se ga bojiš? 

Vsi otroci so odgovorili, da imajo radi pse. Pri vprašanju o tem, kaj jim je pri psu najbolj všeč, 

smo dobili naslednje odgovore: ko me pes liže (2), ko se pes smeje, ko psu dam priboljške, ko 

psa peljem na sprehod, ko se pes crklja, ko je pes vesel in ko se dva psa igrata.  
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Odgovori otrok na vprašanje: Po čem prepoznaš psa, ki je nevaren, ki bi te lahko 

napadel, ugriznil? 

Graf 3: Videz nevarnega psa po mnenju otrok. 

 

 

 

 

 

 

 

Na vprašanje, po čem prepoznajo psa, ki je nevaren, smo dobili precej nedefinirane odgovore. 

Da bi dobila natančnejše odgovore na vprašanji, kako vemo, da je pes jezen, in kakšen je 

videti pes z grdimi očmi, bi morala otroke spodbuditi s podvprašanji. Zastavila bi naslednja 

podvprašanja:  

  Ali miga z repom? 

  V kakšnem položaju je pes? Ali je pri miru ali se premika? 

  Ali kaže zobe? 

  Ali ima dvignjena ušesa? 

S svojimi vprašanji sem dobila površne odgovore. Večina otrok je odgovorila smiselno 

pravilno. Pes, ki bi te lahko ugriznil, kaže zobe (renči) in grdo gleda (mimika obraza). En 

otrok je še dodal, da tak pes laja.  

0

1

2

3

4

Število otrok

Jezen je in miga
z repom

Okamenel je in
nepremično

stoji

Kaže zobe in
grdo gleda

Laja Ima grde oči



 

40 

Odgovori otrok na vprašanje: Po čem prepoznaš psa, ki ni nevaren, ki te ne bo napadel, 

ugriznil? 

Graf 4: Kakšen zgleda pes kateri ni nevaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse podane odgovore otrok bi lahko upoštevali kot pravilne. Sklepamo, da je otrok, ki je 

omenil lepe oči, navajal mimiko obraza takšnega psa.  

Odgovori otrok na vprašanje: Ali lahko pobožaš vsakega psa, ki ga srečaš in se ti zdi 

prijazen? 

Graf 5: Ali lahko pobožamo vsakega psa? 

 

 

 

 

 

 

Vsi razen enega otroka so odgovorili, da ne smemo pobožati vsakega psa, ki ga srečamo. En 

otrok je odgovoril drugače – da to lahko stori. Sklepamo, da so otroci pridobili to vedenje od 

staršev, saj jim verjetno ob sproščenih vsakodnevnih sprehodih dajo vedeti, da ne smejo 

pobožati vsakega psa, ki ga srečajo.  
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Odgovori otrok na vprašanje: Kako se moraš obnašati, če se ti približa pes, ki nate laja 

in renči ali kaže zobe? 

Graf 6: Kako reagirati ob srečanju z nevarnim psom. 

 

 

 

 

 

 

Le dva otroka sta na to vprašanje podala pravilen odgovor – »Umakneš se«. Kričanje, tek in 

stavek »Umiri se« bi bili neustrezni v primeru srečanja z nevarnim psom. To vprašanje je 

ključno, saj se lahko kadarkoli znajdemo v opisani situaciji. Pomembno je, da otrok ve, kako 

reagirati ob srečanju z nevarnim psom. V največji nevarnosti bi bili otroci, ki so odgovorili, 

da bi zbežali ali kričali.  

Odgovori otrok na vprašanje: Kako je treba skrbeti za psa, če ga imaš doma? 

 Graf 7: Kako je potrebno skrbeti za psa. 

 

Večina otrok je navedla osnovne stvari, kot so hrana, voda, sprehod in nega. Nekateri otroci 

so navedli dodatna opravila. Enemu se zdi pomembno, da mora pes v šolo, drugi mora na 

sprehodu paziti, da se pes ne stepe, tretji meni, da je nujno pospraviti iztrebke za psom, četrti 

pa, da ga je treba umiti. Iz podatkov smo razbrali, da so specifične odgovore dodajali tisti 

otroci, ki imajo doma psa. 
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3.2.2 Rezultati raziskave po dejavnostih in primerjava z rezultati pred 

dejavnostmi z razpravo 

 

Odgovori otrok na vprašanje: Katero žival imaš najraje? 

Graf 8: Otrokova najljubša žival. 

 

 

 

 

 

 

 

Na prvo vprašanje so otroci odgovorili podobno kot pri prvem intervjuju. Na novo se je 

pojavil le odgovor žaba. Mačka je dobila dva glasova, Zanimivo je videti, da si je en otrok za 

svojo najljubšo žival izbral žabo. Na njegovo izbiro je verjetno vplivalo kaj, kar se je zgodilo 

med obema intervjujema (čas selitev žab).  

Odgovori otrok na vprašanje: Kakšen je tvoj odnos do psov (jih imaš rad, jih ne maraš, 

se jih bojiš)? 

Ima rad psa – sledi vprašanje Kaj ti je pri psu najbolj všeč?  

Psa ne mara ali se ga boji – sledi vprašanje Zakaj otrok psa ne mara, se ga boji? 

Odgovori otrok so bili enaki kot pri začetnih intervjujih. Vsi otroci so odgovorili, da imajo 

radi psa. Pri podvprašanju, kaj ti je pri psu najbolj všeč, sta dva otroka odgovorila, da ko te 

poliže, dva pa, da jim je všeč, ko je vesel. Podani so bili še odgovori: všeč jim je, ko se pes 

crklja, ko mu lahko otrok da priboljšek, ko se dva psa igrata med sabo in ko ga lahko otrok 

pelje na sprehod.   
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Odgovori otrok na vprašanje: Po čem prepoznaš psa, ki je nevaren, ki bi te lahko 

napadel, ugriznil? 

Graf 9: Videz nevarnega psa po mnenju otrok. 

 

 

 

 

 

 

Otroci so na to vprašanje odgovarjali drugače kot v začetnih intervjujih. Na novo so bili 

podani odgovori, da pes okameni in te nepremično gleda, da ima grde oči in je jezen ter poleg 

tega miga z repom. Odgovor, da je pes jezen (premika oči) in istočasno miga z repom, ni 

pravilen. Pri dejavnostih smo prikazali, kaj pomenijo različni položaji repa. Zato 

predvidevam, da otrok, ki je podal odgovor, da prepoznamo nevarnega psa po tem, da maha z 

repom, ni osvojil tega znanja.  

Odgovori otrok kažejo, da v splošnem vedo, kakšen je nevaren pes, vendar smo opazili, da to 

težko ubesedijo. Ko smo jim kazali slikovno gradivo, so vedeli, kakšen je nevaren pes in 

kakšen ne. 



 

44 

Odgovori otrok na vprašanje: Po čem prepoznaš psa, ki ni nevaren, ki te ne bo napadel, 

ugriznil? 

Graf 10: Kakšen zgleda pes kateri ni nevaren. 

 

 

 

 

 

 

 

Pri petem vprašanju so bili odgovori enaki kot pri prvem intervjuju, le števila odgovorov so 

bila drugačna. Najbolj številčen odgovor je bil, da pes, ki ni nevaren, miga z repom. 

Odgovori otrok na vprašanje: Ali lahko pobožaš vsakega psa, ki ga srečaš in se ti zdi 

prijazen? 

V zaključnih intervjujih so vsi otroci vedeli, da vsakega psa, ki ga srečajo, ne smejo pobožati. 

V predhodnih intervjujih eden od otrok tega ni vedel, zato predvidevam, da se je v dejavnostih 

naučil bolj primernega vedenja v stiku s psom.  

Odgovori otrok na vprašanje: Kako se moraš obnašati, če bi se ti približal pes, ki bi nate 

lajal in renčal ali kazal zobe? 

Graf 11: Kako reagirati ob srečanju z nevarnim psom. 

Štirje otroci so na to vprašanje odgovorili pravilno (stojiš pri miru, si tiho), štirje otroci pa tudi 

po izvedenih dejavnostih niso vedeli, kakšno je primerno vedenje v stiku z nevarnim psom. Iz 

pridobljenih podatkov predvidevam, da otrok z dejavnostmi nisem dovolj poučila o 

primernem vedenju ob srečanju z nevarnim psom. Da bi izboljšala pridobljene podatke, bi 

lahko pri dejavnostih bolj poudarila primerno vedenje ob stiku z nevarnim psom.  
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To bi naredila tako, da bi podala kvalitetnejše znanje z različnimi metodami, uporabila bi več 

slikovnega in avdio-video gradiva, lahko bi odigrali prizor o neprimernem vedenju ob stiku s 

psom, izpeljali bolj obširen pogovor ipd. 

Odgovori otrok na vprašanje: Kako je treba skrbeti za psa, če ga imaš doma?  

Graf 12: Kako je potrebno skrbeti za psa. 

 

Odgovorili so, da psi potrebujejo hrano, vodo in sprehod (tako je odgovorilo sedem otrok), en 

otrok pa je dodal še potrebo po igri in božanju. Sklepamo, da otroci dobro poznajo osnovne 

življenjske potrebe psa.  
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3.2.3 Potrditev ali zavrnitev hipotez 

 

Pred izvedbo raziskave sem podala hipoteze, za katere sem predvidevala, da se bodo 

uresničile.  

 

Podano hipotezo, da imajo predšolski otroci do psa v večini zelo pozitiven odnos in da le 

manjše število predšolskih otrok do psa čuti predsodek, sprejmemo. Vsi otroci so v začetnih 

in končnih intervjujih odgovorili, da imajo radi psa, nobeden ni izrazil neugodja ob živali. 

Tudi pri opazovanju nisem zasledila negativnega odnosa. Največ otrok je tudi izbralo psa kot 

svojo najljubšo žival.  

 

Hipotezo, ki predvideva, da večina otrok ne pozna primernega vedenja ob stiku z neznanimi 

psi, sprejmemo.  

Pri začetnem intervjuju je sedem otrok podalo odgovor, da ne smemo pobožati vsakega psa, 

pri končnem pa osem. O primernem obnašanju do neznanega psa sta v začetnih intervjujih 

podala pravilen odgovor le dva otroka, pri končnem intervjuju pa štirje otroci. Predpogoj, da 

otroci pravilno reagirajo v stiku z neznanim psom, je prepoznavanje psa kot nevarnega ali ne. 

V začetnem intervjuju so vsi prepoznali nevarnega psa, vendar so bili njihovi odgovori 

nenatančni. Drugačno stanje se je pokazalo pri končnem intervjuju, kjer je sedem otrok 

odgovorilo pravilno, en otrok pa je odgovoril napačno.  

Kljub pridobljenim podatkom iz intervjuja večina otrok ni bila uspešna pri prepoznavanju 

primernega vedenja ob stiku z neznanim psom.  

 

Hipotezo, da lahko z dejavnostmi, v katerih otroci pridobijo neposredno izkušnjo s psom, 

izboljšamo odnos otrok do psa in njihovo znanje o biologiji psa, sprejmemo. Pri pridobljenih 

podatkih iz ček liste sem ugotovila, da imajo vsi otroci pozitiven odnos do psa. Vsi otroci so 

bili namreč ob dejavnostih sproščeni, polni pričakovanja, upali so si hraniti in pobožati psa, 

nekateri so se tudi pogovarjali s psom.  

Da imajo otroci znanje o biologiji psa, so pokazali tudi podatki, pridobljeni iz vprašanj, v 

katerih so otroci podali mnenje, kako moramo primerno skrbeti za psa (hrana, voda, sprehod).  

 



 

47 

3.3 Mnenje vzgojiteljice in vodnice psa o vlogi 

terapevtskega psa v vrtcu 

3.3.1 Mnenje vzgojiteljice o vlogi terapevtskega psa v vrtcu 

 

Iz odgovorov intervjuja z vzgojiteljico smo dobili vpogled v to, kako so do sedaj vključevali 

terapevtske živali v vsakdan vrtca ter kakšna je pripravljenost vzgojiteljice in vrtca na tovrstne 

aktivnosti. Vzgojiteljica je menila, da je znanje o psu potrebno za otroka, saj tako spoznava 

okolje in naravo okrog sebe, hkrati pa ga stik s psom tudi čustveno senzibilizira v odnosu do 

živali, kar vsestransko pozitivno vpliva na otroka in njegovo ožje in širše družbeno okolje. 

Otroci sedaj že prepoznajo govorico psa, ni pa prepričana, ali so govorico poznali že pred 

obiski terapevtskega para. Zato je tudi povedala, da otroci v teoriji vedo, kako se vesti ob 

stiku z neznanim psom, vendar še vseeno potrebujejo nadzor. Nekatere otroke ob srečanju z 

neznanim psom rado zanese in bi psa želeli pobožati, čeprav ga ne poznajo. Po izvedenih 

dejavnostih sem jo vprašala še za mnenje o izvedbi. Povedala je, da je vodnica psa otroke 

profesionalno in z občutkom poučila o osnovnih značilnostih psa, o ravnanju z njim in 

njegovih življenjskih potrebah.  

Vzgojiteljica v svoj delovni načrt predhodno ni vključila tematike psa, vendar je bila mnenja, 

da so se imeli možnost učiti o psu skozi vnaprej nepredvidene situacije, na primer če je kateri 

od staršev prišel v vrtec s psom ali če so srečali psa na sprehodu. O znanju otrok o 

vsakodnevnih potrebah psa je vzgojiteljica povedala, da ni opazne razlike med tistimi, ki 

imajo doma psa, in tistimi, ki ga nimajo. V skupini imajo namreč psa le trije otroci in razlika 

pri aktivnostih med njimi in otroki brez psa pri sorodnih tematikah ni razvidna.  

Povedala je, da je naklonjenost vrtca za aktivnosti s psom velika. Ključno vlogo je imela 

ravnateljica vrtca, ki je aktivno sodelovala pri uresničitvi obiskov v vrtcu in vpeljala v 

aktivnosti in terapijo s psi tako strokovne delavce vrtca kot starše. Vzgojiteljica opiše izkušnjo 

s prejšnjo službo, kjer je bila organizacijska klima že v začetku nespodbudna za vsakršne 

odklone izven vnaprej začrtanega okvira delovanja, zato domneva, da je motivacija po vseh 

vrtcih odvisna od posluha vodstva in ne od želja vzgojiteljev. Sama pove, da aktivnosti z 

živalmi na vso moč podpira, saj prinašajo ogromno vseživljenjskega znanja.  
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3.3.2 Mnenje vodnice psa o vlogi terapevtskega psa v vrtcu 

 

Vodnica je mnenja, da se pozna razlika med otroci, ki imajo doma ali pri starih starših psa, in 

otroci, ki psa nimajo. Zgled tako doma kot v vrtcu je ključnega pomena. Z začetnim zgledom 

otroka že usmerimo, kakšen odnos do živali bo imel (se jih bo bal, mu bo neprijetno ob stiku). 

Povedala je tudi, da telesno govorico psa otroci včasih prepoznajo kot napačno, saj tudi veliko 

odraslih narobe interpretira mahanje z dvignjenim repom. Večina jih misli, da to pomeni samo 

veselje, čeprav v nekaterih primerih takšno obnašanje nakazuje vznemirjenost psa. 

Vodnica je mnenja, da je reakcija otroka, ko pride v stik z neznanim psom, odvisna od tega, 

kaj je videl pri odraslih. Ključno je, da otroku razložimo, da se vsi psi ne obnašajo enako. 

Vodnica je mnenja, da je otroka treba poučiti o živalih, saj se tako razvija njegova čustvena 

inteligenca, sprejemanje drugih bitij kot del ekosistema in odgovornost.  

Aktivnost z živalmi v vrtcu je po njenem mnenju zelo ugodna, saj opazimo naslednje 

pozitivne učinke: premagovanje strahu pred psom, veselje, navdušenje, aktivno sodelovanje, 

poslušanje, spremljanje dejavnosti, razmišljanje, povečanje koncentracije, povečanje občutka 

pomembnosti (ko vodijo psa na sprehod in pes posluša samo njih), povečanje samozavesti, 

odgovornost, spodbujanje gibanja, sodelovanje in dogovarjanje med vrstniki. Otroci se v stiku 

s psom odprejo, pripovedujejo o svojih izkušnjah, željah in se družijo z ostalimi otroki (otroci 

tekmujejo s psom, ga vodijo na sprehode), hkrati pa se tudi naučijo reda (po končani uri si je 

treba umiti roke). Negativnih učinkov vodnica ni zasledila.  

 

Glede pripravljenosti slovenskih vrtcev na tovrstne dejavnosti je povedala, da je vse odvisno 

od pripravljenosti vodstva vrtcev, vzgojiteljic in staršev. Če so vzgojiteljice naklonjene 

aktivnostim, je to izjemnega pomena, saj se to odraža na otrokovem obnašanju, dojemanju. 

Vodnica ima z vzgojiteljicami dober odnos, saj je mnenja, da so pomemben člen pri 

aktivnostih. Zaradi dobrega sodelovanja je delo olajšano. Meni, da terapija in aktivnosti s psi 

v Sloveniji še niso tako razvite kot v tujini, vendar se stanje na tem področju izboljšuje.  
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4 SKLEP 
 

Kot glavno ugotovitev v raziskavi lahko podam dejstvo, da so otroci vzpostavili pozitiven 

odnos z živaljo. Niso pa le izboljšali odnosa do živali, hkrati so namreč pridobili tudi nova 

znanja o biologiji psa. Otroci so bili visoko motivirani za dejavnosti, kar kaže na motivacijsko 

moč živali, ki je ne more preseči ali doseči kakršenkoli približek. Ugotovila sem tudi, da 

nekateri otroci ne poznajo le osnovnih potreb in sestave psa, ampak še kaj zahtevnejšega in 

širšega. Pri prvi dejavnosti so namreč nakazali pravilen položaj dveh organov v telesu psa – 

pljuč in srca.  

Vse zgoraj navedeno smo dosegli s pozitivno neposredno izkušnjo. 

Za nadgradnjo raziskovalnega dela bi lahko izvedla še bolj obširno praktično raziskovanje. 

Nadgrajeno raziskavo z isto tematiko bi razširila na več skupin v vrtcih po različnih koncih 

Slovenije, saj se vloga psa od regije do regije razlikuje. Pridobljene podatke bi med seboj 

primerjala in tako pridobila nova znanja.  

Idejo za nadgradnjo raziskave sem dobila, ko sem bila v vrtcu na deželi in je deklica veselo 

razlagala, da so doma dobili mlade mucke. Na moje vprašanje, kaj so z njimi naredili oz. kam 

jih bodo dali, je punčka z nasmehom odvrnila, da jih je verjetno njen oče povozil z 

avtomobilom. Tak način mišljenja otrok, ki so ga pridobili od staršev, želim zmanjšati in tako 

odraslim kot otrokom prikazati izkušnjo z živaljo kot nekaj prijetnega. Starši so namreč 

ključnega pomena pri vzpostavljanju kakovostnega odnosa otrok do živali.  

Diplomska naloga mi je dala veliko novega znanja in izkušenj, za kar sem še kako hvaležna. 

Rezultate in izkušnje v raziskavi bom v nadaljnje uporabila pri svojem delu v vrtcu. Kot 

bodoča vzgojiteljica bom poskušala trajno vzpostaviti sodelovanje med vrtci in društvi, ki 

izvajajo aktivnosti s psi, oz. posamezniki s primerno izšolanimi psi. Menim namreč, da je 

tovrstna vez še kako dobrodošla, če ne celo nujna v izobraževalnih ustanovah. Otroci se 

namreč ob druženju s psom preko njegovih reakcij naučijo, kaj živalim prinaša zadovoljstvo, s 

čim jih lahko razveselijo, česa ne marajo. Vsa ta znanja lahko otrok kasneje uporabi v 

interakciji tako z drugimi živalmi kot z ljudmi.  
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