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Knjižico sta zapisali Alison Bush in Malgorzata Zarosa iz centra ELISTA Education, The ELISTA Centre, Spink, 
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 www.elistaeducation.com za Erasmus+ Projekt “Animal Integration in the Education Programme”, Project 

ZORO 2016. 

 

http://www.elistaeducation.com/
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Uvod v interakcijo z asistenco živali ‒ AAI 

 

Assisted Animal Interaction ‒ Interakcija z asistenco živali je splošen izraz, ki se 
uporablja za različne ciljno usmerjene programe, kjer se srečujejo živali in ljudje. Ti 
vključujejo: 
 
• Animal Assisted Therapy ‒ terapije 
Ta program v večini obsega rehabilitacijo, čeprav se ga lahko uporablja tudi za 
izboljšave na fizičnem, duševnem ali celo vedenjskem področju. 
 
• Animal Assisted Education ‒ izobraževanje 
Ta vrsta programa na splošno zajema učenje; živali pomagajo pri računanju, 
opismenjevanju in drugih področjih akademskega kurikuluma. 
 
• Animal Assisted Intervention ‒ intervencija 
Čeprav se ta izraz uporablja na splošno namesto interakcij, ima ta posebna vrsta 
programa cilje, ki se nanašajo na preprečevanje in je namenjen za pomoč ljudem, ki 
so lahko ogroženi ali se soočajo z izzivi. 
 
• Animal Assisted Activities ‒ aktivnosti 
Ta izraz se uporablja za programe s cilji, ki se ustrezno ne prilegajo drugim trem 
vrstam interakcij. V programih AAA je sama dejavnost navadno cilj. 
 
 
 

 

 

 

Pripis: Pogosto se programi ne izključujejo med seboj. Na primer program terapije lahko povzroči intervencijo, 

izobraževalni program lahko deluje tudi terapevtsko. Ključni cilji so na splošno bolj pomembni kot ime ali tip programa.  
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Prednosti interakcij z asistenco živali 

Obstajajo številne koristi za interakcijo z živalmi. Šest različnih kategorij se uporablja 

za povzetek prednosti in prepoznavo različnih vidikov življenja ljudi, kjer lahko živali 

vplivajo na pozitiven način.  

 

 Fizične  

koristijo telesu in delovanju telesa. Vključujejo zdravje in delovanje telesa.  

 

 Psihološke 

se nanašajo na mišljenje. Vključujejo samopodobo, motivacijo, duševno 

zdravje in dobro počutje (kaj ljudje mislijo o sebi in o svojem stanju/okolju).  

 

 socialne 

Se nanašajo na interakcije z drugimi ljudmi.   

 

 čustvene  

Se nanašajo na čustva. Kljub tesni povezavi s psihološkimi prednostmi te 

izpostavljajo čustva. 

 

 vedenjske 

Se nanašajo na dejanja, možnosti in izide.  

 

 kognitivne 

se nanašajo na duševni proces in učenje, vključno z navodili, poskusi in 

napakami. 

 

 

 

 

 

Pripis: Programi pogosto zajemajo več različnih prednosti, cilji pa ustrezajo različnim tipom prednosti.  
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Kaj so ključni cilji? 

V programu Interakcij z asistenco živali so ključni cilji tisti, okoli katerih je program ali 

posamezna seja interakcij načrtovana. Aktivnosti, ki so vključene v program ali sejo, 

naj bi omogočale možnost za dosego zastavljenih ključnih ciljev. 

Namen programa ali seje je omogočiti izboljšave ključnih ciljev, moderatorji v 

interakcijah z asistenco živali pa morajo biti ves čas osredotočeni na doseganje teh 

ciljev. V idealnih okoliščinah so ključni cilji merljivi in se jih da med interakcijami 

objektivno oceniti. 

 

Kako uporabiti knjižico 

Knjižica je namenjena kot pomoč pri usposobljenih moderatorjih interakcij z asistenco 

živali. Lahko se uporablja pri pripravi idej za dejavnosti v programih v razredu ali pri 

posameznih učencih. 

 

Ko je moderator ocenil posameznika ali skupino, se lahko postavi nekaj ključnih ciljev, 

pri katerih lahko žival pripomore. Ključne cilje lahko najdete v knjižici na straneh 6 do 

13, kjer so razdeljeni po primernih področjih prednosti ali akademskih področjih.  

 

Poleg ključnih ciljev so navedene dejavnosti z živalmi, katerih podroben opis lahko 

najdemo, ko zavrtimo knjižico. Dejavnosti so razvrščene po živalih, tako da lahko 

moderator po potrebi najprej pogleda dejavnosti živali za navdih pri načrtovanju seje 

ali programa. 

  

Pripis: Zapisani ključni cilji so prilagojeni za vse vrste interakcij, nekateri pa bodo bolj pomembni za šolski program kot 

drugi. 

 

 

 

Na področjih prednosti in akademskih področjih lahko referenčne številke obravnavate v korelaciji z živalmi z vrtenjem 

knjižice.  Kadar je npr.  referenčna koda ABC1, predstavlja to prve aktivnosti pri živalih A, B in C, ki zagotavljajo dosego 

ciljev, vendar to niso enake aktivnosti za vse tri živali.   
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KLJUČNI CILJI ‒ FIZIČNE PREDNOSTI 

PREDNOSTI PREDLOGI AKTIVNOSTI 

Z zdravjem povezane dokumentirane 
prednosti so: 
redkejši napadi astme, zmanjšan pojav  
srčnega infarkta, hitrejše okrevanje, 
spuščanje in vzdrževanje krvnega 
pritiska, zmanjšani trigliceridi, nižja 
raven holesterola, večja proizvodnja 
serotonina, povečana proizvodnja 
dopamina. 

CDGH2, GR3, CD4, H4,  

DH8, DH9, 

B12, H17,  

 

Primer za vadbo in fizične napore: 
vadbe, ki povečajo srčni utrip, imajo 
lahko mnoge od zgoraj navedenih 
koristi za zdravje, gibanje in fizični 
napor porabi prehranske kalorije in 
pomaga vzdrževati težo ali spodbuja k 
izgubi teže. 
 

DH3, CD4, G4, H4, H6, A8, CG8, DH8, DH9, D10, H10, B12, 

H12, H19, H22, 

Izboljšanje grobe motorične spretnosti 
- motorične spretnosti se nanašajo na 
uporabo več telesnih mišic pri 
funkcijah, kot so hoja, tek in skok. 
 

A1, CDH2, CDH3, GR3, B4, CD4, G4, H4, H6, A7, H7, A8, 

CG8, DH8, DH9, C10, D10, H10, B12, CDGHR12, DH13, C16, 

D16, H19, H22, D24, 

Izboljšanje fine motorične spretnosti -
fine motorične spretnosti se nanašajo 
na uporabo manjših skupin mišic,  
predvsem v zapestju in dlaneh, ki nam 
omogočajo spretnost manipulacije s 
predmeti. 
  
 

A1, BCDGHR1, B2, BCDH3, GR3, B4, CD4, G4, H4, CDGHR5, 

A5, B6, C6, DG6, H6, A7, DG7, H7, BR7, A8, B8, R8, B9, C9, 

H9, R9, C10, D10, G10, H10, R10, B11, CDGH11, R11, 

CDGHR12, A13, C13, GR13, A15, C15, H15, H16, C17, D17, 

H17, CDH18, D19, D20, H21, H23, D22, D24, H24, 

Spodbujanje govora ‒ to lahko 
vključuje tako zvok in artikulacijo 
besed kot tudi  jezik kot mišico ter 
izboljšanje funkcioniranja. 

CDH1, BCDH3, B5, A7, C7, DH8, DH9, G9, DH13, CDH18, 

H20, D21, D22, 

Izboljšanje ravnotežja ‒ izboljšanje 
ravnotežja prihaja pretežno iz 
izboljšane moči v ključnih mišicah v 
trebuhu.  

B2, DH2, CDH3, CD4, G4, H4, H6, A7, A8, CG8, DH8, DH9, 

D10, B12, H12, C13, DH13, C16, D16, H19, D24 
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Izboljšanje ravnotežja ‒ ta se pojavi, 
ko sta izboljšani groba in fina 
motorika ter ko je dosežena kontrola 
nad gibanjem.  

BCDGH1, B2, BCDH3, GR3, B4, CD4, H4, A5, CDGHR5, B6, 

C6, DG6, H6, A7, DG7, H7, A8, B8, CG8, DH8,  DH9, C9, 

H10, R11, B12, CDGHR12, C13, DH13, A15, C16, D16, D17, 

H17,CDH18, D19, H19, H21, D22, H22, H23, D24, H24, 

Izboljšanje moči ‒ preko treniranja 
večje mišične skupine, moč se opazuje 
pri dvigovanju, vlečenju, potiskanju in 
prenašanju. 

A1, D4, H4, H6, A7, DH8, H9, H10, B12, DH12, DG15, C16, 

H19, H22, 

Izboljšati moč prijema ‒ z vajo in 
raztezanjem mišic v dlani se moč 
prijema lahko izboljša. 

BCDGHR1, B2, BCDH3, GR3, B4, CD4, G4, H4, A5, CDGHR5, 

B6, C6, DG6, H6, DG7, H7, A8, B8, DH8, H10, CDGHR12, 

C13, GR13, C15, H16, C17 CDH18, H19, D22, 

Senzorična izkušnja (vizualna) ‒ 
spodbujanje senzoričnih celic v očeh je 
mogoče doseči s pomočjo svetlobe, 
barv, vzorcev in premikanja 
predmetov.  

A2, CDH3, A5, A6, C6, DG6, R6, A7, C7, A8, CG8, D8, A9, 

DH9, A11, B11, R11, A12, A13, C13, D16, H16, D23, DH25 

Senzorična izkušnja (slušna) ‒ 
stimulacijo čutnih celic v ušesih je 
mogoče doseči z zvoki različnih glasov, 
glasnosti in tonov.  
 

BCDH3, B5, C6, C7, G9, D12, CD18, 

Senzorična izkušnja (dotik) ‒ 
stimulacijo senzoričnih celic v koži je  
mogoče doseči s pomočjo 
temperature in različnih podlag. Poleg 
dlani lahko uporabimo tudi stopala, 
roke in obraz. 

BCDGHR1, B2, CDGHR2, A3, GR3 B4, G4, H4, R4, A5, 

CDGHR5, B6, C6, DG6, H6, A7, DG7, H7, B8, R8, A9, C9, H9, 

C10, G10, CDGHR12, C13, GR13, A14, A15, C16, D17, H17, 

D22, H22, H24, 

Senzorična izkušnja (voh) ‒ stimulacijo 
celic v nosni votlini je mogoče doseči 
skozi različne vonjave. Te so povezane 
tudi z okusom. 

CDHGR1, H2, GR3, B4, G4, H4, CDGHR5, B6, H6, H10, 

CDGHR12, C13, H19, D24, H24, 
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KLJUČNI CILJI - PSIHIČNE PREDNOSTI 

PREDNOSTI PREDLOGI AKTIVNOSTI 

Omogoča samostojnost ‒ zaupanje v 
samostojno delo in samozavest. 
 

BCDGR1, B2, BCD3, GR3, B4, G4, A5, DGHR5, DG7, H7, A8, 

A9, B10, C10, H10, R10, B11, CDG11, CDGHR12, A13, C13, 

GR13, H16, D17, H19, D21, H22, D24, 

Omogoča podporo brez predsodkov ‒ 
interakcija brez sugestiranja. 
  

CDGH2, A6, CDGH11, 

Zmanjšuje stres ‒ izogibanje 
negativnemu razmišljanju.  

CDGHR2, H4, CDGHR5, D8, CDGH11, B12, H16, H17, DH25 

Odpravlja depresijo in motivira ‒ 
promocija pozitivnih misli ter 
spodbujanje k cilju in zagonu. 
 

BCDH3, G4, H4, CG8, D8, DH9, D10, R11, B12, H16, DH25 

Obuja spomine in podoživljanje ‒ 
spomin na pretekle izkušnje in 
spodbuda ob izpovedi. 
 

CDGH2, G4, H4, D8, D10, H17, D21, DH25 

Omogoči brezpogojno ljubezen ‒ 
interakcija ne glede na fizični videz, 
vedenje, odnos, kulturo ali raso. 

CDH2, 

Deluje kot zaupnik ‒ ne izda 
skrivnosti. 
 

B3, CDGH11, H16, D21, 

Most med pacientom in terapevtom ‒ 
žival je lahko tema pogovora. 

B1, A5, A6, R6, A7, CG8, DH8, H9, A11, CDGH11, R11, B12, 

B13, A14, H16, D17, D23, DH25 

Se uporabi kot primer za pogovor o 
težkih vsebinah ‒ razmišljanje o 
drugih bitjih in izražanja sebe.  

B1, GR3, B4, A5, A6, R6, CG8, A8, H9, G10, R11, A12, B12, 

B13, C13, BCDH14, DG15, H16,  C17, D17, H19, D21, D23, 

DH25 

Dviguje samozavest ‒ promovira 
izvedljive naloge ‒ rezultate.  

BCDGHR1, B2, BCDH3, GR3, A4, B4, CD4, H4, R4, A5, 

CDGHR5, C6, DG6, H6, A7, DG7, H7, BR7, A8, H8, R8, DH9, 

B10, C10, D10, G10, H10,  CDGH11, CDGHR12, B12, C13, 
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GR13, C16, H16, H17, D21, H22,  

Izboljša samopodobo ‒ spodbuja 
dobro mišljenje o sebi. 
 

B2, BCDH3, GR3, A4, B4, CD4, H4, R4, CDGHR5, C6, H6, A7, 

H7, A8, H8, A9, C9, DH9, B10, C10, G10, H10, R10, 

CDGH11, CDGHR12, GR13, D15, H16, H17, H21, D21, 

 

KLJUČNI CILJI ‒ SOCIALNE PREDNOSTI 

PREDNOSTI PREDLOGI AKTIVNOSTI 

Deluje kot socialni katalizator za 
spodbudo prijateljevanja ‒ spodbuja 
interakcijo med ljudmi s skupnim 
interesom. 

BCDH3, CD4, G4, H4, R6, A7, C7, CG8, D8, DH9, G9, D10, 

H10, R11, C15, C16, H17,  DH25 

Spodbudi spomine in omogoča 
podoživljanje ‒ opomni ljudi na 
pretekle izkušnje. 

CDGH2, B3, H4, D10, B11, CDH11, H17, DH25 

Promovira govorjenje v terapevtskih 
programih ‒ motivira k pogovoru. 
 

B1, CDGHR2, BCDH3, A4, A5, B5, C7, CG8, G9, H9, B10,  

CDGH11, DH13, H20  

Pomoč socialni rehabilitaciji ‒ daje 
možnosti za ponovno uvajanje v 
družbo in skupnost. 

BDH3, GR3, R4, H6, H7, DH8, A9, H10, DH12, C13, A14, 

BCDGHR14, D19, H19, D20, D23, H24 

Promocija socialne integracije ‒ daje 
možnosti za vključevanje v družbo in 
skupnosti, v katere se sicer ne bi.  

BDH3, GR3, B4, R4, H6, H7, DH8, A9, DH9, H10, CDGH11, 

DH12, C13, A14, BCDGHR14, D19, H19, D20  

Izboljša komunikacijo in socialne 
veščine ‒ razvija komunikacijske 
spretnosti, tako verbalne kot vizualne. 
 

A1, BCDGHR1, BCDH3, GR3, A4, B4, CD4, G4, H4, A5, B5, 

R6, A7, C7, A8, B8, CG8, DH9, G9, R9, B10, D10, H10, R10, 

CDGH11, R11, B12, H12, DH13, A15, H15, C16, CDH18, 

H20, D22, D23, DH25 

Se uporabi kot primer za pogovor o 
težkih vsebinah ‒ omogočajo 

analogije in metafore, ki se nanašajo 
na človekove težave. 

 

CDH3, GR3, B4, CD4, A5, B5, A6, C7, D7, A8, CG8, A9, G9, 

R9, R11, A12, B13, C13, A14, BCDGHR14, DG15, H15, R15, 
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H16, C17, D17, D19, H19, D20, D21, D23, D24, DH25 

Spodbuja sodelovanje ali/in skupinsko 
delo ‒ učinkovito skupinsko delo. 
 

A1, BCDH3, GR3, A4, B4, CD4, G4, A5, B6, C6, DG6, H6, A7, 

H7, BR7, A8, B8, R8, B9, C9, DH9, B10, C10, D10, G10, H10, 

R10, R11, CDGHR12, C13, A15, H15, C16, D16, D17, H19, 

H21, H22, H23 

Promovira igro ‒ spodbuja fizično in 
socialno dejavnost, ki posnema 
opažena, izkušena ali abstraktna 
srečanja. 

D1, B2, D3, CD4, B5, B6, R6, C7, A8, CG8, D9, G9, D10, R10, 

A11, R11, A12, B12, D16, D17, D21, D23, DH25 

Izboljša šolsko okolje ‒ promovira 
pozitivne socialne in vedenjske 
priložnosti. 

D3, R4, R6, D8, D9, D10, B11, CDG11, B12, D16, H16, D21, 

Povečana odzivnost ‒ več pozornosti, 
pozitivnih reakcij in stikov. 
 

B3, CD4, H4, H9, DH25  
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KLJUČNI CILJI ‒ ČUSTVENE PREDNOSTI 

PREDNOSTI PREDLOGI AKTIVNOSTI 

Izboljša samostojnost ‒ samozavest o 
individualnem delu in zaupanju vase. 
 

BCDGR1, B2, BCDH3, GR3, A4, B4, G4, R4, DGHR5, C6, H7, 

A8, H8, C9, DH9, B10, G10, H10, R10, B11, CDGH11, 

CDGHR12, A13, C13, GR13, H16 

Spodbuja zmanjšanje stresa ‒ 
zmanjšati občutke tesnobe in skrbi. 
 

CDGHR2, H4, D8, DH9, D10, CDGH11, B12, H16, H17, DH25 

Odpravlja depresijo ‒ promocija 
pozitivnih misli ter spodbuja občutke 
optimizma glede različnih situacij. 

CDGHR2, H4, DH8, DH9, B12, D16, H16, D17, DH25 

Omogoča brezpogojno ljubezen ‒ 
občutki o skrbi, zaželenosti in 
posebnosti. 

CDGHR2, H4, D23 

Omogoča podporo brez predsodkov- 
občutek, da nekdo razume, zaveznik 
brez mnenj in predsodkov. 

CDGHR2, H8, H9, CDH11, H16, D21, D23 

Zmanjša čustvene težave ‒ promovira 
občutke sreče, zadovoljstva in 
sproščenosti. 

CDGHR2, H4, DH8, CDGH11, D17, D21, DH25 

Zmanjša stisko in promovira 
sproščanje ‒ priskrbi občutke 
sproščenosti.  

CDGR1, CDGHR2, H4, B11, A11, CDGH11, B12, C15, H17,           

D23, DH25 
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KLJUČNI CILJI –  VEDENJSKE PREDNOSTI  

KORISTI PREDLOGI AKTIVNOSTI 

Zmanjševanje impulzivnosti – 
spodbujanje k premisleku pred 
dejanjem.  
 

BCDGHR1, CDGHR2, BCDH3, H4, B6, H6, R6, DG7, A7, H7, 

A8, B8, DH8, C9, H9, D10, G10, H10, CDGH11, A13, C15, 

C16, H16, C17, H17, CDH18, H19, DH25 

Povečanje pozornosti in umirjenosti – 
spodbujanje osredotočenosti, 
zanimanja ter vedenja, ki spodbuja 
sprejemanje informacij. 
 

BCDGHR1, B2, CD2, B3, H4, A5, CDGHR5, B6, C6, H6, A7, 

A8, B8, DH8, C9, C10, D10, G10, H10, R10, A11, B11, R11, 

CDGH11, B12, CDGHR12, A13, C16, H16, C17, D17, H17, 

CDH18, H21, D22, DH25 

Zmanjševanje hiperaktivnosti – 
spodbuja vedenje, ki se ne spreminja 
tako nenadoma oziroma se ne pojavlja 
ob tako veliki hitrosti ali tako pogosto.  
 

BCDGHR1, CDGHR2, BCDH3, H4, CDGHR5, B6, H6, A7, 

DG7, H7, A8, B8, DH8, R8, C9, H9, D10, G10, H10, R10, 

CDGH11, B12, A13, DH13, H16, C17, D17, H17, CDH18, 

H19, D22, H22, H23, DH25 

Zmanjševanja agresivnosti – 
zmanjšuje izbruhe nasilja ali 
generaliziranega vedenja.  
 

BCDGHR1, CDGHR2, BCDH3, H4, CDGHR5, A7, DG7, H7, 

DH8, D10, H10, CDGH11, D17, H17, CDH18, H22, D23, 

DH25 

Zmanjševanje problematičnih in anti-
socialnih vedenjskih težav – zmanjšuje 
konfliktno vedenje in spodbuja 
sodelovanje. 
 

BCDH3, CD4, H4, H6, A7, DH8, C10, D10, H10, B11, R11, 

C16, H16, D24, DH25 

Povečanje koncentracije – spodbuja 
osredotočenost in vedenje, ki 
spodbuja dajanje pozornosti.  
 

A5, BCDH3, H4, B6, C6, H6, H7, A8, B8, H8, C9, H9, D10, 

G10, H10, R10, CDGH11, CDGHR12, DH13, GR13, C16, H16, 

C17, D17, H17, H21, D22, H22, H23, H24, DH25 
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KLJUČNI CILJI – KOGNITIVNE PREDNOSTI 

KORISTI PREDLOGI AKTIVNOSTI 

Lažje in hitrejše doseganje učnih ciljev 
– informacije so predelane in 
pridobljene na način, ki omogoča 
hitrejše učne dosežke.  
 

BCDH3, GR3, B4, H4, A7, BR7, B8, CG8, D8, A9, B9, G10, 

CDGH11, CDGHR12, DH13, G13, A15, DG15, H15, H17, 

CDH18, H21, H22 

Samostojnost in samozavest – 
pridobijo se veščine in motivacija za 
reševanje stvari brez ali z manjšo 
pomočjo.  

BCDGHR1, B3, GR3, A4, B4, DGHR5, H6, H7, A9, DH9, B10, 

C10, H10, B11, CDGH11, CDGHR12, C13, DH13, GR13, 

DG15, H15, C16, H17, CDH18, H20, H21, H22 

Večja koncentracija in izvedba nalog – 
ohrani se osredotočenost, ki omogoči, 
da se opravi celotna dejavnost ali 
naloga.  

BCDH3, H4, C6, H6, H7, R8, C9, H9, C10, G10, H10, 

CDGH11, R11, CDGHR12, C13, DH13, GR13, DG15, H15, 

C16, C17, D17, D22, H22 

Povečano zanimanje za različne 
predmete – motivacija, da se nauči in 
razume posamezne predmete, se 
poveča.  
 

A1, A4, R4, B8, DH8, R8, B10, G10, CDGH11, CDH12, A13, 

DH13, DG15, H15 

Izboljšanje spomina – izboljša se 
pridobivanje ali deskripcija informacij.  
 

BCDGHR1, BCDH3, H9, D10, H10, B11, CDGH11, DH13, 

H20, D22, H24 

Zviševanje izobraževalnih nivojev in 
spodbujanje napredovanja – učni 
dosežki so na višjem nivoju, napredek 
in izboljšanje znanja sta lažje 
dosegljiva.  
 

BCDH3, DG7, BR7, DH8, R8, DH9, CDGH11, DH13, DG15, 

D20, H20, D22 

Povišana čuječnost za lažje učenje – 
okolje, aktivnost in spodbujanje 
čustev in biokemičnih odzivov 
pomagajo pri dojemljivosti pri učenju.  

BCDGHR1, CD4, H4, A5, R6, A7, C7, H7, CG8, H8, R8, H9, 

D10, CDGH11, DH13, H19, H21, H22 
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Živali v učnem načrtu 

  Oznaka 
aktivnosti 

Primer(i) 

Jezik  Branje  GR3, B4, 
BR7,B8,R8,B9 
DH9, 
CDGH11, 
CDGHR12, 
BCDGHR14, 
DG15, 
H15, A15, 
C17, 
CDH18, 
H20, 
D22 

Oblikuje se lahko ˝kartica za nego˝ 
Bralne meritve  
Branje številk/črk v zaporedju 
Branje 
Količina za hranjenje 
Branje vrst pasmi  
Odčitavanje teže 
Branje meritev s paličico in trakom  
Branje navodil za administracijo  
Številka mikročipa  
Oznake 
Podrobnosti etikete (kartončka) 

Pisanje CG8, 
A4, B10,  
DH13, 
BCDGHR14, 
D20, 
CDH18, 
D22 

Pisanje o opažanjih  
Temperature 
Pisanje številk 
Pisanje pasem 
Temperatura, utrip in čas odzivnosti 
Številka mikročipa 
Podrobnosti etikete (kartončka) 

Črkovanje DH8, 
 
BCDGHR14, 
H20, 
D22 

Sprehod od črke do črke za črkovanje 
besed  
Pisanje pasem 
Imena točk 
Podrobnosti etikete (kartončka) 

Ustno A6, 
BCDH1,  
BCDH3, 
 
B5,C7, G9,  
 
H10, 
R10, 
DH13, 
A7, H6, C16,  
CDH18, 
H20, 
H21, 
D22 

Razprava  
Izreče ime živali, ko mu da priboljšek  
Uporablja verbalne iztočnice in 
pohvale 
Izgovorjava, zvoki; poslušanje in 
ponavljanje  
Opis delov jahalne opreme 
Opiše svojo idejo o obogatitvi  
Štetje 
Poslušanje navodil 
Številka mikročipa 
Verbalno identificira točke  
Poslušanje navodil 
Podrobnosti etikete (kartončka) 

Matematika Seštevanje DG6,  
R6, 

Število krempljev/nog/ušes itd. 
Število obratov 
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B5, C7, G9, 
H8,  
 
A9, 
DH13, 
H17 
 

Posluša izgovorjavo pri seštevanju 
Hodi od številke do številke in jih 
sešteva  
Predvidevanje številke 
Število krempljev/nog/ušes itd.  
Štetje števila kit  

Odštevanje DG6, DH13, 
A13, 
A14, 
H17 

Število krempljev/nog/ušes itd. Število 
izvaljenih – število inkubiranih  
Računanje razlik 
Število kit 

Množenje BR7, B9, 
DG6, D13, 
H12, 
H15, 
D20 

Računanje prostornine/površine  
Število krempljev na šapo/stopalo  
Število meric x število veder 
Uporaba formule za računanje 
15 sek število utripov x 4 

Deljenje GB1, 
 
R3, C13, 
R8, 
H15, 

Razdeli korenček na določeno število 
koščkov  
Ulomki; stopnja redčenja 
Računanje procentov  
Uporaba formule za računanje  

Merjenje (dolžina, 
prostor, teža, 
kapaciteta, čas, denar) 

BCDH3, 
 
C6, 
R6, 
DGH7, 
BR7, B9, 
B8, R8, 
D8, 
C9, 
DH9, 
A4, B10, 
D10, 
G10, R10, 
H10, 
B11, 
R11, 
CDGHR12, 
C13, 
GR13, 
A14, 
A15, 
DG15, H22, 
H15,  
H19, 
H20, 
D20, 

Merjenje sistema jačanja & 
nagrajevanja  
Površina/dolžina materialov in blaga  
Ocenitev razdalje 
Iskanje velikosti, ki ustreza, se sklada  
Dimenzije kletke 
Dolžina krila/repa 
Prehojena razdalja 
Dolžina traka/pasu 
Načrt tečaja/vaje 
Temperatura 
Količina izmerjenega časa  
Konstrukcija 
Izmerjena dolžina stremena  
Čas in kvantiteta 
Čas za končanje labirinta 
Količina hrane 
Merjenje posipa/razredčene raztopine 
Količina vode  
Dolžina kože in kače/kuščarja 
Dolžina 
Teža 
Višina in obseg za predvidevanje teže  
Kapaciteta samokolnice  
Merjenje višine 
TPR 
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H21 Izbira vrvi pravilne dolžine  

 Oblike in prostor  A1, 
GR1, 
 
B6, 
H6,  
R6, 
D7, 
A9, 
 
H9, 
 
H10, 
R11, 
A11, 
H12, 
A13, 
 
C13, 
C15, 
D16, 
H16, H20, 
H17, 
D23 

Primerno glede na pasmo 
Ustvarjanje paličic ali krogov iz korenja 
Ustvarjanje odlitkov 
Oblike v kopitu  
Oblika žoge/kolesa 
Oblika, ki jo ustvari ovratnica 
Opisovanje oblike in prostora, kamor 
se nekaj prilega 
Pritrjevanje oblik na palico na 
konjskem hrbtu 
Oblike na jahalni opremi 
Oblikovanje labirinta 
Opazovanje oblik, vstavljanje oblik 
Trgovina s hrano za živali in izdelki v 
njej 
Zakaj so jajca okrogla 
Oblika in barva stranišča za mačke 
Opazovanje oblike 
Oblike šap 
Oblike na konju 
Enakomerni razmaki med kitami 
Oblike telesa 

 Podatki B8, R8, 
A4, B10, 
D10 

Različne dolžine 
Različni odčitki  
Število zmag in porazov 

 Primerjava in dajanje 
navodil 

BCDH3, 
 
H5, 
H9,  
B12, 
A13, 
A14, 
A15, 
DG15, 
 
R15 

Vadba oblikovanja urnikov in zaporedij  
Navodila za uporabo krtače 
Prinašanje predmetov in sortiranje 
V katerih delih akvarija živijo ribe 
Dajanje navodil o datumih 
Dolžina kože glede na dolžino plazilca  
Kača z vivarijem  
Primerjava ideala pasme; poročanje o 
teži pasme  
Podobnosti in razlike 

 Povezovanje A1, A2, A3,  
CDH5, 
 
B8, R8, 
H10, H24, 
A12,  
CDG12, 
H12, 
 

Povezovanje pravilno glede na vrsto 
živali; Tip ščetke glede na dlako/imena 
ščetk 
Dolžina glede na žival  
Paralelni deli jahalne opreme 
Povezovanje barv 
Zbiranje ustreznih potrebščin  
Povezovanje konja k ustreznemu 
obroku/vedru 
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A14, 
 
D16, 
 
H20 

Povezovanje kože k ustreznemu 
plazilcu 
Povezovanje ustrezne šape k 
ustreznemu psu  
Povezovanje ustrezne barve povodca k 
ustreznemu konju  

Zgodovina Razumevanje časa in 
kronologije, zaporedja 
dogodkov  

BCDH3, 
 
H5, 
R15, 
H20, 
H21 

Treniranje časovnega načrta in 
zaporedja 
Zaporedje/vrstni red krtač  
Naravna selekcija in pasme 
Evolucija konjev 
Zaporedje zavezovanja 

 Razumevanje 
sprememb in 
kontinuitete  

BCDH3, 
C13 
 
CDGH14, 
R15 
 
H20 

Kdaj dvigniti kriterij treninga 
Zakaj je potrebna menjava stranišča za 
živali 
Pasme, ki so spremenile in ki so ostale 
nespremenjene 
Podobnosti in razlike 
Evolucija konja/ud s petimi prsti 

 Razumevanje vzroka in 
učinka   

BCDH3, 
H4, H9, 
 
D10, 
H10, 
R11, 
CDGHR14, 
D15, 
C17 
D23, DH25 

ABC operantnega pogojevanja 
Kako naučiti konja, da se premakne in 
ustavi  
Skrij in najdi 
Kako deluje jahalna oprema  
Razumevanje ''slepe ulice'' 
Učinek vzreje 
Veliko hrane, velika teža 
Kako deluje padec 
Vedenjski odzivi/reakcije 

 Razvoj empatije do 
drugih (življenje ljudi v 
preteklosti, religije, 
kulture)  

CDGH2, 
 
B13, 
D19, 
D20, 
D23, DH5, 

Kaj je živalim všeč in kaj ne med 
krtačenjem 
Učenje spoštovanja in empatije  
Možnost nelagodja  
Slabo počutje? 
Kaj občutijo? 

 Razvoj in razumevanje 
preteklih in sedanjih 
družbenih, političnih in 
gospodarskih 
interakcij 

H,D,R Zgodovina razvoja živali in ljudi na 
področju kulture, družbe ter 
gospodarstva  

 Razumevanje sveta, v 
katerem živi otrok 
(oblikovanje okolja 
skozi dogodke in 
osebnosti)  

A5, 
A6, 
CDH3, 
H9, 
 
C10, 
BCDGHR14, 

Odnos med plenilcem in plenom  
Prepoznavanje opozorilnih znakov 
Različni potenciali in kapacitete 
Zmaga in poraz v moštvenih 
aktivnostih  
Nega za zdravje živali/transport 
Variacije 
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D17, 
H20 

Svobodno izražanje razumevanja 
Športi s konji 

 Uporaba dokazov BCDH3, 
CDGHR5 

Končni izražen rezultat/vedenje 
Slike pred in po 

 Sinteze in 
komunikacija 

BCDH3, 
G9, 
 
H10, 
C13, 
C16 
D23,  
DH25 

Opisovanje procesa treniranja  
Razumevanje in opisovanje pomena 
vokalizacije  
Razlaga/prikaz, kako osedlati konja 
Opis uporabljene metode  
Razumevanje metode in zaporedja  
Opisovanje telesa 
Jezik/opazovanje  

Geografija 
 

Človeška okolja (ljudje 
in lokalna družba, 
transport in 
komunikacija) 

GR3, B4, A15, 
D8,  
C10, R9 
 

Različni stanovanjski objekti 
Opazovanja med sprehodom 
Prevozna sredstva 
 

 
 

Naravna okolja 
(vreme, klima, 
atmosfera, reke, 
morja, skale in prsti, 
planeti in vesolje) 

A1, 
 
G4, 
B6, 
DH8, 
B12, 
GR13, B2, 
H15, 
C17, 
D17, 
H20 

Replikacija naravnega habitat 
Vreme in klima, ki omogočata rast 
trave  
Od kod prihajajo semena  
Opazovanja med sprehodom 
Replikacija v akvariju  
Voda 
Opazovanje krme v povezavi s težo 
Življenjski cikli parazitov  
Primerna oblačila glede na vreme  
Pridobivanje sena 

 
 

Občutek za prostor 
(atlasi, karte, globusi, 
načrti ter grafične 
spretnosti) 

B4, GR3, 
G4, 
H4,  
 
R6, 
DH8, 
DH9, 
D10, 
G10, 
R11, 
CDGHR14, 
R15, 
D22, 
 
H20 

Domovanja živali  
Vzemi iz določene lokacije 
‘Po svetu’ ‒ vaja in sprememba 
lokacije 
Risanje poti žoge 
Orientacija na sprehodu 
Karta/načrt poti prepreke 
Lokacija skrivališča 
Kam shraniti zaklad 
Orientacija v labirintu 
Domače pasme 
Geografske regije 
Lokacija označenih naslovov (če je na 
voljo)  
 
Hrana konjev v različnih regijah  

 Okoljevarstveno 
osveščanje in skrb 
(skrb za lokalno okolje)  

B4, GR3,  
A8, 
C13, 
G13, 

Razvrščanje odpadkov 
Skrb za prostoživeče živali in rastline 
Skrb za čistočo in higieno v naravi  
Skrb za čistočo vodnih virov  
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H16, 
C17, H19 
 
D24 

Skrb za lep izgled stvari  
Primerno razvrščanje odpadkov (kam 
gredo odpadki)  
Skrb za čistočo lokalnega okolja  

Naravoslovje 
in 
družboslovje 
(izobraževanje 
o družbi, 
okolju in 
znanosti) 

Energija in sile 
(svetloba, zvok, 
toplota, magnetizem 
in elektrika)  

A2, A3, 
CD4, 
 
DG6, 
R6, 
H7, 
DH8, 
 
B10, 
H15 

Svetlobna in toplotna energija  
Igre z vleko vrvi – sila ter igre z žogo – 
gravitacija  
Kako delujejo ščipalniki za kremplje  
Kako spraviti žogo v gibanje  
Principi delovanja ovratnice za glavo   
Ravnotežje in sila živali, ko jo vodimo 
na povodcu  
Izvir toplote  
Proces fotosinteze v povezavi s težo  

 Materiali (voda, les, 
kovina, plastika, blago, 
kamen, hrana – jakost, 
barva, tekstura, 
fleksibilnost; 
razvrščanje in 
klasifikacija)  

R4,  
C6, 
B7, 
D7, 
 
C10, 
G10, R11, 
A13, 
C13, 
 
H17, 
D22, 
H23, 
H24 

Materiali za  
Uporabni materiali  
Brusni papir  
Teksture povodcev (naravno proti 
sintetičnemu)  
Materiali za ležišča  
Materiali za gradnjo  
Ustrezen substrat za inkubacijo  
Materiali za živalsko stranišče – kako 
sprejema vodo  
Za kaj lahko uporabljamo konje  
Kovinske teksture  
Različni uporabni materiali  
Usnje in drugi materiali  

 Živeča bitja (življenje 
ljudi; življenje rastlin in 
živali)  

CDGH2,  
 
A5, A9, 
 
CG8, C15,B12, 
A9, 
A13,  
H16 
C17, 
H19, H22, 
H20, 
D20, 

Občutenje, videnje življenja drugih 
bitij  
Odnos med plenilcem in plenom ter 
prehranjevalne verige  
Opazovanje življenja  
Razumevanje metamorfoze  
Življenje in rojstvo  
Deli/oblike konja  
Življenjski cikli parazitov  
Prebavni sistem in procesi 
Anatomija/struktura  
Opazovanje vedenja  

 Osveščenost in skrb za 
okolje (znanost in 
okolje, skrb za okolje)  

D10, 
 
C13, 
C17, GR3, 
H19, 
 
D24, 

Varnost, neprimerna mesta za 
skrivanje 
Higiena v okolju  
Pravilno shranjevanje odpadkov  
Primerjava uporabe naravnih in 
umetnih gnojil  
Skrb za okolje  
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Vizualna 
umetnost 

Risanje A1, 
B6, 
R6, 
A4, B10, 
 
A9, 
H10, 
R11, 
B12, 
BCDGH14, 
C15, 
H15, 
R15 
H20, 
D22, 
D23, DH25 

Oblikovanje ograde  
Risanje dizajna za obogatitev  
Hrček v kolesu/žogi  
Nariši termometer in označi 
temperature  
Nariši stopnje metamorfoze  
Nariši konja z jahalno opremo za boljši 
spomin  
Risanje labirinta pred izgradnjo  
Opazovanje risanja  
Različne lastnosti objektov  
Diagram za prikazovanje izvora 
merskih enot ''Družinsko drevo'' 
Nariši konja in označi točke  
Vrezovanje 
Risanje opažanj  

 Slikanje in barvanja  D7, 
A12, 
B12, 
A13, 
DH13, 
GR13, B2, 
C15, 
H16, 
C17, 
D16, 
D23, DH25 

Okrasitev ovratnice/povodca  
Uporaba in mešanje ujemajočih barv 
Slikanje opažanj 
Barvanje jajc  
Barvanje nohtov/kopit  
Vodno slikanje  
predmeta 
Slikanje konja  
Slikanje madežev z epruvetami  
Slikanje šap  
Opazovanje slik 

 

 Odtisi D16 Odtisi šap 

 Glina A13, 
C15, 
D16, 
D23, DH25 

Izdelovanje glinenih jajc 
predmeta 
Odlitki šap 
Izdelovanje modelov  

 Izdelava/konstrukcija D4, 
C6, 
B6,G10,R10, 
DG7, 
A8, 
R11, 
C15, 
H19, 
H23 

Izdelava interaktivnih igrač 
Izdelava igrač 
Dodatki 
Izdelovanje ovratnice/povodca 
Izdelava mreže 
Izdelava labirinta 
Papirmaše ali drug model  
Izdelovanje papirja iz kakcev  
Izdelovanje okrasitev za hlev  

 Tkanine in vlakna  CDGH2, 
CD4, 
R4,  
C6, 

Različne teksture površnikov  
Različne teksture igrač  
Materiali za ležišča 
Drgnjenje kože 
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A14, 
C15, 
D17, 
H17,H21 

Kolaž 
Različne teksture oblačil 
Tekstura grive 
Vlakna vrvi  

Drama Raziskovanje čustev  CD4, 
R6, 
A8, 
R10, 
R11, 
 
A12, 
 
H16, 
D21, 
H21, 
D23, DH25 

Igrivost 
''Obtičati na/v kolesu'' Biti ujet 
Biti izoliran 
Nahajati se v slepi ulici/kako najti pot  
Dobre in slabe lastnosti zlivanja z 
okolico  
Prikaz čustev z bravo na konju  
Igra vlog 
Biti omejen  
Kaj nam sporoča govorica telesa 

Raziskovanje znanja in 
idej  

CDGH11, 
C16, 
D23, DH25 
H23 

Skozi branje  
Testiranje metode 
Kaj nam sporoča govorica telesa  
Zakaj je obogatitev pomembna  

Razumevanje 
prepričanj, vloge in 
karakterja  

CG8, 
 
CDGH11, 
H16, 
D17 

Predstavljanje drugega 
karakterja/bitja  
skozi branje 
Predstavitev konja z barvo/vzorcem 
Primernost naloge 

Razumevanje dejanja, 
prostora, časa, 
napetosti, 
pomembnosti, žanra  

A7, 
CG8, 
H8, 
CDGH11, 
D21 

Kakšni so plazilci 
Ustvarjanje novih dejanj 
Karakterji konjev  
Skozi branje 
Domišljija in igra vlog  

Glasba Koncepti glasbe: utrip 
(enakomeren utrip), 
trajanje (dolgo/kratko, 
vzorci, ritem), tempo 
/hitro/počasi), višina 
tona (visoka/nizka) 

CDH1, 
 
CDH3, 
 
B5, C7, G9, 
 
H8, 
GR13, B2 

Dajanje priboljškov ob rednih 
intervalih  
Enakomernost višine tona pri 
treniranju s tleskanjem  
Posnemanje zvoka, višine tona in 
frekvence  
Poslušanje ritma konjskih kopit  
Poslušanje tekoče vode  

 Poslušanje in 
odzivanje 
(raziskovanje zvokov)  

B5, C7,G9, 
A11, 
D23, DH25 

Prepoznavanje zvoka  
Slišane vokalizacije  
Dodajanje glasbe gibom  

 Nastopanje (petje 
pesmi, igranje 
instrumentov, 
pismenost) 

B5, 
C7, 
H8, 
G9, 

Ustvari ''pesem ptice'' 
Ustvari ''pesem mačke''  
Ustvari ''pesem konja'' 
Ustvari ''pesem morskega prašička''   

 Sestavljanje/skladanje 
(improvizacija in 

B5,  
C7, 

Ustvari ''pesem ptice'' 
Ustvari ''pesem mačke''  
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ustvarjanje, 
razpravljanje in 
snemanje skladb)  

H8, 
G9, 
H20  

Ustvari ''pesem konja'' 
Ustvari ''pesem morskega prašička'' 
Pesem za pomoč pri memorizaciji imen 
pri točkah  

Telovadba  Atletika (tek, skakanje, 
metanje)  

D4, 
D9, 
H9 

Metanje 
Tek 
Jezdenje konja 

 Ples (raziskovanje, 
ustvarjanje, 
nastopanje)  

A5, 
D23, D2H5 

Uprizoritev plenilca/plena  
Ponazoritev govorice telesa in opažanj 

 Gimnastika (gibanje)   H4,CG8, 
R6, 
H8, 
DH9, 
A11 

Razpon gibanja  
Preval naprej 
Obračanje, spreminjanje hitrosti  
Gibanje 
Ponavljanje videnih gibov  

 Igre (pošiljanje, 
sprejemanje in 
potovanje, ustvarjanje 
in igranje iger)) 

CD4, H4, 
R6, 
D10, 
A12, 

Vrzi, sprejmi, ustvarjanje novih iger  
Posnemanje/pantomima v igri  
Sprejemanje 
Igre za ''zlivanje z okolico''  

 Aktivnosti na prostem 
in pustolovske 
aktivnosti (hoja, 
orientiranje, izzivi na 
prostem 

G4, 
DH8 
 

Hoja, uživanje v naravi  
Hoja in orientiranje  

 Voda (higiena, varnost 
v vodi, plovnost in 
pogon, ustvarjanje 
sunkov, igra z žogo v 
vodi  

DH5, 
R6, 
A9, A11 
 
B12, 
GR13, B2 

Kopanje; varnost v vodi in higiena  
Pogon 
Oponašanje paglavcev in drugih 
vodnih živali  
Oponašanje opazovanih rib  
Varnost v vodi  

Izobraževanje 
o družbi, 
samemu sebi 
ter zdravju  
 

Jaz: samopodoba 
(samozavedanje, 
razvoj samozavesti, 
sprejemanje 
odločitev), skrb za 
svoje telo (poznavanje 
svojega telesa, hrana 
in prehranjevanje, 
zdravje in dobro 
počutje), rast in 
spremembe (ko 
odraščam, se 
spreminjam, rojstvo in 
novo življenje, občutki 
in emocije), varnost in 
zaščita (osebna 
varnost, varnost), 

A2, A3, 
BCDGHR1,  
 
GR3, 
CDH3, 
 
H4, CDH5, 
 
B6, 
DG6, 
R6, 
 
H7, H9, 
CG8, 
 
D8, 
 

Učinki svetlobe, vročine in varnosti  
Prehranjevanje, varnost pri pripravi 
hrane  
Higiena 
Sprejemanje odločitev – kdaj nagraditi 
in kdaj ne  
Povezovanje higiene živali s samim 
seboj  
Zabavni in zdravi prigrizki  
Rast, spremembe in higiena  
Fizične aktivnosti in njihova 
pomembnost  
Imeti nadzor  
Zavedanje samega sebe in svojega 
telesa  
Varnost, na primer pri prečkanju ceste  
Opazovanje, kako vedenje vpliva na 
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sprejemanje odločitev  H8, 
 
A9, 
H9, 
C10, 
D10, 
DGHR12, 
A13, 
B13, 
C13, H19, 
A14, 
 
D15, 
H15, 
 
D17, 
H17, 
 
C17, D24, 
CDH18,  
 
H20, 
 
D22 

vedenje drugih  
Rast in spreminjanje  
Sprejemanje odločitev  
Izbiranje & varnost in zaščita  
Varnost, kam se ni primerno skriti  
Hrana in prehranjevanje  
Rojstvo in novo življenje  
Smrt in žalovanje  
Zdravje in higiena  
Zamisel o spremembi in novemu 
začetku  
Skrb za svoje telo  
Zdrava prehrana in kako obdržati težo  
Hormoni, sprejemanje odločitev  
Spletanje kit iz svojih las/osebna nega  
Higiena  
Povezovanje z identiteto  
 
Primerjava s točkami človeškega telesa  
Povezovanje z identiteto  

 Jaz in ostali (jaz in 
moja družina, moji 
prijatelji in ostali 
ljudje, odnosi do 
drugih – komunikacija, 
reševanje konfliktov)  

A5, A9, 
A6, 
B4,GR3,R7,B9, 
H7, 
H9, 
A12, 
BCDGHR14, 
R15, 
D19 

Odnos med plenom in plenilcem  
Prepoznavanje svarilnih znakov  
Različna življenjska okolja  
Prevzemanje vloge voditelja  
Poštena igra v skupinskih aktivnostih  
Razlike in podobnosti  
Zavedanje lastnih variacij  
Odnosi v družini glodavcev  
Skrb za druge/prva pomoč  

 Jaz in širše okolje 
(razvoj državljanstva, 
nacionalne, evropske 
in širše skupnosti, 
izobraževanje o 
medijih) 

D9, 
A12, 
R15, 
D24 

Učenje pravil 
Skupnosti in njihovo okolje  
Odnosi v družini glodavcev  
Spoštovanje drugih 
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Izvirne ideje na področju interakcij z živalmi v 

razredu 1   

Iskanje zaklada 

1. Ključni cilji (cilji aktivnosti):  

a) Izboljšati spretnost pri uporabi preprostega načrta  

Predmet ‒ geografija 

Podkategorija ‒ načrti in grafične spretnosti 

b) Razvoj spretnosti pri iskanju ujemajočih parov  

Predmet ‒ matematika 

Podkategorija – iskanje ujemajočih parov  

c) Spodbujanje pozornosti in umirjenosti 

Cilj aktivnosti je odvisen od ciljne skupine 

Tip koristi – vedensjke koristi 

 

2. Ostali možni cilji (doseženi skozi aktivnost, vendar ne popolnoma vključeni): izboljšanje 

motoričnih in finih motoričnih spretnosti, spodbujanje govora, izboljšanje ravnotežja in 

koordinacije, povišanje zaupanja in samozavesti, spodbujanje komunikacije in sodelovanja, 

spodbujanje igre in domišljijskega razmišljanja, povišanje koncentracije, neodvisnosti in 

zaupanja pri učenju, zmanjševanje hiperaktivnosti.  

 

3. Ostali predmeti, pri katerih bi lahko vključili aktivnost: branje in sprejemanje 

ustnih navodil, zgodovina (razumevanje sveta, v katerem živimo), geografija (človeška okolja 

in občutek za prostor), vizualna umetnost (slikanje, barvanje in oblikovanje), izobraževanje 

na področju družbe, osebnosti in zdravja.   

 

4. Priprava  

Žival, ki jo bomo vpeljali v aktivnost, naj bo čim 

bolj seznanjena z okoljem. Najverjetneje bo 

uporabljena žival pes, vendar bi za isto aktivnost 

lahko uporabili tudi katero drugo žival. Psa že prej 

naučimo ukazov, kot je ''išči'', kar pomeni ''išči 

igračo oz. hrano'' (odvisno od tega, s čim pes raje 

dela). Pri zahtevnejšem urjenju pa lahko igračo 

oz. hrano zamenjamo z majhno človeško figurico 

ali lutko, ki sta primerni za delo v skupinah. Ukaz 

''išči'' že prej vadimo s psom, tako da se na ukaz odzove v različnih situacijah in tudi ob 
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dejavnikih, ki bi lahko bili moteči za njegovo pozornost. Pes bi moral znati najti iskano stvar 

pod, na in v različnih objektih. V primeru, da pes išče igračo, jo mora prinesti svojemu 

lastniku. Pes, ki kaže kakršnekoli znake, da bi želel zaščititi igračo/hrano (se vede nervozno 

ali agresivno, ko vidi, da mu bo nekdo vzel hrano ali igračo), NIKOLI ne sme biti uporabljen za 

takšno aktivnost.  

 

Šolsko okolje mora biti pripravljeno tako, da je varno za psa in da ima čim manj dejavnikov, 

ki bi psu odvračali pozornost.  

Oseba, ki bo izvajala dejavnost, naj s sabo prinese škatle različnih oblik in velikosti.  

Načrt, kje bodo škatle postavljene, naj se nariše na tablo, označi pa naj se tako, da se lahko 

škatle povežejo z načrtom na table.  

5. Metoda 

Soba se pripravi tako, da so škatle postavljene enako, kot na načrtu na tabli. 

V prostor se postavijo stoli ali blazine, na katerih bodo lahko sedeli otroci.  

Otroci naj bodo podučeni o tem, da bo žival pomagala iskati predmete. Povemo jim, da naj 

sedijo, razen če jih prosimo drugače.  

Žival vstopi v prostor, pozdravi vsakega otroka posebej, medtem ko sedijo na 

stolih/blazinah. Ko se pes sprosti, ga lastnik zamoti, medtem pa učitelj izbere učenca, ki 

skrije hrano/igračo/figurico v eno od škatel.  

Škatla, v katero učenec skrije predmet, mora biti enaka tisti na tabli, tako da mora učenec 

primerjati 2D načrt na tabli s 3D razporeditvijo na tleh.  

Ko je predmet nameščen, lahko da psu ukaz ''išči'' učenec, vsi učenci skupaj ali lastnik.  

Če je navajen, lahko psu otroci namenijo tihi aplavz, ko najde predmet.  

 

RAZLIČICE AKTIVNOSTI  

Povezovanje je lahko zelo preprosto, z različnimi barvami, oblikami ali številkami na škatlah, 

lahko pa ga naredimo bolj zapletenega, da s tem damo poudarek na branju načrta, in sicer 

tako, da označimo le načrt ali le škatle.  

Načrt in škatle lahko razporedimo kot karto za iskanje zakladov na otoku, pri tem pa psa 

spodbudimo, da ''najde zaklad''. Otroci se izmenjujejo pri skrivanju zaklada.  

Škatle lahko oblikujemo tako, da bodo podobne zgradbam v vašem mestu, lahko jih tudi 

razporedimo enako, kot so razporejene v našem mestu. Ko bo pes odkrival različno 



26 
 

poimenovane predmete, lahko otroci razmišljajo o tem, kakšne predmete bi lahko našli v 

posamezni zgradbi. Na primer, psa lahko naučimo, da najde jabolko v prodajalni zelenjave, 

pismo na pošti, denar na banki, lutko v šoli in podobno. 

Psu lahko tudi damo določen predmet, otroka pa spodbudimo, da najde ustrezno zgradbo za 

ta predmet in ukaže psu (s pomočjo lastnika), da predmet spusti v ustrezno zgradbo. 

EVALVACIJA KLJUČNIH CILJEV: 

Po zaključku aktivnosti lahko testiramo znanje in spretnost, tako da lahko ocenimo 

aktivnost. Testi za spretnosti na področju geografije, branje načrtov in povezovanja 

vključujejo: 

1. Risanje novih ali svojih načrtov/načrtov za iskanje zakladov eden za drugega. Preverimo, 

če lahko uspešno usmerjajo. 

2. Če uporabljamo zgradbe, lahko narišejo enake načrte na papir, na ustrezna mesta pa 

narišejo ustrezne predmete, kot so jabolko, pismo ali punčka. Lahko pa tudi povežejo 

ustrezno zgradbo z ustreznim predmetom s črto. 

3. Otroci lahko ustno poimenujejo in povežejo lokacije (zgradbe). 

4. Otroci lahko rišejo različne načrte, na primer načrte svojih domov, vrtov, igrišč in 

naštejejo predmete, ki so povezani s temi zgradbami/lokacijami. 

 

Analizo uspeha pri doseganju umirjenosti in povečane pozornosti lahko naredimo s pomočjo 

beleženja števila, kolikokrat se je otrok vstal s stola/blazine med aktivnostjo (brez da ste ga 

prosili) v primerjavi z običajnimi aktivnostmi. 

 

OSTALE PODOBNE AKTIVNOSTI 

1. Lahko se izvede obisk katere od zgradb, ki smo jih uporabili pri aktivnosti, da se otroci 

naučijo več o tem, kaj se tam počne in kakšno vlogo ima delo tam pri lokalni skupnosti. 

2. Otroci lahko izvedejo projekt/predstavitev o svoji ulici/področju, vključno z načrtom. 

3. Otroci lahko uprizorijo svoje igre iskanja zakladov na svojem območju, tako da uporabijo 

primeren predmet ali eden drugega. 
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Izvirne ideje na področju interakcij z živalmi v 

razredu 11 

Ristanc  

1. Ključni cilji (cilj aktivnosti):  

a) Izboljšati spretnosti pri seštevanje 

Predmet ‒ matematika 

Podkategorije ‒ seštevanje in meritve (časa) 

b) Spodbujanje sodelovanja in skupinskega dela 

Predmet ‒ jezik 

Tip koristi ‒ socialna korist 

c) Povišana koncentracija in želja, da otrok dokonča neko aktivnost  

Tip koristi ‒ kognitivne koristi  

 

2. Ostali možni cilji: (doseženi skozi aktivnost, ne popolnoma inkluzivni): izboljšane 

senzorične spretnosti, povečano zaupanje, boljša samopodoba, spodbujanje igre, povečana 

družabnost, izboljšano šolsko okolje, povečana odzivnost, pozornost in umirjenost, 

zmanjšanje hiperaktivnosti, agresivnosti in nesocialnega vedenja.  

 

3. Predmeti, ki jih lahko tudi vključimo: pisanje, razumevanje prepričanj, vloge in 

karakterja (drama), občutek za prostor (geografija).  

 

4. Priprava  

Pri tej aktivnosti je idealno uporabiti dve živali, ki se med seboj poznata. Živali seznanimo z 

okoljem. Najbolje je za aktivnost izbrati zajce, lahko pa uporabimo katero drugo žival, na 

primer hrčka, skakača ali zelo umirjenega morskega prašička. Če aktivnost malce 

prilagodimo, lahko uporabimo tudi mačke ali pse.  

 

S kredo ali z lepilnim trakom narišemo ristanc, ki vsebuje številke od 1 do 10. Material, ki ga 

uporabimo, ne sme biti škodljiv za žival. Idealno bi bilo, da bi bil ristanc ob strani omejen s 

steno. Lahko vključimo tudi prazen kvadrat, ki predstavlja številko 0.  

5. Metoda 

Otroci se razdelijo v dve skupini, lahko pa delajo tudi vsi skupaj. Če je primerno, lahko eden 

od otrok prevzame vlogo zapisnikarja (lahko se tudi izmenjujejo), ostali otroci pa lahko 

skupaj komunicirajo z zapisnikarjem ali pa jim to vlogo posamično dodeljuje učitelj/lastnik 

živali. Zapisnikar ne sme videti številk na ristancu.  
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Dva zajca postavimo na ristanc. Določi se frekvenca, vsake koliko časa bodo otroci zabeležili 

prostor, kjer se nahajata zajca. Za merjenje se lahko uporabi ura, lahko pa tudi ura za 

kuhanje jajca ali peščena ura.  

Ob določenem času eden od otrok ali vsi otroci skupaj povedo zapisnikarju, na kateri številki 

se nahaja zajec. Istočasno otrok/otroci iz druge skupine to sporočijo svojemu zapisnikarju. 

Predhodno se določi kriterij, kdaj se zajec nahaja na določeni številki (na primer takrat, ko je 

večina zajca na eni številki ali ko je na določeni številki sprednja šapa).  

Na tablo se zapiše preprosta enačba seštevanja iz obeh številk, kje se nahajata zajca. 

Aktivnost se ponavlja določen čas ali dokler se vsi otroci ne izmenjajo pri poročanju številk.  

Zajca delujeta kot motivacija za otroke, povišata koncentracijo in željo po dokončanju 

naloge, če aktivnosti sledi nagrada, povezana z zajcem (na primer hranjenje ali 

božanje/krtačenje zajca).  

 

RAZLIČICE AKTIVNOSTI: 

Enaka metoda se lahko uporablja za ostale matematične procese, še posebej za množenje in 

odštevanje. Pri odštevanju je seveda lažje, če otroci že poznajo negativna števila.  

Aktivnost se lahko uporabi tudi za ulomke in decimalna števila. V primeru, da ne določimo 

točnega kriterija, kdaj se zajec nahaja na določenem številu, lahko otroci povedo, da se zajec 

nahaja na primer na številki 3,5. Ta naloga je lažje izvedljiva, če so med polji s številkami 

prazna polja, saj tako zagotovimo, da zajec istočasno ne sedi na dveh številkah.  

Pri otrocih, ki se še niso učili seštevanja, lahko metodo prilagodimo tako, da se učijo 

prepoznavanja števil. Predmeti, kot je korenje lahko uporabimo za spodbujanje 

prepoznavanja števil, za seštevanje, kjer je to primerno, pa lahko tudi uporabimo dele telesa 

za seštevanje, na primer 2 ušesi plus en rep, en rep plus štiri tačke in podobno.  

Ni nujno, da je komunikacija pri tej aktivnosti oralna, otroci lahko tudi zapišejo števila, pri 

štetju uporabljajo prste, lahko pa tudi povezujejo številke s table ali z magnetov.  

Ristanc lahko prilagodimo tako, da namesto številk vpišemo črke, nato pa otroci poskušajo 

uporabiti črke za sestavljanje besed.  

 

EVALVACIJA KLJUČNIH CILJEV: 

Med in po aktivnosti lahko testiramo ključne kompetence ciljev, da jih lahko ovrednotimo.  
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 Med aktivnostjo lahko opazujemo in beležimo uspešnost pri seštevanju. Enake računske 

operacije lahko izvedemo tudi v pisni oz. kateri drugi tradicionalni obliki in nato rezultate in 

uspešnost primerjamo z aktivnostjo z živalmi.  

 

 Vnesemo lahko časovne interval in ponovno izmerimo rezultate. Otroke lahko spodbudimo, 

da dajejo koščke korenja, ki smo jih uporabili kot pripomoček pri seštevanju, v določenih 

časovnih intervalih (npr. vsako minute).  

 

 

 Otroci lahko narišejo ali pobarvajo slike zajcev, zraven lahko dopišejo dele telesa in njihovo 

število.  

 

 Pri komunikaciji lahko beležimo uspeh pri tem, kako otrok poroča o tem, na katerem polju 

stoji zajec. Ali morajo svoje besede večkrat ponoviti zapisnikarju? Ali so samozavestni pri 

pogovoru s svojimi vrstniki?  Primerjamo lahko interakcijo otrok, ko živali niso prisotne in ko 

so prisotne.  

 

 Primerjamo lahko tudi stopnjo koncentracije otrok, ko so prisotne živali in ko niso. Kako 

dolgo se lahko otrok koncentrira na neko aktivnost, ko so prisotne živali in ko niso. Stopnjo 

koncentracijo lahko primerjamo tudi s klasičnimi pisnimi aktivnostmi. 

 

 Primerjamo lahko tudi, kolikokrat so otroci speljali določeno matematično nalogo do konca, 

ko so bile prisotne živali in ko niso bile.  
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Izvirne ideje na področju interakcij z živalmi v 

razredu 111 

Tolkala iz šap  

1. Ključni cilji (cilji aktivnosti):  

a) Razvoj spretnosti na področju glasbe 

b)  Predmet ‒ glasba 

Podkategorija ‒ ritem, utrip, tempo   

c) Spodbujanje spretnosti pri računanju 

Predmet ‒ matematika 

 Podkategorija ‒ štetje 

d) Povišana samozavest 

Vrsta koristi ‒ psihološka korist 

 

2. Ostali možni cilji (doseženi skozi aktivnost, ne popolnoma vključeni): izboljšanje finih 

motoričnih spretnosti, koordinacije in moči prijema,  senzorična izkustva (otip in sluh), 

izboljšanje samozavesti, spodbujanje sodelovanja in skupinskega dela, zmanjšana 

impulzivnost, povišana pozornost, umirjenost in koncentracija, povečano zanimanje in 

izboljšanje spomina.  

 

3. Predmeti, ki bi jih še lahko vključili: sledenje ustnim navodilom, matematika (podatki 

in simboli), naravoslovje (živa bitja – anatomija), telovadba/drama (ustvarjanje in 

uprizoritev).  
 

4. Priprava  

Za to aktivnost bomo najverjetneje uporabili psa, lahko pa uporabimo tudi konja ali ponija, 

ki ga lahko pripeljemo na šolo ali pa gredo otroci v konjušnico ali drugo primerno mesto.  

 

Žival, ki jo bomo uporabili, mora biti navajena na okolje. Ukazi, ki jih bomo uporabili, so 

odvisni od tega, katerih ukazov so živali prej naučili, kot na primer prst kazalec ali bobnarska 

palica. Vsak gib s prstom ali palico pomeni dvig šape. Če za aktivnost uporabljamo psa, mora 

pes znati tudi lajati na ukaz. Pripravimo lahko primeren boben, ki naj bo primerne višine, da 

se ga lahko pes brez težav dotakne. To je lahko škatla, zaboj ali posoda za rože obrnjena 

narobe. Izvajalec aktivnosti naj poskusi izbrati pripomoček, ki bo proizvedel zvok ob dotiku.   

 

Potrebna oprema: stetoskop, bobnarske palica (ali kaj podobnega), zvončki, ki jih lahko 

pritrdimo na ovratnico živali, ter kovinska posoda za pasjo hrano.   

 

 



31 
 

 

 

5. Metoda 

Na prizorišče pripeljemo skupino mlajših otrok (od 3 do 4 leta). Razložimo jim pojme ritem, 

utrip ter tempo. Izvede se kratka debata o tem, kako živali ustvarjajo glasbo (ritem, utrip in 

tempo). Najprej otroci poslušajo bitje srca psa, nato poskušajo oponašati utrip z bobnanjem 

ali s ploskanjem. Nato lastnik psa razigra žival, da le-ta prične mahati z repom. Otroke 

spodbudi, da poskušajo posnemati tempo gibanja repa ter ustvarijo zvok, ki spada zraven. 

Ko otroci povadijo izvajanje teh dveh zvokov, lastnik psa da psu ukaz o dotiku. Psu se da 

ukaz, da se ob določeni frekvenci zvoka dotakne bobna (na primer, ko prešteje do šest ali 

osem).   

Če je možno, izvajalec aktivnosti da otrokom različne naloge. Na primer, eden od otrok daje 

psu ukaze, kdaj naj se dotakne bobna, drugi otrok z bobnanjem posnema bitje srca, tretji 

posnema tempo miganja repa, četrti krtači psa v določenem ritmu in tako doseže, da se 

oglasi zvonček na ovratnici in podobno. Vsi ti zvoki proizvedejo glasbo. Lastnik psa lahko ob 

določeni frekvenci da psu ukaz, da zalaja, eden od otrok lahko tudi ob določeni frekvenci v 

kovinsko posodo vrže pasji piškotek ter tako posnema zvok činele.  

 

VARIACIJE AKTIVNOSTI: 

Metodo lahko prilagajamo otrokom, psu in obsegu aktivnosti. Otroke lahko spodbudimo, da 

psu dajejo ukaze, na primer, da pes zalaja. Psa lahko lastnik nauči, da se ob ukazu strese, da 

se oglasijo zvončki na njegovi ovratnici.  

Uporabimo lahko tudi druge živali. Ritme najdemo pri večini živali. Lahko uporabimo tudi 

pristop, kjer otroci spoznajo nekaj živali (ali si ogledajo videoposnetek) in pripravijo glasbo, 

ki vključuje vokalizacije živali ob opazovani frekvenci.  

Zahtevnejše naloge bi lahko od otrok zahtevale, da zapišejo zvok, ki so ga vadili, ali 

poskušajo posnemati zapisan zvok .  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (štetje) 

* * * * * * * * * * * (utrip srca) 

-------------------^^^^^^^^^^^^^-------------------^^^^^^^^^^^^--------------------- (mahanje 

repa) 

         @@@@@      (zvončki) 
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EVALVACIJA KLJUČNIH CILJEV: 

Med in po aktivnostih lahko testiramo kompetence ključnih ciljev, da jih lahko ovrednotimo.  

Da preverimo razumevaje glasbe, lahko ustvarimo nov zvok po vzoru opisane aktivnosti. 

Kako hitro bodo otroci razumeli in izvedli nalogo, bo pokazatelj mere razumevanje ter 

samozavesti otrok.  

Otroke lahko prosimo, da ustvarijo nove melodije na podlagi zvokov, ki jih slišijo doma v 

gospodinjstvu, na primer tiktakanje ure, brnenje hladilnika, zvok zvonca na vratih ali 

zvonjenja telefona. To preverjanje se lahko izvede individualno ali skupinsko. Če smo 

otrokom dali zahtevnejše naloge z zapisom ali branjem glasbe, tudi to lahko preverimo z 

drugačno melodijo.  

Samozavest pri nalogi se lahko izmeri tako, da otrokom dovolimo, da drugim otrokom 

zaigrajo, ali razložijo ter pokažejo, kako se je melodija ustvarila. Štetje je poglavitnega 

pomena pri tej aktivnosti, melodijo pa lahko naredimo malce zahtevnejšo, uspeh pa se lahko 

izmeri, če je štetje ritma hitrejše.  

 

   

 

   

 


