
 

Obisk terapevtskega kužka iz društva Ambasadorji 

nasmeha v vrtcu 

 

Tudi v naš vrtec pridejo na obisk terapevtske živali, predvsem kužki. Podajam vam nekaj praktičnih 

nasvetov, uporabnih idej didaktičnega materiala in primerov dobre prakse. Zelo je dobordošlo, da 

sodelujete pri izvedbi obiska, še lažje pa bo, če se z otroki že prej pripravite na obisk. Tukaj pa se morda 

ustavi in ne veste, kje in kako začeti.  

 Najprej nekaj tehničnih stvari  

- Prva stvar, ko izveste za datum obiska, je da začnete zbirati podpise staršev/skrbnikov. Izjava o 

udeležbi obiska in dovoljenje za fotografiranje in objavo fotografij. Le te dobite od vodstva 

vrtca. Do dneva obiska živali, mora biti vse podpisano. V kolikor se starši kakšnega otroka ne 

strinjajo z udeležbo, ta otrok žal ne more biti prisoten pri obisku. Za fotografije je najlažje, če 

lahko fotografirate vi, ker tudi veste kateri otrok ne sme biti na fotografijah.  

 

 Priprava na obisk 

- Spodaj v tabeli je nanizanih nekaj idej za didaktični material,  

- večina otrok se zelo veseli obiska kužka, zato se bodo z veseljem že prej pripravili in seznanili z 

novimi zanimivimi stvarmi, 

- recimo pasji kakci iz plastelina so zelo zabavni. Vsak naredi en kakec in ko pride kuža, se vsi 

skupaj učijo kako pobirati kakce in kaj z njimi potem narediti, 

- lahko tudi prinesejo svoje plišaste igrače-kužke v vrtec in se o njih pogovarjate,  

- vprašajte, če se kdo boji kužka, ga pomirite 

- lahko spoznavate pravila obnašanja s psom, kaj kuža potrebuje vsak dan, 

- pogovor o veterinarju. 

 

 Na dan obiska 

- Preden pride kuža je dobro ponoviti pravila obnašanja – ne vpijemo, ne delamo nenadnih gibov, 

počakamo na navodila vodnika. Vse to bo vodnik še enkrat sam povedal, 

- otroci zelo radi sodelujejo kot poligon (z nogami naredijo predor)                                                                                                                           

- otrok, ki se boji, naj sprva od strani samo opazuje. Še najbolje je, če je kdo pri njem, da se počuti 

varnega. Verjemite, da so do sedaj še vsi otroci, ki so se sprva bali, na koncu prišli do kužka in ga 

celo pobožali ali mu dali priboljšek. Nikogar pa ne silite, če ne želi.       

 

 

 

 

Vse to so predlogi, kaj lahko sami naredite. Ni pa nujno, da boste vse to uporabili na dan obiska. 

Večina delovnih parov (vodnik in kuža) imajo s seboj veliko didaktičnega materiala in nalog 

podobnih tem. Sami pa ocenite, koliko lahko otroci v vaši skupini sodelujejo. Sploh pri prvi jaslični 

skupini ne biti razočarani, če ne bojo nič ali zelo malo sodelovali.  



 

 

Še nasvet: poslušajte vodnike, kakšna navodila dajo. Vi ste tam, da mirite otroke in jih usmerjate. 

Vodnik mora biti skoncentriran na svojo žival, zato vaša pomoč zelo prav pride! 

               

 

DIDAKTIČNI MATERIAL  

 

- Razvijanje kognicije (spoznavni nivo),  

- urjenje grobe in fine motorike, 

- doživljanje senzornih izkušenj ter razvijanje tipnega, vidnega zaznavanja,  

- koordinacija oko - roka,  

- urjenje pozornosti in,  

- razvoj empatije, socialnih veščin in spretnosti. 

 

 

SPOMIN s pasjimi tacami 

Po dve enaki barvi tačk, izreži in plastificiraj. 

Lahko se igraš kot karte pri Črnem Petru. 

  

POIŠČI PARE PSOV 

Katere pasme so? 

 

SLIKE PSOV (PREPOZNAVANJE, LASTNOSTI, 

PRIMERJAVA, ISKANJE PAROV, PUZZLE …) 

npr. KOLIKO PSOV JE NA SLIKI? 

Kje jih je več? Opazuj, so si podobni? V čem so 

si različni? Poznaš, katere pasme so? 

  

PUZZLE – sliko psa plastificiraš in izrežeš 

različne oblike in število delov 

Puzzle iz trdih delov, število prilagajaš 

zmožnosti otrokov. 

 

KNJIGE – slikanice, poučne 



 

KOŠARA S POKROVOM  

-skrivanje priboljškov 

Kuža z gobčkom dvigne pokrov in poišče 

priboljšek. 

 

PESMI O PSIH 

 

VREČKA IN PASJI KAKEC 

Pvc vrečka in kakec iz različnih materialov 

(PLASTELIN).Otrok kakec da na tla in ga pobere 

z vrečko. Kam ga dam? 

 

 

ŠTAMPILJKE Z IMENOM PSA 

 

 

PASJA DLAKA IN PERO 

Prepoznavanje razlik preko vida, tipa.  

Primerjava psa in ptiča. 

 

SESTAVNI DELI PSA 

Print, izrezovanje delov, sestava.  

Imenuj dele psa, štej… 

Postavi psa tako, da sedi, leži, stoji na tacah… 

 

SIMBOLI VEČJE – MANJŠE 

- Predmeti pri delu s psom. 

 

RUTKA – različne barve, različno pripenjanje, 

zavezovanje, z ježki, gumbi… 

- Prepoznavanje barv 

- Zavezovanje 

- Odvezovanje 

… 

 

ŠABLONA V OBLIKI PASJE TAČKE 

Nalepka za dobro opravljeno domačo nalogo ali 

delo 



 

TUNEL 

 

SLALOM MED NOGAMI 

 

OTROCI SE POSTAVIJO V VRSTO EN ZA 

DRUGIM, Z NOGAMI NAREDIJO PREDOR: 

KUŽA GRE SKOZI 

 

 

 


