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Na OŠ Majde Vrhovnik je že šesto leto potekalo delo s terapevtskim psom za 

učence s posebnimi potrebami. V delo so bili vključeni učenci z bralno-

napisovalnimi težavami, s spektroavtističnimi motnjami, z govorno-jezikovnimi 

motnjami in učnimi težavami. K nam sta prihajali gospa Tanja Kuhta in njena 

psička Sali iz prostovoljnega društva Ambasadorji nasmeha. Učenci so brali, 

računali, se učili, igrali različne igrice, skrivali igračo Sali, jo božali in hranili. 

Učenec s spektroavtistično motnjo se je sprva bal Sali, kasneje pa jo je že božal, 

hranil in sedel zraven nje. Deklica z govorno-jezikovno motnjo je prinašala 

svoje knjige na bralne urice, brala Sali in dobila veselje do branja. Sedaj tekoče 

bere.   

 

V letošnjem šolskem letu smo imeli tudi krožek Bralne urice s terapevtskim 

psom. Krožek je bil namenjen vsem učencem drugega in tretjega razreda. Na 

krožek se je vpisalo kar 42 učencev, zato smo jih razdelili v štiri skupine. 



Prihajala sta gospa Sonja Tomšič in njen kužek Ari. Sta terapevtski par in prav 

tako člana tega društva. 

Ari je prijazen kuža, ki se zelo rad 'crklja'. Ima mehko rjavo dlako in zna veliko 

trikcev. 

Učenci so brali psu. Ari jih je poslušal in včasih tudi zaspal. Med branjem so 

božali psa. S tem so se sprostili in izgubili strah pred nastopanjem oz. glasnim 

branjem pred drugimi učenci. O vsebini knjig smo se skupaj pogovarjali. Gospa 

Sonja je prinesla različne zanimive stvari. Spoznavali smo značilnosti psov, se 

učili ustreznega odnosa do živali, računali starost psa, se spoznavali s pasjimi 

pripomočki in se pri tem zelo zabavali. Ari je zelo športen pes, saj je skakal 

skozi obroč, se podil za žogico, iskal igračo in peljal učence na sprehod. Učenci 

so božali psa, ga česali in hranili.  

Gospa Sonja je na bralne urice prinesla tudi terapevtske polže. Najprej smo bili 

malo začudeni in smo razmišljali, kako je lahko polž terapevtski. Ko pa smo ga 

dobili na roke, smo začutili drobne mravljince, ko je polž lezel in občutek je bil 

res sproščujoč. Učenci so bili navdušeni. Poleg tega pa so tudi spoznali 

značilnosti polžev.   

 

Vsem učencem se je izboljšala samopodoba in koncentracija, bolje in raje 

berejo, ne bojijo se psov, spoznali so veliko zanimivosti o živalih in naučili so se 

ustreznih socialnih veščin. 

 

Gospa Sonja in Ari sta navdušila tudi našega učitelja športa, ki se je s svojo 

psičko Burjo včlanil v  društvo. Gospa Sonja se je izkazala tudi kot odlična 

mentorica, saj sta gospod Borut in psička Burja pod njenim mentorstvom 

uspešno opravila nastop pred komisijo.  

 

 



   

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


