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Sam delam kot učitelj v osnovni šoli in žal opažam, da otroci vedno slabše berejo, oziroma 

sploh ne marajo brati. Kot že naslov pove, je otrokom potrebno pripraviti prijetno okolje, 

kjer se bodo počutili varne in se otresli strahu pred neprijetnostmi. Z vključitvijo psa pa pride 

do dodatne dinamike. Pes je hvaležen poslušalec, ki nikoli ne popravlja napak pri branju, 

obenem pa ponudi svojo mehko dlako za božanje. Saj dotikanje psa med branjem sprošča 

otroka, ki ima težave z branjem. Če se veselijo uric, ko pride pes, se počasi pričnejo veseliti 

tudi branja. Ure potekajo dokaj mirno, ker morajo otroci upoštevati pravila, ki so prilagojena 

prisotnosti psa. Tako postanejo bolj strpni drug do drugega in tudi do psa. 

Seveda pa se je pred prvim obiskom s psom potrebno pogovoriti s pedagoškim delavcem, ki 

vodi in pozna otroke, da nas opozori na posebnosti posameznikov. Skupaj se dogovarjamo o 

poteku dela in skupaj načrtujemo dejavnosti. 

Glavni cilj naših prizadevanj je izboljšanje branja. 

Ostali vzgojno – izobraževalni cilji pa so : 

 S prisotnostjo živali ustvariti sproščeno vzdušje 

 Odprava strahu pred psom 

 Izboljšanje koncentracije in pozornosti 

 Razvijanje socialnih veščin 

 Izboljšanje samopodobe 

 Razvijanje empatije 

 Socialno učenje -  žival sprejema brez omejitev 

 

Imam ta privilegij, da na to gledam iz dveh zornih kotov. Na naši šoli sem v vlogi pedagoškega 

delavca, sodelujem pa s Sonjo in njenima kužkoma Arijem in Poldijem. Na OŠ Savsko Naselje 

pa je zadeva obrnjena. Tja prihajava skupaj z mojo psičko Burjo. 

Pomembno je, da na prvem srečanju postavimo pravila 

1. V razred prihajajte mirno in tiho, ne vpijte in ne skačite. 

2. Ne božajte me vsi naenkrat in ne brez dovoljenja  vodnika. 

3. Ne božajte me po glavi. 

4. Božajte me nežno, brez cukanja in vlečenja za rep. 

5. Priboljšek lahko dobim, ko to dovoli vodnik. 

6. Med počitkom na mojem prostoru in pitjem vode, me ne motite. 



Bralno urico razdelimo na tri dele: uvodni, glavni in zaključni del. 

Uvodni del ure je krajši (5 min.) 

 Pozdrav z otroci, sprehod s psom, dajanje ukazov in priboljškov, božanje 

 Minuta za zdravje (naredimo počep) 

 Po potrebi obnovimo pravila našega druženja   

 

                    
                                 

Glavni del ure (25 min.) Običajno učence posedemo v krogu. 

 učenci glasno berejo različna besedila, razna navodila, knjige, kjer v glavnih vlogah 

nastopajo živali, oziroma psi, o prebranem besedilu se tudi pogovorimo  

 Kviz – učenci preberejo vprašanje na kartici in skušajo pravilno odgovoriti 

 Rešujejo uganke 

 Pripovedujejo ob fotografijah in s tem bogatijo besedni zaklad 

 Pogovor o domačih ljubljenčkih 

 

                                



Zaključni del ure (15. min.) Aktivnosti s psom. 

 Burjina torba – učenci posamezno iz torbe jemljejo predmete in ugotavljajo za kaj se 

uporabljajo ( klešče za klope, krtačka za gladenje dlake, kliker, prva pomoč, kakec in 

vrečka, nočna rutka, nagobčnik, igračka…) 

 Didaktična igrača za iskanje priboljškov  

 Skrivanje igrače v prostoru – učenci psa spodbujajo pri iskanju igračke 

 Ugotavljanje vonjav z zaprtimi očmi  ( pašteta, hrenovka, kumarica, priboljški…) 

 Kocka s številkami za ugotavljanje stvari na živali (1-smrček, rep, jezik, 2-uhlja, očesi..)   

 Abeceda v povezavi z Burjo (črke na listih) 

 Igra Spomin – učenci iščejo pare in s tem tudi spoznavajo pasje zanimivosti 

 Kako psi vidijo (posebna očala), pasja starost, slike pasjega razpoloženja… 

 Dajanje jasnih ukazov živali 

 Arijeva sestavljanka – učenci pravilno sestavijo psa 

 Trikci – lovljenje žogice, obročka, odbijanje večje žoge, hoja skozi tunel, skok skozi 

obroč, hoja med ovirami, pes skoči čez vodnika, spusti žogico v koš, skoči na stol… 

 Otroci prevzamejo vlogo kužkov v zabavni igrici 

          

       

Primer:Na prvi uri krožka je bila učenka na vrsti za branje, pa ni hotela. Sošolci so povedali, 

da še nikoli ni brala na glas v razredu. Ko pa je Sonja na koncu ure prosila, da bi nekdo 

prebral Arijev tekst, je ta učenka vstala in ga na začudenje vseh prebrala glasno in razločno.  


