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Slovensko društvo za terapijo s pomocjo psov

Tara

"Najbolj mi je bilo všec,
c ko sem kužka peljal na vrvici."

Chispa

"Kužku ne smemo vzeti žoge, ker nas lahko potem ugrizne."
c rekel, da ne smemo metati petard in
"Sem mamici in ocku
raket, ker se kužki bojijo. Pa tudi v gozdu jih ne smemo
metati, ker se tudi srne bojijo."
(otroci v vrtcu Jelka, 4 do 6 let)
Zakaj terapevtski pes v vrtcu?
Prihod terapevtskega psa omogoci otrokom v vrtcu prijetno in varno
doživetje. Prisotnost kužka ponuja brez konca možnosti za igro,
pogovor in ucenje. Spodbuja razvoj govora, medsebojne stike,
spoštovanje dogovorjenih pravil, vabi h gibalnim igram. Telesni stik s
prijaznim psom zagotavlja mocno custveno oporo. Naklonjenost, ki
jo pes kaže otrokom, spodbuja obcutke sprejetosti in krepi
samozavest.
Kako pes vpliva na otroke:

Oblike dela:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

umirja,
motivira,
zabava,
usmerja pozornost,
mehca napetosti,
tolaži,
spodbuja,...

priložnostni, enkratni obiski,
redni tedenski (mesecni) obiski,
sodelovanje na izletih in taborih,
pomoc v razvojnih oddelkih,
pomoc pri individualnih
obravnavah.

Skupaj odgovarjamo na
vprašanja:

Pogovarjamo se še
marsikaj:

•
•
•
•

•
•
•
•

Kdaj psa ne motimo?
Kako se psu pravilno približamo?
Kako ravnamo, ce se psa ustrašimo?
Kako se s psom varno igramo?

psi - majhni in veliki,
telesna govorica psov,
kuža - družinski ljubljencek,
naloge službenih psov,...

Ko otroci spoznajo psa, poudarjamo pomen odgovornega skrbništva za
žival. Opozarjamo na spoštljiv odnos - tako do prijateljev, kot do živali
in narave. Malcke spodbudimo, da v varnih okolišcinah vzpostavijo stik
s psom in pomagamo premagovati morebitne strahove. Otroci in psi so
naravni zavezniki; prizadevamo si, da krepimo razumevanje in
prijateljstvo med njimi.

"Šapa je otroka, ki sicer odklanja telesni stik, spodbudila k
ljubkovanju in izražanju nežnosti. Neverjetno!"

Oli

Tačka

"Nekateri otroci se pred skupino neradi izpostavljajo. Kadar pa
želijo, da kuža sede ali jim prinese žogo, govorijo jasno in
c
razlocno."
(Lili in Peter, vzgojitelja v vrtcu Jelka)

www.tackepomagacke.si

Lia

http://www.facebook.com/tackepomagacke

Tacke v vrtcih
z
Zaupljiv in nezen
z pozna
kuzek
z
bliznjice,
po katerih
mehko stopa
naravnost v otroška
srca.

Kontakt:
Društvo Tacke pomagacke
p. p. 5591
1129 Ljubljana
Telefon: 031 865 800
www.tackepomagacke.si
info@tackepomagacke.si
Spremljajte nas tudi na Facebooku:
http://www.facebook.com/tackepomagacke

www.tackepomagacke.si
Društvo je bilo ustanovljeno
leta 2007. Cilj društva je
pomoc pri rehabilitaciji
in izboljšanje pocutja otrok,
mladostnikov,
odraslih,
starostnikov in oseb s
posebnimi potrebami. Društvo
je humanitarno, prostovoljno
in nepridobitno.

Terapevtski pari Društva
Tacke pomagacke se radi
odzovemo povabilu in
obišcemo najmlajše v
vrtcih. Omogocamo jim
varno druženje s kužki in
jim posredujemo potrebna
znanja o psih.

