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KAJ je AKTIVNOST S POMOČJO 
KONJA - APK 

• Pomeni terapijo ob konju, na konju s konjem. 

• Konji v igri in druženju z ljudmi nastopajo kot 
učitelji, ki vzgajajo. 



VLOGA KONJA 

 S svojo telesno temperaturo, dihanjem, 
bitjem srca pomirjujoče vpliva na ljudi 

 Z gibanjem nam daje veliko več impulzov 
za razvoj ravnotežnostnih reakcij in 
izravnavo telesa 

 Izraža svoj karakter in tako vpliva na razvoj 
čustev in socializacijo 

 Biti ob konju in jahati konja – tako veliko 
žival, pomeni biti nekaj. Vpliva na razvoj 
samozavesti 

 Je odličen motivator 





 TERAPIJA S POMOČJO KONJA JE 
USPEŠNA PRI : 
 OTROCIH S POSEBNIMI POTREBAMI 

(motnjah v duševnem razvoju, psihičnih 
motnjah, specifičnih učnih težavah, avtizmu, 
motnjah vedenja, pomanjkanju pozornosti s 
hiperaktivnostjo, slepoti, gluhoti, govornih 
motnjah, motnjah čustvovanja, motnjah 
komunikacije, motnjah hranjenja, posledicah 
spolnih zlorab, motnjah senzorne integracije).  

 Vseh ljudeh od 3. leta starosti naprej 

 





ZAKAJ BI OTROKA VKLJUČIL V APK? 

 da si izboljša ravnotežje in ravnotežnostne reakcije 

 zaradi povečane mišične  aktivnosti  in možnosti 
gibanja 

 da si izboljša  samozavedanje 

 da si izboljša  samopodobo 

 da napreduje v čustvovanju 

 dobi  zavetje  pred pritiski 

 napreduje v komunikaciji 

 se mu izboljša govor 
 zraste v osebnosti (sem del skupine; biti jahač je 

nekdo) 

 si izostri  vživljanje v drugega (empatija) 



ZAKAJ? 

 da se mu izboljša pozornost in koncentracija  - 
osredotočenje 

 da si razvija budnost – biti “ tu in zdaj” 

 da se mu razvija  samoiniciativnosti ( lastna aktivnost, 
želja po nečem) 

 da se mu razvija spretnost načrtovanja, izvajanja in 
evalvacije 

 da se sprosti,  da koristno preživi prosti čas, dobi 
prijatelje 

 





MOJE IZKUŠNJE 

 Vsak jahač napreduje v svojem ritmu (Eva) 
 Kje:- pozornost in koncentracija 

        - finamotorika 

        - groba motorika 

        - občutljivost za različne materijale 

        - nove veščine 

        - strah, sproščenost 
        - vedenje 



KJE ? 

 Majhno posestvo Tamare Tomašič 

 V osrčju slovenskih goric 

 Juršinci 



JE TREBA DELAT… 



PREDEN JAHAM, GA UREDIM 



VARNOST NA PRVEM MESTU 



MALO GIMNASTIKE 







HVALA ZA VAŠO POZORNOST… 


