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SPOZNAJMO
KONJA

I Z O B R A Ž E VA L N A
SLIKANICA

1. Spoznajmo konja
Konja zagotovo vsi poznate. Ali ste
vedeli, da je konj včasih zgledal drugače in se je do današnje podobe
razvijal dolgih 60 milijonov let? Konju so podobni še: zebra, osel, domači konj pa tudi divji osli Afrike in
Azije. Rečemo, da sodijo v družino
konj. Konj spada med sesalce tako kot
tudi krava, lisica, pes, mačka … Je rastlinojedec. Nekoč je bil divja žival in so ga ljudje šele kasneje udomačili. Slovenske pasme konj
so: lipicanec, posavski konj in slovenski hladnokrvni konj.
Poglejte zgornjo fotografijo. Opazili boste, da so konji različnih barv. Bi jih znali
poimenovati? Konji so lahko rjavi, svetlo rjavi, temno rjavi, beli, sivi, pegasti in
temno sivi.
Ločijo se tudi po barvi kopit (roževine), ki so lahko temna, svetla ali pa mešana.
Če dobro pogledate konjev obraz, lahko vidite, da imajo nekateri med očmi ali
nad njimi tudi znamenja v obliki zvezde ali lise. Po navadi so te lise bele barve.
Imajo jih lahko tudi na nogah.
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V divjini mora biti konj sposoben hitrega premikanja, da najde hrano in vodo ter
ubeži pred plenilci.
Ali veste, kaj konj je? So to palačinke, pica ali kaj drugega? Prehranjuje se s
travo in senom, pri tem pa je pomembno, da ima dobre zobe. In če ste mislili,
da konj večinoma dirja po travnikih, ste se motili. Večji del dneva namreč porabi
za hranjenje – pašo.
Pa poglejmo še, kako se konj obnaša. Konj je čredna
žival, sporazumeva se lahko z drugimi konji pa
tudi z ljudmi. Tako kot mi tudi on občuti zadovoljstvo, nepotrpežljivost, razdraženost,
strah ali jezo in nezadovoljstvo. Ali veste,
kaj pomeni, če ima konj ušesa nazaj? Kaj
nam sporoča dvignjen rep? Pomislite
malo na psa in napnite možgančke. Naj
vam pomagamo: če ima ušesa nazaj, je
razdražen ali nezadovoljen, dvignjen rep
pa sporoča, da se dobro počuti.
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Prva naloga
Navodilo: Pobarvaj konja. Upoštevaj ustrezne barve.

Druga naloga
Navodilo: Kaj konj je? S prstom vodi konja po labirintu, tako da pride do ustrezne hrane.
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Tretja naloga
Navodilo: Preberi spodnje trditve. Nekatere so pravilne, druge ne. Pobarvaj
krogec poleg trditve, ki je pravilna.

○
○
○
○
○
○
○
○

KONJ JE ŽIVAL.

		

KONJ SE PREHRANJUJE S SALAMO.
KONJ JE LAHKO TUDI DIVJI.
KONJ ŽIVI V ČREDI.
KONJ VEČINOMA SPI.
KONJ JE PO NAVADI ROZA BARVE.
KONJ RAD NOSI SONČNA OČALA.
KONJ JE TAKO KOT ČLOVEK LAHKO JEZEN, VESEL …

ˇ
2. Kako konjižZivijo?
Konji so včasih pred mnogimi leti živeli v divjini: v čredah na travnikih, stepah,
polpuščavah in gozdu. Človek je nato konja udomačil, kar pomeni, da ga je ukrotil in naučil živeti v domačem okolju. Še danes je rad v čredi, saj se tu počuti
varno. Če je sam, skuša najti ostale konje in se jim pridružiti. Med konji se lahko
razvijejo prava prijateljstva, včasih pa se tudi prepirajo. Podobno kot vi, otroci.
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Zdaj pa pomislite, kdaj ste nazadnje videli konja. Kje sta ga videli? Je bil v trgovini, v kinu ali morda v šoli? Šalo na stran, konje najpogosteje srečamo na
pašniku, v hlevu ali na jahališču.
Zagotovo ste opazili, da so pašniki ograjeni. Kaj menite, zakaj? Seveda zato,
da konj ne pobegne ali se sprehaja neznano kje. Če je konj na paši, je potrebno
poskrbeti za vodo. V primeru dežja in vetra pa mu moramo ponuditi zavetje,
kamor se bo umaknil. Konj se na pašniku druži z drugimi konji, se igra, drema,
valja, pozdravlja prijatelje …
Zdaj pa se sprehodimo še v hlev. Tu najprej opazimo ograjene prostorčke,
nekakšne sobice za konje. Pravimo jim boksi. Konj mora imeti
v hlevu na voljo vodo in dovolj hrane. Hlev mora biti čist in
zračen. Ker je konj v hlevu ločen od drugih, je naloga
lastnika, da se ukvarja z njim in da mu ponudi različne
naloge. Tako lastnik poskrbi, da konju ni dolgčas.
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Prva naloga
Navodilo: Potuj od pike do pike. Končno sliko pobarvaj.

Druga naloga
Navodilo: Konj bi rad prišel na pašnik. Upoštevaj smeri in ga pripelji do cilja.
Nariši nadaljevanje poti, ki je opisana v legendi. En korak je že naredil.

2
1
3
2
2
1
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Tretja naloga
Navodilo: Črke v besedah so premešane. Postavi jih na pravo mesto, da dobiš
besede, povezane s konji.
JNKO
ŠAAP
KSBO
NESO
NIKVTAR
AČERD
ŠČEJHALAI
DOVA
GRAOJA
ELVH

3. Pokukajmo v hlev
Hlev za konja mora biti svetel, zračen in brez prepiha. Vsak dan ga temeljito
očistimo, enkrat na leto pa tudi prebelimo in razkužimo. Se še spomnite, kako
se imenuje sobica za konja? To je seveda boks. Ta mora biti primerno velik.
Na tleh boksa ima konj steljo, to je lahko žaganje, slama, listje. Pomembno je,
da je stelja čista in suha. Ali ste vedeli, da konj spi stoje? Rad pa se tudi uleže,
zato je pomembno, da je stelja čista in topla ter udobna, da prepreči bolečine
v nogah.
V hlevu potrebujemo tudi orodje: vile, lopato, metlo, vile za gnoj, grablje, košaro
in samokolnico.

10

Prva naloga
Navodilo: Poimenuj predmete na sliki. Z modro barvo obkroži tiste, ki imajo v
besedi glas E. Z rdečo barvo pa tiste, ki imajo v besedi glas O.
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Druga naloga
Navodilo: Poimenuj sličice in jih napiši v križanko.
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4. OCistimo
hlev
Zakaj morata biti hlev in boks čista? Kaj mislite, kje konj kaka in lula? Mislite, da
ima straniščno školjko? Seveda ne, konj opravlja svoje potrebe kar v hlevu ali
boksu. Zato moramo večkrat zavihati rokave in pravilno očistiti njegovo bivališče.
● Najprej z vilami odstranimo gnoj. Včasih se gnoj skriva tudi v stelji,
zato moramo paziti, da odstranimo tudi tega.
● Gnoj naložimo v košaro ali samokolnico.
Na tleh moramo ohraniti čim več slame ali žaganja.
● Čisto žaganje ali slamo lahko uporabimo še naprej.
● Umazano žaganje ali slamo naložimo na samokolnico.
● Preostali prah, fige in ostanke umazane slame ali žaganja pometemo in natovorimo na samokolnico. Odstranimo tudi urin, saj za zdravje konj ni dober.
● Naloženo samokolnico odpeljemo na primerno gnojišče.
● Sledi nastiljanje boksa s slamo ali žaganjem.

Odstranimo fige.

Pometemo.

Odpeljemo.

Nastiljamo boks.
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Prva naloga
Navodilo: V vsak prazen okvirček v sredini vpiši črke, ki so skupne levi
in desni besedi.
BIČ

BLATO

GNOJ

LOPATA

KRMA

KOŠ

SLAMA

SENO

Druga naloga
Navodilo: Koliko predmetov je v vsakem okvirčku? Predmete seštej, število pa
napiši v krogec. Bi znal izračunati, koliko je vseh predmetov skupaj?

VSEH
PREDMETOV JE:
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5. Kako krmimo konja?
Konj je pašna žival. Travo odreže s sekalci, jo prežveči in pogoltne. Konj nima velikega želodca. Lahko se zgodi, da konj, ki
veliko dela, mogoče ne dobi dovolj energije.
V teh primerih dodajamo močna krmila. Uporabljati moramo ustrezno in dobro krmo. Konj
mora imeti ves dan na razpolago seno in čisto
vodo. Med prehranjevanjem ga ne smemo motiti, pred
ali po obroku naj ne dela. Konj lahko je s tal, iz korita ali vedra. Korito ali vedro
uporabimo takrat, ko mu dajemo vitamine in minerale ter drugo obliko hrane.
Zelo uporabna je mreža za seno, ki jo napolnimo in privežemo na pravo višino.
Konj pa ima rad tudi priboljške, kot sta jabolko ali korenček. Ni pa vse sadje
primerno, hruška recimo preveč napenja.
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Prva naloga
Navodilo: Obkroži množico jabolk, korenčkov in bal sena.

Druga naloga
Navodilo: V mreži poišči spodnje besede in jih pobarvaj.

K
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Tretja naloga
Navodilo: Dobro si oglej sliki. Za vsako napiši eno poved.

_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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6. CISCenje
konja
Konja očistimo vsaj enkrat na dan oziroma po potrebi. Vsak konj ima svoj pribor
za čiščenje, da preprečimo prenašanje kožnih bolezni. Za čiščenje uporabljamo naslednji pribor:
● mehko krtačo za čiščenje,
● kovinsko, plastično ali gumijasto strgalo za čiščenje,
● strgalo za otiranje znoja,
● gumijasto vodno strgalo,
● gobe in krpe za umivanje,
● grobo sirkovo krtačo, klin za čiščenje kopit, čopič za mazanje kopit,
● glavnik za grivo in rep.

Prva naloga
Navodilo: Predmete na sličicah poveži s poimenovanjem.
MEHKA KRTAČA ZA ČIŠČENJE
STRGALO ZA ČIŠČENJE
ČOPIČ ZA MAZANJE KOPIT
GROBA SIRKOVA KRTAČA
GOBA ZA UMIVANJE
BRIVNIK ZA DLAKO
GUMIJASTA KRTAČA
PLASTIČNA KRTAČA
GLAVNIK ZA GRIVO IN REP
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ima mehko krtačo za čiščenje. Soncu nariši žarke. Na nebu naj letijo ptice.

nad njim pa zelene. Nato pa sliko dopolni po navodilu: med drevesom in hlevom nariši konja. Ob njem naj stoji deklica. V roki naj

rdeče, kvadrat pod trikotnikom svetlo rumeno, pravokotnik v kvadratu rjavo. Pravokotnik na levi strani slike naj bo rjave barve, krog

Navodilo: Pozorno poglej sliko. V njej so narisani nekateri liki. Poišči jih in jih poimenuj. Desni krog pobarvaj rumeno, trikotnik

Druga naloga

Zdaj pa poglejmo, kako konja očistimo. Začnemo od glave proti repu. Najprej
levo stran, nato še desno. Konja s krožnimi gibi očistimo s strgalom, da razrahljamo grobo umazanijo. Nato ga z mehko krtačo skrtačimo v smeri rasti dlake. Krtačo sproti čistimo. Razčešemo grivo in rep, po potrebi ju tudi operemo.
Očistimo oči, nozdrvi (nosni odprtini) in na koncu še kopita. Ta očistimo tako,
da konju dvignemo nogo in nato kopito očistimo s klinom. To je zelo pomembno
zlasti pri konjih, ki so podkovani (imajo podkve), saj jim lahko umazana kopita
povzročijo žulje.

Očistimo konjevo telo.

Počešemo rep.
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Ne pozabimo nog.

Skrtačimo glavo.

Očistimo kopita.

ˇ in konja
7. Oprema jahaCa
OPREMA JAHAČA
Jahanje zahteva pravilno opremo:
● Jahalne hlače so ozke, da ne ovirajo gibanja in gredo v jahalne
škornje. Na predelu kolen in zadnjice so dodatno podložene.
● Jahalni škornji morajo biti udobni in se ne smejo zatikati za sedalno krilo.
Lahko uporabljamo tudi gamaše.
● Jahalna čelada je nujna, saj varuje jahača pri padcih pred resnejšimi poškodbami glave. Čelada se mora tesno prilegati glavi in ustrezati predpisom.
● Jahalne rokavice so ojačane, da preprečujejo odrgnine, ki bi lahko nastale
pri držanju vajeti.
● Jahalni jopič dopolnjuje izgled, zaščitni brezrokavnik pa je še posebej priporočen pri jahanju na terenu, saj preprečuje poškodbe hrbta pri padcu jahača.
● Jahalni bič pomaga jahaču pri vodenju konja.

OPREMA KONJA
Konja za jahanje opremimo s sedlom, uzdo in dodatno opremo, ki omogoča
jahaču varno sedenje na hrbtu konja. Opremo je seveda potrebno pravilno namestiti, da bo varna za konja in jahača. Glede na disciplino jahanja poznamo
več vrst sedel: dresurno, večnamensko in skakalno. Poznamo tudi več vrst
uzd. Ko konja privežemo ali ga vodimo z roko, lahko uporabljamo hlevsko uzdo
in povodec.
Oglavka

Popolna oprema

Uzda in vajeti
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Prva naloga
Navodilo: Poimenuj spodnje predmete.

DRUGA naloga
Navodilo: Poveži, katera oprema sodi h konju in katera k jahaču.

JAHAČ

KONJ
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8. Kako pripravimo konja za jahanje?
Konja moramo pred jahanjem osedlati. Na konjev hrbet najprej položimo
podsedelnico. Nanjo damo sedlo in ga pričvrstimo s sedelnim pasom. Sedlo
damo na viher konja vedno z leve strani in ga potisnemo nazaj v sedelno ležišče. Če pasu nismo dovolj zategnili, lahko sedlo zdrsne ali se premakne. Nato
konju pravilno namestimo uzdo, prav tako z leve strani. Zdaj smo pripravljeni
za jahanje.

Namestimo podsedelnico.

Namestimo sedlo.

Preverimo namestitev.

Zapnemo pas.
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Prva naloga
Navodilo: Nadaljuj vzorec.

Druga naloga
Navodilo: Nadaljuj vzorec.
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9. NaCin
jeZe
Najbrž ste že videli koga, ki je jahal konja. Je bil to kavboj? Saj veste, da so bili kavboji nekakšni pastirji na konju, ki so cele dneve jahali za svojim govedom. Po njih
je poimenovan eden od načinov jahanja, ki mu pravimo
»western« jahanje. Drugi tip jahanja je angleški tip. To
poteka na jahališču, kjer konji skoraj plešejo ob glasbi.
Gre za dresurno jahanje ali pa preskakovanje ovir.
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Prva naloga
Navodilo: Dopolni sliko.
1. Nariši 5 ovir, ki jih mora konj preskočiti.

2. Konj je na pašniku, nariši ograjo.
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10. Kako prevaZamo
konja?
Konja je treba včasih tudi prevažati, recimo na tekmo. Za to
uporabljamo posebne tovornjake ali pa posebne prikolice.
Konj ni kot avtomobil, da bi vozil več časa brez prestanka.
Tako kot mi potrebuje tudi vmesni počitek. Ob postanku moramo prikolico oz. tovornjak prezračiti, da konj dobi sveži zrak.
Zamislite si, da potujete z avtobusom in v njem stojite in se z
rokami nimate česa oprijeti. Se vam zdi taka vožnja prijetna?
Najbrž ne. Tudi konja je treba prevažati previdno. Najtežje ga
je prepričati, da gre na prikolico, saj ne mara majhnih in zaprtih
prostorov. Pri prepričevanju je potrebnega veliko potrpljenja.
Enako previdni moramo biti pri raztovarjanju. Konja je potrebno pripraviti na prevoz. Pri natovarjanju gre konj z glavo naprej, pri raztovarjanju pa vzvratno. To je lahko težavno, saj ne
mara premikanja ritensko in lahko hitro pride do poškodb.
.
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Prva naloga
Navodilo: Na sliki poišči čim več likov in jih pobarvaj.

Druga naloga
Navodilo: Poglej sliko. Če predmet opaziš na sliki, besedo obkroži.
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KONJ

SLADOLED

MAČKA

ŠKARJE

OGRAJA

METLA

KOVČEK

AVTOMOBIL

SOD

KOPITO

UZDA

TRAKTOR

DREVO

TELEVIZIJA

ŽOGA

JABOLKO

OPICA

SEDLO

HIŠA

ˇ pri poSkodbi
ˇ
11. Prva pomoC
konja
Kam greste, ko padete in si potolčete kolena? Če ni prehudo, vam lahko
pomagajo starši, drugače pa je treba obiskati zdravnika. Tudi konj se lahko
poškoduje. Poznati moramo osnove prve pomoči,
seveda pa moramo znati tudi oceniti, kdaj je
potrebno poklicati veterinarja. Če se konj
rani, je potrebno rano očistiti in jo pravilno prevezati, da ne pride do okužbe.
Pomagamo mu z obkladki, ki zmanjšujejo bolečino. Lahko so hladni ali
vroči, odvisno od poškodbe. Velikokrat obkladke
namestimo na kopito
in tako preprečimo
okužbo.

Prva naloga
Navodilo: Prepiši spodnje povedi.
KONJ LIPE SI JE VČERAJ POŠKODOVAL NOGO. MIHA MU JE RANO OSKRBEL IN POKLICAL VETERINARJA. KONJ LIPE ŽE OKREVA.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Druga naloga
Navodilo: Dobro si oglej slike. Za vsako napiši poved.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
TRETJA naloga
Navodilo: Levo od konja nariši vedro, desno od konja nariši balo sena. Na
konju naj sedi deček. Pod konjem nariši mravljo.
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ˇ SVOJEGA KONJA
NARISI
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