NVŠ „Žirgų terapija“ Drąseikiuose, Biržų rajone

Biržų žirgyne vyksta intensyvios treniruotės. Čia dažnai galima sutikti ne tik
jaunimo, bet ir suaugusių. Sportuoja ne tik vaikai, bet ir jų mamos, tėveliai. Laisvalaikis su
žirgais - ir poilsis, ir sportas. Ne paslaptis, čia renkasi tik tie, kurie iš tiesų myli žirgus. Žirgasprotingas ir nepaprastai jautrus gyvūnas. Neįtikėtina, tačiau žirgas tuojau pat „sugeria“ žmogaus
emocijas. Jei jos teigiamos- gyvūnas tuojau pat pajunta, perima jas, bendravimas su žirgu tampa
malonus. Tačiau į neigiamas emocijas, elgesį, žirgas netrukus reaguoja nervingumu, kontaktas
darosi sudėtingas. Šių ir daugybę dalykų mokosi vaikai ir suaugę, besimokantys geriau pažinti
nuostabųjį gyvūną.
VŠĮ „Nojaus arka“ neformalaus vaikų švietimo būrelio „Žirgų terapija“ nariai
sėkmingai tobulina jojimo įgūdžius, bendrauja su žirgais. Būrelyje dalyvauja 23 moksleiviai,
viso 5 grupės. Šiais metais būrelį vaikai lanko itin aktyviai ir noriai.
Gražu matyti, kaip dar ne visai seniai nedrąsiai joję risčia „ant kordo, jaunieji
jojikai skrieja šuoliais manieže ... Daug ko išmokta: laikytis žirgyno tvarkos taisyklių, paruošti
žirgą treniruotei (atsivesti iš ganyklos, sušukuoti, pasibalnoti), teisingai elgtis prie žirgo, sėdint
balne, jojimo aikštelėje bei išjojus iš žirgyno teritorijos. Patyrę draugystę su žirgu, būrelio nariai
stengiasi nepraleisti nė vienos galimybės pabūti čia. Kai kurios jų, Agnė ir Beatričė net atvyksta
papildomu laiku pagelbėti į žirgyną, kad galėtų daugiau pabūti su žirgais.
Žirgyno trenerė Sonata Aukštikalnienė
džiaugiasi moksleivių pasiekimais.
Daugelis būrelio narių jau žymiai drąsiau šuoliuoja, puikiai valdo žirgą, atlieka įvairias užduotis
treniruočių metu. Šeštadienio grupė, pasinaudojusi dienos šviesa, turi galimybę išvykti į žygius
už žirgyno teritorijos. Lydimi trenerės, moksleiviai su žirgais tvarkinga vorele patraukia link
miško, apjoja nemažą teritoriją. Jojikas gamtoje turi būti itin dėmesingas, atidus, nes žirgas
tampa aktyvesnis laisvėje.
Žirgyne jojikai mėgaujasi ne tik jojimu. Smagiai prabėga ir šventės žirgyne. Vasarą
vyko komandų estafetės. Dvi moksleivių grupės rungėsi atpažindamos žirgų veisles, žirgo
charakterio savybes, demonstravo balnojimo bei jojimo technikos įgūdžius, puošė žirgus. Spalio
pabaigoje trenerė Sonata vaikams organizavo Helovino šventę, kuri prabėgo linksmai ir
nuotaikingai. O dabar žirgynas jau papuoštas ir dvelkia kalėdinėmis nuotaikomis.

Džiaugiamės, kad Biržuose turime galimybę pabūti su žirgais!
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