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Šuo geriausias žmogaus draugas



Kaniterapijos terminas

Lotynų kalba canis - šuo Graikų kalba therapeia – gydymas, 
slaugymas



Kas yra kaniterapija?



Kaniterapijos lygiai



I lygis – Susitikimai su šunimi

• Žmogaus susitikimas su šunimi;

• Vienkartinė veikla; 

• Suteikti teigiamas emocijas.



II lygis – Edukaciniai užsiėmimai su šunimi

• Tikslinga, planuota, struktūruota veikla;

• Koncentruojamasi į ugdymo tikslus,

kognityvinių funkcijų tobulinimą,

socialinių įgūdžių ugdymą;

• Siekiama didinti ugdymosi motyvaciją.



III lygis – kaniterapija

• Ilgalaikė veikla;

• Tikslas – pasiekti geresnės fizinės,

psichinės sveikatos, ugdyti pažintinius

bei socialinius įgūdžius;

• Naudojamas specialiai paruoštas šuo asmens motyvacijai sustiprinti.



Ugdymo įstaigai pateikiami dokumentai

1. Kaniterapeuto kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas;

2. Šuns kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas;

3. Augintinio pasas su galiojančiais skiepais; 

4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimas, vykdyti veiklą.



Ugdymo įstaigai keliami reikalavimai

1. Raštiški tėvų (globėjų) sutikimai;

2. Veiklai tinkamų patalpų suteikimas.



Skaitymas su šunimi



Skaitymo nauda vaiko raidai

- Platėja ir turtingėja žodynas;

- Gerėja rašymo gebėjimai;

- Skatinami ir lavinami kritinio bei analitinio mąstymo gebėjimai;

- Ugdomas kūrybiškumas;

- Daro įtaką vaiko emocijų

stabilumui ir jų raiškai.



Skaitymo sunkumai gali lemti menkesnę 
mokymosi motyvaciją

- Veiklos atmetimas;

- Menka savivertė;

- Menkesnė motyvacija domėtis rašytiniais šaltiniais;

- Skaitomo teksto suvokimo trūkumas;

- Akademinė atskirtis nuo bendraamžių.



Skaitymas su šunimi - unikali patirtis

Saugi ir nesmerkianti aplinka 

+ specialiai paruoštas veiklai šuo  

+ atitinkanti vaiko individualius poreikius knyga 

+ mažesnis streso lygis 

= draugystė su knyga.



Užsiėmimo struktūra

- Ritualas;

- Knygos, kuri parenkama pagal vaiko individualius pomėgius ar 
poreikius, skaitymas;

- Skaityto teksto aptarimas;

- Praktinių užduočių, įtvirtinančių skaityto 

teksto suvokimą, atlikimas įtraukiant šunį;

- Veiklos užbaigimas.



Laukiami rezultatai

- Didesnis pasitikėjimas savimi; 

- Didesnė motyvacija;

- Teigiami mokymosi pokyčiai; 

- Sumažėjęs nerimo lygis šiai veiklai.
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