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Pies, najlepszy przyjaciel człowieka



Pojęcie
kynoterapii

W języku łacińskim canis - pies W języku greckim therapeia –
leczenie, pielęgniarstwo



Co to jest kynoterapia?



Poziomy kynoterapii



Poziom I – Spotkania z psem

• Spotkanie człowieka z psem;

• Jednorazowa aktywność; 

• Wyzwolenie pozytywnych emocji.



Poziom III – Kynoterapia

• Działania długoterminowe;

• Celem jest osiągnięcie lepszej sprawności 
fizycznej, poprawy zdrowia psychicznego, 
rozwój poznawczy, wzrost umiejętności 
społecznych;

• Do wzmocnienia motywacji wykorzystuje 
się specjalnie wyszkolonego psa.



Poziom II – Zajęcia edukacyjne z psem

• Celowe, zaplanowane, 
ustrukturyzowane działania;

• Koncentracja na celach 
edukacyjnych, 

• Poprawa funkcji poznawczych, 

• Rozwój umiejętności społecznych;

• Celem jest zwiększenie motywacji 
do edukacji.



Dokumenty składane w placówce 
oświatowej (dotyczy Litwy)

1. Dowód kwalifikacji do wykonywania zawodu 

kynoterapeuty;

2. Świadectwo kwalifikacji psa;

3. Paszport dla zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami; 

4. Pozwolenie Państwowej Służby Żywności i Weterynarii na 

prowadzenie działalności.



Wymagania dotyczące placówki 
oświatowej

1. Pisemne zgody rodziców (opiekunów);

2. Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do prowadzenia 
działalności.



Czytanie z psem



Korzyści z czytania dla rozwoju dziecka

- Słownictwo jest coraz szersze i bogatsze;

- Następuje doskonalenie umiejętności 
pisania;

- Rozwija się umiejętność się krytycznego    
i analitycznego myślenia;

- Rozwijana jest kreatywność;

- Wpływa dodatnio na stabilność 
emocjonalną i ekspresję dziecka.



Trudności w czytaniu mogą prowadzić do 
obniżania motywacji do nauki

- Odrzucenie;

- Niska samoocena;

- Mniejsza motywacja do angażowania się w źródła 
pisane;

- Brak zrozumienia czytanego tekstu;

- Wykluczenie szkolne z grona rówieśników.



Czytanie z psem - wyjątkowe doświadczenie

Bezpieczne i niefrustrujące otoczenie 

+ specjalnie wyszkolony pies  

+ książka dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka 

+ niższy poziom stresu 

= przyjaźń z książką.



Struktura sesji

- Rytuał;

- Czytanie książki wybranej według 
indywidualnych zainteresowań lub 
potrzeb dziecka;

- Omówienie przeczytanego tekstu;

- Ćwiczenia praktyczne utrwalające lekturę 

- Wykonanie ćwiczeń utrwalających 
rozumienie przeczytanego tekstu z 
udziałem psa;

- Zakończenie działalności.



Oczekiwane rezultaty
- Zwiększona pewność siebie; 

- Zwiększona motywacja;

- Pozytywne zmiany w uczeniu się; 

- Zmniejszony poziom lęku przed tą 
aktywnością.



ŚRODKI UŻYWANE PODCZAS 
ZAJĘĆ











DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


