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PSIE 

LEKCJE  
KYNOTERAPIA Z MAJKĄ 

 

Co daje dziecku kontakt z psem?  

 wspiera rozwój fizyczny, psychiczny oraz 

poznawczy dziecka  

 pozwala na nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych, nawiązywanie 

satysfakcjonujących relacji  

 następuje przełamywanie barier, lęków 

 łatwiej nazywać, rozumieć, rozróżniać i okazywać emocje  

 wycisza, łagodzi napięcia, redukuje poziom stresu  

 zwiększa empatyczność, poczucie radości, przyjemności 

 zwiększa się poczucie sprawczości i odpowiedzialności  

 

Oferta zajęć z udziałem psa zakłada: 

 spotkanie edukacyjno – wychowawczo – terapeutyczne z dziećmi w wieku 

przedszkolnym lub szkolnym uczniów klas 1-3 (grupa, klasa, spotkanie w świetlicy 

szkolnej) – grupa do 20 osób 

 

Tematy? Przykłady: 

Emocje – psie i ludzkie … o złości, miłości… 

Potrzeby dzieci – potrzeby psa. 

Pies czuje!  

Bezpieczeństwo i troska w kontakcie z psem. 

Budowa i potrzeby psa. 

Nasze relacje z innymi ludźmi i zwierzętami. 

Boję się psa! Oswajamy lęki. 

Chcę psa! O odpowiedzialności. 
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Psia lekcja trwa 45 - 60 minut  

Koszt - 150 zł  

 

Zasady o których warto poinformować dzieci przed zajęciami, bo podczas Psiej 

Lekcji: 

 nie wolno dotykać, głaskać, ściskać, obejmować psa bez zgody terapeuty - pies 

CZUJE! To nie maskotka!  

 pies lubi ciszę, pies nie lubi gwałtownych ruchów  

 nie karmimy psa!  

 

Zasady o których warto wiedzieć zanim mnie zaprosicie:  

 sala bez dywanów  

 dobrze wiedzieć, czy wśród dzieci nie ma takich z alergią...lub z zaburzeniami 

lękowymi  

 dzieci pozostają cały czas pod opieką swoich nauczycieli, a w zajęciach uczestniczą 

za zgodą rodziców, opiekunów prawnych  

 dobrostan psa jest dla terapeuty priorytetem! 

 

 

Kto prowadzi „Psie lekcje”? 

Jestem specjalistką kynoterapii (studia podyplomowe), pedagożką specjalną, 

socjoterapeutką, terapeutką ręki, przyjaciółką swoich psów… 

 

 

Więcej o mnie i moim doświadczeniu zawodowym znajdziesz na stronie 

lesnezanurzenie.pl  

 

 

 

 

 

 

Leśne Zanurzenie – Marzena Żachowska 

lesnezanurzenie@gmail.com  

tel. 506358308  

https://www.facebook.com/lesnezanurzenie 

https://lesnezanurzenie.pl/ 

 

NIP: 5781429047 

Płk. S. Dąbka 96 II/12, 82-300, ELBLĄG, Polska 

Konto  33 1020 1752 0000 0202 0261 3032 
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