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HISTORIA
Lis Hartel - polio

google.comolympic.com 5



Olympic Games 
srebrny medal 1952 & 1956

olympic.com google.com

https://www.youtube.com/watch?v=S2SaBAXHCTk 6

+FILM

https://www.youtube.com/watch?v=S2SaBAXHCTk


Equine-Assisted...
Horse/Equine-Assisted Activity HAA/EAA

Horse/Equine-Assisted Education HAE/EAE

Equine-Assisted Therapy HAT/EAT

Equine-Assisted Psychotherapy EAP

https://www.eagala.org/index
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definicja 
terapia w asyście koni

Jest to wielopłaszczyznowy proces terapeutyczny odbywający się w asyście konia i terapeuty, 
obejmuje współpracę z gronem specjalistów (lekarz, fizjoterapeuta, osteopata, psycholog, pedagog, logopeda 
itp.)

Opiera się na działaniach mających na celu przywrócenie lub poprawę zdrowia - czyli osiągnięcie 
maksymalnego możliwego dobrostanu psychofizycznego - w sferach:

● sensomotorycznej 
● neuromotorycznej 
● emocjonalno-motywacyjnej 
● poznawczej 
● społecznej 
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definicja 
terapia w asyście koni cd

● sensomotorycznej – odczuwanie ciała konia stymuluje integrację sensoryczną, poprzez pobudzanie 
zmysłów bliskich (ukł. dotykowy, czucie głębokie – propriocepcja, ukł. przedsionkowy) i dalekich (wzrok, 
słuch, węch, smak)

● neuromotorycznej – stymulacja i normalizacja pracy układu nerwowego, wykorzystanie ruchu konia w 
leczeniu zaburzeń o podłożu neurologicznym

● emocjonalno-motywacyjnej – koń jako katalizator emocji i motywator

● poznawczej -  wykorzystanie obecności konia do pobudzania procesów przetwarzania informacji (wzrok, 
słuch, uwaga, pamięć, myślenie, mowa) w układzie nerwowym, odbierania z otoczenia, przechowywania, 
przekształcania i wyprowadzania ich do otoczenia w postaci reakcji – zachowania 

● społecznej – kontakt z koniem rozwija zdolność komunikacji ze światem zewnętrznym
9



“Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć 
poprawie funkcjonowania człowieka w sferach:
fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, 
podczas której, specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część 
procesu terapeutycznego. 
Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z 
zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z 
innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.”

(Polskie Kanony Hipoterapii, 2007)

definicja hipoterapii
Kanony PTHip
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1. Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie 
prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia 
rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia 
głębokiego i powierzchniowego.

2. Sfera emocjonalno-motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie 
poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.

3. Sfera poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; 
stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

4. Sfera społeczna – aktywizacja psychospołeczna; rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

ODDZIAŁYWANIE ogólnie 
Kanony PTHip
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● zaburzenia psychiczne, depresja, uzależnienia, spektrum autyzmu, zaburzenia emocjonalne, 
mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim, umiarkowanym i 
znacznym (jeżeli pacjent rozumie polecenia i jego zachowanie jest możliwe do przewidzenia), 
zespół Downa, zaburzenia w orientacji w czasie i przestrzeni, odrealnienie, u osób z zaburzeniami 
zmysłów np. osób słabowidzących, niesłyszących lub niemówiących, wady postawy, skolioza do 30 
stopni kąta skrzywienia, stany po amputacji kończyn, wady rozwojowe kończyn, przepuklina, 
zaburzenia pracy układu nerwowego, stwardnienie rozsiane,  porażenie wiotkie, spastyczne, 
niedowład, zaburzenia chodu, równowagi, stany po udarze, stany po urazach 
czaszkowo-krzyżowych oraz inne

WSKAZANIA 
do terapii w asyście koni:
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„Każda osoba niepełnosprawna, cierpiąca na jakąkolwiek chorobę czy zaburzenie może wynieść specyficzne 
dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych.
Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami:(...)”

Dzieci
Zespoły neurologiczne  
MPD, stany po urazach mózgowo-czaszkowych, minimalne uszkodzenia mózgu,wady wrodzone  np. 
przepukliny oponowo-rdzeniowe, wodogłowie czy małogłowie, choroby mięśni min. 3 pkt w skali Lovetta, 
dzieci niedowidzące i niewidome, choroby i zaburzenia psychiczne

Zespoły ortopedyczne
wady postawy, skoliozy do 20 stopni w skali Coba z wyjątkiem progresujących skolioz 
idiopatycznych,stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn

WSKAZANIA
Kanony PTHip (Katowice, 2007)
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Inne
zespoły genetyczne np. zespół Downa  (PTHip - zdjęcia rtg - bo możliwa niestabilność kręgów 
szyjnych),
przepukliny oponowo-rdzeniowe w zależności, zespoły psychologiczne, zaburzenia emocjonalne, 
niepełnosprawność umysłowa, niedostosowanie społeczne, opóźnienia psychoruchowe o nieznanej 
etiologii

Dorośli
SM, stany po udarze, stany po urazach czaszkowo-mózgowych, inne choroby narządu ruchu na tle 
neurologicznym i  ortopedycznym, choroby i zaburzenia psychiczne, uzależnienia, patologie społeczne 

 WSKAZANIA
Kanony PTHIP (Katowice, 2007)
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 uczulenie na sierść lub pot konia

 nietolerancja formy leczenia – lęk

 niewygojone rany

 odklejanie siatkówki, wzmożone 
ciśnienie śródgałkowe

 brak kontroli głowy i pozycji 
siedzącej

dyskopatie w odcinku lędźwiowym

 niestabilność kręgów np. DS
 zwichnięcia stawów biodrowych
Skoliozy powyżej 20 st w skali 
Coba oraz progresujące skoliozy 
idiopatyczne
Pogorszenie stanu w zespołach 
neurologicznych, stanach po 
urazach czaszkowo-mózgowych, 
ADHD, chorobach mięśni

PRZECIWWSKAZANIA 
Kanony PTHIP (Katowice, 2007)
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 ostre choroby i zaburzenia 
psychiczne

 ostre choroby infekcyjne

podwyższona temperatura

kolana szpotawe

WZGLĘDNE

 Osteoporoza, dyskopatia

okulistyka - konsultacja

Hemofilia lub inne stany 
krwotoczne
upośledzenie umysłowe w stopniu 
głębokim
padaczka
zab. mineralizacji kości
utrwalone deformacje i 
zniekształcenia, przykurcze
ograniczenia ukł. 
kostno-stawowego

PRZECIWWSKAZANIA 
Kanony PTHIP (Katowice, 2007)
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Fizjoterapia na koniu – gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem, mająca na celu 
usprawnienie ruchowe; prowadzona przez fizjoterapeutę lub pod jego kierunkiem.

Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka – zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i 
psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i 
fizycznego; prowadzona przez psychologa, pedagoga, terapeutę zajęciowego lub pod ich kierunkiem.

Terapia kontaktem z koniem – celem terapii jest nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z 
otaczającym środowiskiem, wreszcie z innymi ludźmi, jej istotą jest kontakt pacjenta z koniem, stworzenie 
sytuacji terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia; prowadzona przez psychologa, pedagoga, lekarza 
psychiatrę lub pod ich kierunkiem.

Ponadto wyróżnia się jazdę konną dla osób niepełnosprawnych (rekreacyjną i sportową), która nie stanowi 
części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i może mieć aspekt terapeutyczny.

FORMY hipoterapii
Kanony PTHIP (Katowice, 2007)
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● Fizjoterapia na koniu – hipo-fizjoterapia

● Terapia kontaktem z koniem - psychopedagogiczny kontakt z 
koniem

● Rekreacyjna lub sportowa terapeutyczna jazda konna oraz 
woltyżerka dla osób z niepełnosprawnościami

● Psychoterapia w asyście koni

● Rozwój osobisty w asyście koni

FORMY zajęć w asyście koni
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fizjoterapia na koniu
hipo-fizjoterapia                    +FILM

www.nytimes.com/2013/05/14 21https://www.youtube.com/watch?v=k8EtZlpJDbM&t=4s  

https://www.youtube.com/watch?v=k8EtZlpJDbM&t=4s


● To rodzaj terapii w asyście konia „o podłożu neurofizjologii z udziałem konia i na 
koniu prowadzona dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami ruchu pochodzenia 
neurologicznego. 
Celem stymulacji ruchów pacjenta siedzącego na koniu (idącego stępem) jest 
usprawnienie funkcji.  Jest to możliwe dzięki zbliżonemu wzorcowi ruchu 
miednicy człowieka i konia. Fizjoterapeuta (…) przekazuje pacjentowi zadania 
korygujące.” (Straus, 2012, s. 30)

● Obowiązkowa asekuracja pacjenta: z góry lub z dołu (pojedyncza lub podwójna)

fizjoterapia na koniu
hipo-fizjoterapia (termin Ingrid Straus)
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● Torowanie wzorca ruchu  (ponad sto impulsów kołyszących oddziałujących na człowieka/1 min. stępa)
● Regulacja oddechu
● Stymulacja i normalizacja układu nerwowego (napięcia mięśniowego)
● Stymulacja automatycznych reakcji równoważnych

Stymulacja i normalizacja postawy - taśm anatomicznych (rozciąganie vs skracanie)
● Doświadczanie symetrii, nauka balansu, równowagi
● Utrzymywania pozycji na koni - ćwiczenia wyprostu tułowia i dynamiczna stabilizacja kręgosłupa 
● Stymulacja koordynacji ruchowej i równowagi
● Stymulacja  motoryki ust, motoryki małej i dużej
● Zwiększenie zdolności percepcji
● Integracja sensoryczna – rozwój świadomości ciała, orientacji w przestrzeni i stymulacja czucia głębokiego 

ODDZIAŁYWANIE
hipo-fizjoterapii

 (Straus, 2012, s. 30-45)
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RUCH KONIA a CZŁOWIEK
● Stymuluje pracę układu wegetatywnego poprzez wytwarzanie adrenaliny i endorfin

● Układu hormonalnego
● Układu krążenia, obniża ciśnienie krwi

● Układu pokarmowego, poprzez pobudzenie perystaltyki jelit
● Stymuluje prawidłowe, głębokie oddychanie

● Kształtuje poczucie własnego ciała, środka ciężkości
● Działa pobudzająco i wzmacniająco dla napięcia mięśniowego

● Stymuluje czucie głębokie
● Wspiera wyrobienie mięśni centrum ciała czyli miednicy i mięśni kręgosłupa

● Umożliwia przywrócenie symetrii w ciele poprzez korektę ustawienia centrum
● Dążenie do prawidłowej postawy

24



psychopedagogiczny kontakt z koniem +FILM

Czym się różni psychopedagogiczny 
kontakt z koniem od psychoterapii w 
asyście koni (EAP)?

● EAP zajęcia prowadzi 
psycholog/psychoterapeuta po 
odpowiednim wyszkoleniu

● Pacjent jest o innym profilu i cele 
terapeutyczne są odmienne

strapateranczo.pl/galeria

https://www.youtube.com/watch?v=kjq9FwoGZl0 25
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psychopedagogiczny kontakt z koniem

”Poprzez kontakt z ziemi koń staje się 
podmiotem, a nie przedmiotem.
Podmiotowość otwiera bramę do 
niespotykanych możliwości 
terapeutycznych i walorów bycia z końmi. 
Aż dziw, że jeszcze tak niewiele osób z 
tego korzysta.” 
(Wiatrowska; za: Tilesova-Rychlewska, 
2012, s.119)

strapateranczo.pl/galeria 26



terapia kontaktem z koniem - 
psychopedagogiczny kontakt z koniem

Jest proces terapeutyczny bazujący na obecności 
konia, który daje uczestnikowi bezwarunkową 
akceptację. 
Proces skoncentrowany jest na relacji 
człowiek-zwierzę.
Polega na spędzaniu czasu z koniem lub na 
działaniach wokół konia:
● pielęgnacja zwierzęcia/czas z nim,
● zabawa z ziemi lub spacer w ręku,
● pasienie lub przygotowywanie jedzenia,
● sprzątanie stajni (kontrowersyjne). https://dziecisawazne.pl/konie-ucza-ludzi-2/
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ODDZIAŁYWANIE
psychopedagogicznego kontaktu z koniem

Obecność konia:
● daje uczestnikowi bezwarunkową 

akceptację, poczucie przynależności, 
bliskości, swobody i kompetencji

● daje cel, jest naturalnym 
motywatorem (skupia uwagę 
uczestnika i wzbudza ciekawość)

● pobudza do działania i wychodzenia 
ze strefy komfortu czyli do nauki, do 
spontanicznej aktywności dziecisawazne.pl/konie-ucza-ludzi-2/

28

https://dziecisawazne.pl/


ODDZIAŁYWANIE
psychopedagogicznego kontaktu z koniem

Obecność konia:
● stymuluje rozwój motoryczny, 

stymuluje zmysły (dalekie i bliskie, 
percepcję słuchową i wzrokową, 
stymuluje uwagę, pamięć, myślenie i 
mowę) a co za tym idzie zwiększa 
zdolność przetwarzania informacji i 
stymuluje rozwój intelektualny

● umożliwia nabywanie i rozwijanie 
nowych umiejętności dziecisawazne.pl/konie-ucza-ludzi-2/

29

https://dziecisawazne.pl/


ODDZIAŁYWANIE cd.
psychopedagogicznego kontaktu z koniem

Obecność konia:
● uczy nazywania doznań z ciała
● wymaga bycia tu i teraz, daje 

poczucie sprawstwa 
● wzbudza emocje i uczy jak nimi 

zarządzać
● podnosi poczucie własnej wartości
● otwiera na relacje interpersonalne,

uczy empatii, zmiany perspektywy,
uczy uważności na inne istoty. dziecisawazne.pl/konie-ucza-ludzi-2/
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terapeutyczna jazda konna –
 rekreacyjna lub sportowa

Najistotniejszą kwestią z różnicującą tę 
formę terapii na tle innych:

● jest skupienie się na jeździe konnej 

● ćwiczeniach konia i jeźdźca 
(poruszającego się bez asekuracji)  

strapateranczo.pl/galeria
31



terapeutyczna jazda konna –
 rekreacyjna lub sportowa

REKREACYJNA

 https://www.youtube.com/watch?v=Xj4QiIiwijc

https://www.youtube.com/watch?v=3RDg0SmgBRY

SPORTOWA 

https://www.paralympic.org/equestrian ridehesten.com
32
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sportowa terapeutyczna jazda konna
Stinna Kaastrup 

https://www.youtube.com/watch?v
=1mDbMfwd5PY

fei.com
33

  +FILM 
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https://www.youtube.com/watch?v=ljnbOKyo2yU

v=ljnbOKyo2yU

sportowa terapeutyczna jazda konna
Bettina Eistel 

34
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https://www.youtube.com/watch?v=ljnbOKyo2yU


reprezentantka Polski w paraujeżdżeniu–  
Magda Cycak

http://www.paj.com.pl/galeria.html 35



- IA: zawody - stęp
głównie osoby poruszające się na wózkach, z tetraplegią, z poważnymi niepełnosprawnościami tułowia i równowagi. Są to jeźdźcy 
o najmniejszych możliwościach fizycznych.
- IB: zawody stęp + kłus
głównie osoby poruszające się na wózkach o słabej równowadze tułowia i/lub dysfunkcji wszystkich kończyn albo bez równowagi 
tułowia, ale z prawidłowym funkcjonowaniem rąk albo o umiarkowanej równowadze tułowia z poważnymi niepełnosprawnościami 
wszystkich kończyn. 
– II: osoby poruszające się na wózkach lub z poważną niepełnosprawnością ruchową obejmującą tułów z dobrym 
funkcjonowaniem rąk, osoby z poważną niepełnosprawnością rąk oraz lekką nóg lub z poważną niepełnosprawnością jednostronną
– III: zawody – stęp, kłus, galop
zwykle osoby samodzielnie chodzące. Umiarkowana niepełnosprawność jednostronna lub wszystkich kończyn, poważna 
niepełnosprawność rąk. Także osoby całkowicie niewidome. 
– IV: Program obejmuje m.in. chód (zebrany, pośredni, wyciągnięty), elementy ciągów w kłusie i galopie czy półpiruety w stępie.
Niepełnosprawność w obrębie jednej lub dwóch kończyn lub niepełnosprawność narządu wzroku. 

źródło: sport.tvp.pl/26746407/paraolimpiada-2016-jeździectwo

terapeutyczna sportowa jazda 
konna – 

Igrzyska Paraolimpijskie 
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psychoterapia (EAP) 
lub rozwój osobisty (HAE)

w asyście konia/koni
Psychoterapia w asyście koni to 
innowacyjne podejście do rozwoju 
osobistego, psychoterapii i zdrowia 
psychicznego. 
Ma na celu wsparcie szerokiego grona 
klientów podczas wielopłaszczyznowego 
procesu terapeutycznego gdzie 
kluczowym elementem jest w asysta 
konia/koni.
Może to być indywidualna terapia z 
koniem i klientem bądź terapia grupowa..

horsesense.pl

horsesense.pl
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psychoterapia (EAP) 
lub rozwój osobisty (HAE)

w asyście konia/koni

Celem jest przywrócenie lub poprawa zdrowia psychicznego klienta, 
poprzez rozwój indywidualnego potencjału jednostki, by mogła stać 
się bardziej pewna siebie, kreatywna i kompetentna w pożądanych 
dla niej sferach życia.

Najczęściej wspomaganie leczenia:

● depresji
● uzależnień
● adhd
● zaburzeń lękowych, emocjonalnych, osobowości
● przy wychodzeniu z kryzysu lub traum np. PTSD

balboapress.com 38



psychoterapia (EAP)
lub rozwój osobisty (HAE)

w asyście konia/koni

„Oto Misiek, koń. Dzięki Miśkowi właśnie, zaczęłam 
wierzyć w siebie i swoje siły. Nie wierzycie? To znak, że 
koniecznie musicie go poznać. Warto!”

- wypowiedź 30 letniej pacjentki cierpiącej na depresję
Stowarzyszenia Strapate Ranczo - (Tilesova-Rychlewska, 
2012)
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Polecane strony: 

https://www.equinepsychotherapy.net.au

https://www.eagala.org/index

psychoterapia (EAP)
lub rozwój osobisty (HAE)

w asyście konia/koni
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KOŃ asystujący
HIPOTERAPEUTA
OŚRODEK terapeutyczny 
(infrastruktura, ubezpieczenie, sprzęt)

dział 2
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koń asystujący- potrzeby

potrzeby fizjologiczne - zwierzę roślinożerne stały dostęp do siana

potrzeby fizjologiczne - zwierzę stepu
(w naturze pokonywanie do 30km/dziennie)

zapewnienie ruchu i przebywania na 
dworze czyli spacery w teren z/na koniu 
oraz padokowanie

potrzeby społeczne - zwierzę stadne interakcje ze swoim gatunkiem (stado)  
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 KOŃ asystujący - potrzeby
Zapewnienie podstawowych potrzeb psychofizycznych konia jest obowiązkiem osób opiekujących się 
koniem.

Należy pamiętać że to koń istota żywa, która ma swoje potrzeby, zachowania i prawa. 
To roślinożerne zwierzę stadne o wysokiej potrzebie ruchu i potrzebie przebywania na dworze.

Koń oprócz pracy terapeutycznej potrzebuje treningu kondycyjnego i odpoczynku psychicznego. 
Można zapewnić te potrzeby poprzez wyjazdy w teren, spacery w ręku, wolne od pracy dni podczas 
których koń ma możliwość swobodnego ruchu na wybiegu w obecności innych koni. 

Spacery z koniem i z klientem to nie to samo. Dlaczego?
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organizacja zajęć KONI

● Dzień pracy - praca max. 4 zajęcia dziennie w zależności od formy zajęć
1 zajęcia trwają od 20 min do 40  do 60 min. Skąd te ramki czasowe? 

● Przykładowy dzień konia asystującego: 
(zajęcia 1 (ppkzk), zajęcia 2 (fnk), przerwa min. 30 min. 
kolejne zajęcia 3 (ppkzk) i zajęcia 4 (tjk))

● Dzień odpoczynku fizycznego i psychicznego– ze stadem na padoku i 
spacer w ręku

● Wyjazd w teren – jako trening kondycyjny 44



dobranie KONIA
Konia dobieramy do pacjenta pod względem:

● formy terapii, ile rodzajów tyle wymagań
● budowy ciała pacjenta/klienta i konia
● cech temperamentu człowieka i konia
● czynników zewnętrznych - zmiennych warunków 

atmosferycznych mogących mieć wpływ na 
proces (czynników losowych) 

45



KOŃ asystujący -
 psychika i przygotowanie do pracy

„Konie o pożądanych cechach charakteru 
pracują swobodnie i są wolne od napięć”

 (Straus, 2012, s. 46)

DYSKUSJA  
46



KOŃ asystujący -
 psychika i przygotowanie do pracy
Cechy konia asystującego wspierające proces terapeutyczny i ewentualne trudności w procesie a przede 
wszystkim minimalizujące prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji nieprzewidywalnych to:

● bezpieczny - co oznacza obyty z niezbalansowanym jeźdźcem na grzbiecie, obyty z warunkami 
pracy np. kilkoma asystentami procesu terapeutycznego

● bezpieczny - obyty ze sprzętem pomocniczym np. klamerki, piłki itp oraz ze sprzętem 
rehabilitacyjnym np. wózkami, laskami, kulami, 

● chętnie realizujący zadania konia asystującego
● uważny, ufny, łagodny, cierpliwy
● zrównoważony charakter i spokojny temperament
● bez odruchów obronnych na nagłe i niespodziewane bodźce wzrokowe, słuchowe i dotykowe  
● należy dążyć do posiadania różnych koni by odpowiednio je dobierać do potrzeb pacjenta
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KOŃ nie tylko do jazdy 

„Większość terapeutów jest przekonana, że kiedy klientom zaproponujemy inną formę terapii niż 
tylko jazdę, to nie będzie to przez klientów zaakceptowane. A jednak w Niemczech dużo zajęć (...) 
odbywa się  w inny sposób niż z wierzchu konia. W ten sposób i my terapeuci proponujemy więcej 
możliwości rozwoju klienta i jest to odmiana pracy dla konia i terapeuty.

Według Doris jest istotne, że to właśnie praca z ziemi jest idealna do kontaktu i komunikacji z 
koniem, do mnóstwa autentycznych, prawdziwych relacji z końmi. To mocno rozwija zdolności 
emocjonalno-społeczne.

Konie nie są maszynami do jazdy. Uczmy tego klientów. Chcemy przecież pracować z prawdziwym 
obliczem konia, z przekonaniem, że koń jest żywą istotą - komunikującym partnerem.”

(Tilesova-Rychlewska, 2012, s. 112)
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KOŃ asystujący - 
biomechanika

● podany wzorzec nie wyklucza innych rozwiązań
● wałach, wiek powyżej 5 lat
● specjalnie wyszkolony do terapii w asyście koni
● wysokość dobrana do gabarytów pacjenta i ewentualnej skutecznej asekuracji
● chód rytmiczny, elastyczny, sprężysty, wydajny
● kłąb dobrze wykształcony, szeroki, niezbyt wysoki; kłoda podłużno-owalna; grzbiet prosty, w 

miarę szeroki i długi, dobrze umięśniony; wyrostki kolczyste kręgosłupa niewyczuwalne
● popularne rasy: np. tinker, hucuł, konik polski, fiord
● koń „bosy”, bez podków, jeśli pozwala na to podłoże i budowa kopyt
● należy dążyć do posiadania różnych koni. Dlaczego?

(Polskie Kanony Hipoterapii, 2007) 49



cechy dobrego 
HIPOTERAPEUTY:

- delikatność
- uważność - czujny obserwator!
- współczucie, empatia, wrażliwość
- otwartość umysłu i serca
- elastyczność
- pozytywne nastawienie
- serdeczność
- uczestniczenie w procesie w sposób podążający za podopiecznym, wyznaczanie 

granic mając na uwagę bezpieczeństwo, swobodę i potrzeby podopiecznego
- konsekwencja w działaniach (DYSKUSJA)

„W ramach hipoterapii powinniśmy klienta postrzegać jako istotę żyjącą we własnym 
systemie i środowisku. Proporcja terapeutyczna powinna odnosić się do potrzeb klienta i 
zapewnić mu TYLE NIEZALEŻNOŚCI ILE TYLKO JEST MOŻLIWE” 
(Wiatrowska; za: Tilesova-Rychlewska, 2012, s. 105-106) 50



Trójkąt hipoterapeutyczny

51

podopieczny

terapeuta

koń
● „Dobre partnerstwo (…) jest podstawą dla pomyślnego i otwartego procesu 

terapeutycznego. Trójkąt hipoterapeutyczny (…) wymaga wkładu od każdej 
ze stron (wyboldowane). Własny wkład związany jest też z przejmowaniem 
odpowiedzialności, która z kolei wpływa na efekty terapii.” (Wiatrowska, 
za: Tilesova-Rychlewska, 2012, s.110) 

● Podążający za podopiecznym terapeuta pyta klienta (lub rodzinę/prawnych 
opiekunów) jakie są oczekiwania względem terapii, daje mu możliwość 
wyboru formy, a jeśli jest to niemożliwe to np. wyboru koloru uwiązu dla 
konia, dowiaduje się co klient lubi a czego nie, na tej podstawie analizuje 
potrzeby i życzenia klienta, umożliwiając mu wyrażanie własnej woli.
 



obowiązki 
HIPOTERAPEUTY:

- Stawienie dobra konia i pacjenta na pierwszym miejscu
- Zapewnienie klientowi i koniowi odpowiedniej swobody i przestrzeni we 

wzajemnych interakcjach
- Traktowanie każdego pacjenta i schorzenia indywidualnie
- Tajemnica zawodowa
- Kształtowanie u podopiecznych postawy mającej  na uwadze dobro i szacunek 

do zwierząt
- Konsultacje z innymi specjalistami lekarzem, psychologiem, fizjoterapeutą,  

neurologiem itp
- Ciągłe doskonalenie się w zawodzie, uczestnictwo w kursach i warsztatach
- Wiedza na temat psychiki i biomechaniki koni oraz ludzi
- Prowadzenie systematycznie uzupełnianej dokumentacji - np.karta 

informacyjna i półroczna karta hipoterapeutyczna 
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organizacja zajęć - 
HIPOTERAPEUTA:

● szczegółowy wywiad nt pacjenta/klienta

● konsultacje z innymi specjalistami - innymi hipoterapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, 
pedagogami, logopedami itp w zależności od potrzeb  

● “zgodność charakterów” pacjent-klient

● wyznaczenie celów krótko i długodystansowych w terapii w sferze poznawczej, emocjonalnej i 
fizycznej

● praca max. 7 pacjentów dziennie, 1 zajęcia trwają od 20 min do 40 min
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HIPOTERAPEUTA
kanony PTHip

“1. Podstawowym obowiązkiem hipoterapeuty jest troska o poprawę stanu 
osoby korzystającej z jego usług.
2. Program i cele terapii określa hipoterapeuta zgodnie z zaleceniami 
lekarza kierującego pacjenta na zajęcia oraz według indywidualnych 
potrzeb podopiecznego i zgodnie z prośbą przedstawioną przez niego 
samego lub jego rodziców. Może też działać w oparciu o program 
opracowany przez innych specjalistów prowadzących daną osobę.
3. Etyka zawodowa i osobista hipoterapeuty zobowiązuje go do konsultacji 
swojego postępowania terapeutycznego z innymi osobami posiadającymi 
uzupełniające kompetencje specjalistyczne.
4. Hipoterapeuta współpracuje z innymi terapeutami, specjalistami i 
lekarzami zajmującymi się podopiecznym (Polskie Kanony Hipoterapii, 
2007).”
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HIPOTERAPEUTA
kanony PTHip

“5. Hipoterapeuta powinien utrwalać i rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w 
procesie ciągłego kształcenia się.
6. Hipoterapeuta zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
7. Hipoterapeuta musi uzyskać zgodę podopiecznego i/lub jego 
rodziców/opiekunów przed wykonaniem i wykorzystaniem fotografii, nagrań 
audio-wizualnych lub dźwiękowych.
8. Hipoteraputa kształtuje u podopiecznego postawę pełną szacunku dla 
zwierzęcia i uczy go okazywania tego szacunku.
9. Hipoterapeuta przestrzega reguł bezpieczeństwa w pracy z koniem i pamięta 
o ubezpieczeniu podopiecznych (Polskie Kanony Hipoterapii, 2007).”
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HIPOTERAPEUTA
kanony PTHip

“Hipoterapeuta ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w przypadku, gdy:

● ma wątpliwości co do wskazań zawartych w skierowaniu lub uzna, że istnieją 
istotne przeciwwskazania do prowadzenia hipoterapii u danego pacjenta

● pacjent ma niepełną dokumentację

● nie czuje się kompetentny prowadzić zajęcia z danym pacjentem

● występuje niezgodność charakterów pomiędzy nim a podopiecznym
(Polskie Kanony Hipoterapii, 2007).”
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OŚRODEK
 terapii w asyście koni

● “Opis ogólnie znanych czynności zootechnicznych, pielęgnacyjnych, opieki weterynaryjnej, 
żywienia, warunków stajennych i terenowych, jako niespecyficznych dla działań 
hipoterapeutycznych, w tym miejscu pomijamy (Polskie Kanony Hipoterapii, 2007).”

● TEREN
Naturalny park sensoryczny znany wcześniej dla konia

● PLAC 
“Teren wydzielony, najlepiej wysokim żywopłotem, jako naturalnym ekranem izolującym plac 
ćwiczeń od zewnętrznych sygnałów optyczno-akustycznych, niepokojących i rozpraszających 
uwagę konia i pacjenta; chroniącym też przed podmuchami wiatru (PTHip, 2007).”

● Ośrodek przystosowany do osób o kulach lub wózków. Warto również zadbać o rodziców :)
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ubezpieczenie
kanony PTHip

● “Obowiązkowe:
ubezpieczenie OC dla hipoterapeuty i NNW dla pacjenta. 

● Zalecane:
ubezpieczenie NNW hipoterapeuty i osoby prowadzącej konia.” 
(Polskie Kanony Hipoterapii, 2007).

● dodatkowo warto zadbać o ubezpieczenie NNW asystenta terapeuty - 
osoby prowadzącej konia.
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organizacja zajęć – sprzęt

strapateranczo.pl/galeriastrapateranczo.pl/galeria
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organizacja zajęć – sprzęt
● kaski dla pacjentów

● schodki do czyszczenia, RAMPA do wsiadania

● kantary, uwiązy, szczotki

● cavaletti, przeszkody, wskaźniki, beczki, tyczki – wyposażenie placu używane np. w torze 
przeszkód również z ziemi 

● ogłowie (bw/w), pas woltyżerski/terapeutyczny ze strzemionami/bez strzemion, 
ŻEL/PODKŁADKA, czaprak, siodła do terapeutycznej jazdy konnej

● klamerki, piłki, ringa lub inne pomoce terapeutyczne
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organizacja zajęć – sprzęt

● RAMPA do wsiadania
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BiOMECHANIKA jeźdźca
TAŚMY ANATOMICZNE
KRĘGOSŁUP
MIEDNICA
WADY POSTAWY wybrane
ROZWÓJ człowieka
INTEGRACJA SENSORYCZNA

dział 3
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BIOMECHANIKA jeźdźca
wyjście poza teorię wyizolowanych mięśni

https://www.youtube.com/watch?v=oSa6KbosJS0

THOMAS MYERS & MARY WANLESS
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+FILM

https://www.youtube.com/watch?v=oSa6KbosJS0


TAŚMY ANATOMICZNE 
wyjście poza teorię wyizolowanych mięśni

archiwum własnegoogle.com
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“Bones floting 
in the system.” 
(T.Myers) Biomechanika Jeźdźca, 

M.Wanless
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TAŚMY ANATOMICZNE 
wyjście poza teorię wyizolowanych mięśni (Wanless, M. 2019)

POWIĘŹ:
● POWIĘŹ JEST PODSTAWĄ STABILIZACJI (Wanless, 2019, s.19)

● “To siatka wewnątrz całego ciała, owijąca nie tylko mięśnie lecz także każdą inną strukturę fizjologiczną 
– od skóry do kości. 
I nie tylko owija: przenika i otacza niemalże każdą część trójwymiarowej „pajęczej sieci” utrzymującej 
nasze ciało i wszystkie nasze komórki razem w znanej nam formie.” (Wanless, 2019, s. 2)

● “Na każde wrzecionko nerwowo-mięśniowe przypada ok. 6 receptorów w otaczającej je powięzi  = 
mózg dostaje 6 razy więce sygnałów z powięzi niż z mięśni.” (Wanless, 2019, s. 29)

● Meridiany powięziowo-mięśniowe łączą mięśnie w stabilizujący funkcjonalność ciała system (…) siły 
przenoszone są pomiędzy mięśniami poprzez łączącą je powięź (...) ale powięź przeniesie siły tylko 
wtedy kiedy jest napięta. (Wanless, 2019, s. 30)
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TAŚMY ANATOMICZNE 
wyjście poza teorię wyizolowanych mięśni (Myers, 2015)

● Wyjście poza teorię wyizolowanych mięśni i spojrzenie na ciało człowieka w sposób holistyczny.
● Taśmy anatomiczne Myersa to pojęcie odnoszące się do powięzi, czyli wielowymiarowej tkanki 

łącznej - błony otaczające wszystkie elementy ciała człowieka (mięśnie, kości czy narządy 
wewnętrzne).  

● Powięź nadaje ciału formę i strukturę. 
● Tom Myers wyodrębnił 12 struktur mięśniowo-powięziowych i nazwał je meridianami 

mięśniowo-powięziowymi.
● Właściwe napięcie taśm anatomicznych i ich elastyczność sprawiają, że nasze ciało jest proste, 

stabilne i tworzy spójną całość. 
● Wszelkie zaburzenia napięcia oraz integracji taśm anatomicznych powodują zaburzenie 

równowagi struktury całego ciała. 
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INTEGRACJA STRUKTURALNA
ATSI (kiedyś KMI)

T.Myers bazując na koncepcji taśm anatomicznych i badaniach dr Idy Rolf stworzył metodę 
łącząca techniki manualnej i ruchowej pracy z ciałem, polegającą na mobilizacji meridianów 
mięśniowo-powięziowych w celu uwolnienia napięcia  i rozluźnienia tkanek miękkich - nawet w 
miejscach odległych od tych, gdzie odczuwany jest ból.

Można przyjąć, że ATSI (Anatomy Trains Structural Integration) jest tworzeniem ciała na 
nowo, ponieważ jej celem jest zresetowanie pamięci ciała tak, by mogło ono wrócić do 
właściwych wzorców funkcjonowania i odzyskać swobodę ruchu.

polecana strona: https://anatomytrains.pl/
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taśmy powierzchowne 
tylne (TPT) 
i przednie (TPP)

tworzą zrównoważony system 
stabilizacji 
 

Biomechanika Jeźdźca, 2019
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TPT i TPP u KONIA

 

Biomechanika Jeźdźca, 2019
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“powięź Wikinga”

Warszawa, Wanless M., 
Biomechanika Jeźdźca, 2000).

TYPY POWIĘZI:
● powięź tancerki świątynnej
● powięź Wikinga 

google.com

google.com 71



TPT
●

“Jest nieprzerwaną strukturą (łańcuchem), 
biegnącą od czubków  palców do czubka głowy i nosa, 
ale w okolicach kolana odbiega nieco od tej zasady 
(Wanless, 2019).”

(Biomechanika Jeźdźca, 2019) 72



TPT
“Mięśnie łydek łączą się ze ścięgnami podkolanowym
w sposób przypominający uchwyt nadgarstków”

“akrobaci na trapezie” (Wanless, 2019).

(Biomechanika Jeźdźca, 2019)
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TPP
górna i dolna TPP pracują jako 
całość 

życie zaczyna się w łonie matki
- gdzie jesteśmy ustawieni w 
pozycji, gdzie TPP są krótsze od 
tylnych 
i w pierwszym roku życia nabierają 
siły 

(Biomechanika Jeźdźca, 2019) 74



TB
(taśmy boczne)

“Każda z taśm biegnie od ucha do zewnętrznej krawędzi 
stopy, zaczyna się od dwóch ścięgien, jedno wchodzi u 
podstawy pierwszej kości śródstopia a drugie w staw przy 
małym palcu. 
Ścięgna otaczają zewnętrzną część śródstopia, wspierając 
łuk podłużny boczny stopy przyczepiając się do wystającej 
kostki nogi. 
Dalej taśma biegnie przez mięśnie zew części łydki, 
przechodząc w pasmo biodrowo-piszczelowe. Następnie 
wzdłuż zew części uda. 
Taśma rozszerza się, otacza kościsty wyrostek kości 
udowej - tu przybiera kształt Y. 
Następnie przypomina krzyżujące się sznurowadła, 
łączące przód i tył tułowia.
Dalej przykrywa duże mięśnie ramion. 
Następnie na szyi krzyżują się po raz ostatni.”
(Wanless, 2019) (Biomechanika Jeźdźca, 2019)

75



TB u KONIA

(Biomechanika Jeźdźca, 2019)
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TB

Jak myślicie która z taśm 
bocznych (prawa czy lewa) 
jest dłuższa na zdjęciu?

(Biomechanika Jeźdźca, 2019)
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taśmy anatomiczne

google.com
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TFP (taśma funkcjonalna przednia) rys.a 
TFT (taśma funkcjonalna tylna) rys.b

● zadanie koordynacja ruchów niż stabilizacja 
jak poprzednio omawiane taśmy

● TFP I TFT składa się z 4 oddzielnych taśm
● TFT zaczyna się na kości ramienia bliższego 

barku i biegnie przez mięsień najszerszy 
grzbietu (w kształcie trójkąta) do linii 
środka ciała na szczycie miednicy, tu 
przekracza linię śr ciała i biegnie przez 
tkanki koło dolnej części mięśnia 
pośladkowego wielkiego, dalej pod mięśniem 
po zew stronie uda i przyczepia się do zew i 
tylnej części kości udowej. Następnie biegnie 
po najbardziej zew części mięśnia 
czworogłowego do zew części uda i kolana, 
tu przyczepia się do przodu kości 
piszczelowej.

(Biomechanika Jeźdźca, 2019)
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TFP (taśma funkcjonalna przednia) rys.a 
TFT (taśma funkcjonalna tylna) rys.b

● zadanie koordynacja ruchów niż stabilizacja 
jak poprzednio omawiane taśmy

● TFP I TFT składa się z 4 oddzielnych taśm
● TFP zaczyna się od przodu kości ramiennej 

koło barku i biegnie przez niższy brzeg 
mięśnia piersiowego, obejmuje mniejszy 
mięsień piersiowy i większy m.p. , którego 
włókna biegną ukośnie do połączenia z zew. 
krawędzią dużego mięśnia prostego brzucha. 
Od pasa w dół zew. krawędź tego mięśnia 
zakrzywia się łagodnie w stronę zew. brzegu 
kości łonowej. Włókna powięzi łączą w 
spojeniu łonowym, przez przywodziciel duży, 
przyczepiają się do wew. str. kości udowej 
mniej więcej w jej połowie. (Biomechanika Jeźdźca, 2019)
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TFP i TFT 

● taśmy krzyżują się na przodzie i 
tyle ciała 

● taśma prawa biegnie od przodu 
prawej pachy w kierunku lewego 
biodra

● lewa taśma biegnie od przodu 
lewej pachy w kierunku prawego 
biodra 

● metafora koziołka 

(Biomechanika Jeźdźca, 2019)
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TFT i TFP u KONIA 

((Biomechanika Jeźdźca, 2019)
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taśmy 
kończyn 
górnych 

83(Biomechanika Jeźdźca, 2019)



taśmy spiralne 
prawa i lewa

84
(Biomechanika Jeźdźca, 2019)



taśma głęboka
przednia

85
(Biomechanika Jeźdźca, 2019)



KRĘGOSŁUP - budowa 

google.com

● SZYJNY - 7 kręgów  C1-C7 (Cervical)
● PIERSIOWY   - 12 kręgów Th1-Th12 (Thorax)
● LĘDŹWIOWY - 5 kręgów   L1-L5 (Lumbal)

  24 powyższe wolne, ruchome 
● KRZYŻOWY  - 5 kręgów zrośniętych (Os Sacrum)
● GUZICZNY -4,5 guzicznych zrośniętych (Coccyx)
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MIEDNICA- CENTRUM  

● Mechaniczne, oddechowe, czuciowe, emocjonalne i 
energetyczne centrum dowodzenia ciałem niczym ster

● Chińczycy oraz Japończycy uważają to miejsce za obszar 
gromadzenia się energii chi – siły życiowej

● Za pomocą nerwów poprzez impulsy nerwowe wychodzą z 
miednicy informacje do całego ciała

● Środek ciężkości znajduje się w centrum
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MIEDNICA ustawienia  

google.com Świadoma Jazda Konna RWYM, 2018
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WADY POSTAWY 
wybrane  

● Plecy wklęsłe

● Plecy wypukłe

● Plecy wklęsło-wypukłe

● Plecy zaokrąglone 

● Skolioza 
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WADY POSTAWY  
POSTAWA ciała to ustawienie kręgosłupa i miednicy 
(predyspozycje) a następnie nawyk jaki utrwalany latami.

google.com google.com
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WADY POSTAWY  

go
og

le
.c

om
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ROZWÓJ człowieka:
rozwój poznawczy Piaget  

etapowy charakter rozwoju

● STADIUM 1 ROZWOJU SENSORYCZNO-MOTORYCZNEGO (0-2 r.ż) 

Rozwój poprzez zachowania zmysłowe i ruchowe. Najpierw pojawiają się proste, automatyczne odruchy i reakcje, 
następnie zostają zorganizowane we wzorce, powtarzanie wzorców przekształcają się w ich zmienianie. Początek 
myślenia przyczynowego. Dzieci poznają swoje możliwości uczą się jak wpływać na ludzi i przedmioty. Uczą się, że 
ich zamiary i potrzeby realizują się dzięki konkretnym działaniom. Zasada stałości.

● STADIUM 2 MYŚLENIA PRZEDOPERACYJNEGO (2-6/7 r.ż.)

Rozwój przedstawiania świata zew. za pomocą symboli, etap ten cechuje egocentryzm i rozumowanie transdukcyjne
“rozumowanie przed podobieństwo” (na podstawie jednej wspólnej cechy wnioskowanie o podobieństwie pod      
wieloma względami.)
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ROZWÓJ człowieka:
rozwój poznawczy Piaget  

sekwencyjność rozwoju ważniejsza od tempa rozwoju 

● STADIUM 3 OPERACJI KONKRETNYCH (6/7-11 lat)
Czas rozwoju myślenia logicznego (tzw. operacji). Rozumowanie                                                                                                                                                                                      
uzależnione od pola percepcyjnego. Rozwój systemu
poznawczego dla zorganizowanych zdarzeń zachodzących w świecie zew. za 
pomocą struktur logiczno-matematycznych np. arytmetyka czy pojęcia 
przestrzenne. Zasada niezmienności.

● STADIUM 4 OPERACJI FORMALNYCH (po 11 r.ż) 
Rozumienie może opierać sie na wył. opisach słownych. Zrozumienie świata 
materialnego i zasad logiki pozwala mu na operowanie pojęciami negocjacji, 
odwrotności lub innymi przekształceniami.

wikipedia.org
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ROZWÓJ człowieka:
rozwój sensomotoryczny  

Cechy prawidłowego rozwoju:

● różnorodność ruchów
● rozróżnienie pomiędzy stronami
● niezależność ruchów w poszczególnych 

stawach (zgięcie kolana przy prostym 
biodrze)

● koordynacja ruchów 
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INTEGRACJA SENSORYCZNA  

● Jest to proces organizacji (segregacji, rozpoznania, interpretacji) 
i integracji wrażeń zmysłowych ze wszystkich systemów 
organizmu z wcześniejszymi doświadczeniami. Mózg tworzy 
odpowiednią do sytuacji reakcję (adaptacyjną). Umożliwia to 
reagowanie (ruchowe lub myślowe) zgodne z wymogami 
otoczenia.

● Nierozwinięcie określonych umiejętności w stadiach rozwoju 
powoduje trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu jednostki.

●  Twórczynią teorii jest dr Jean Ayres. 

wikipedia.org 95



INTEGRACJA SENSORYCZNA  

Trzy podstawowe układy zmysłów:

● układ dotykowy - tworzą struktury umiejscowione w skórze i na jej 
powierzchni, odbierające wrażenia lekkiego lub głębokiego dotyku, nacisku, 
wibracji, bólu, ciepła itp. - informacje płyną do mózgu.

● propriocepcja (czucie głębokie, zmysł kinestetyczny) - to odbiór wrażeń 
płynących z powięzi, mięśni, ścięgien. Informacje o położeniu ciała lub jego 
części, o tym czy i jakie ruchu są wykonywane płyną do mózgu. Umożliwia 
orientację we wzajemnym położeniu wobec siebie części ciała i poziomie 
napięcia mięśniowego. Zwany wewnętrznym zmysłem dotyku.

● układ przedsionkowy (zmysł równowagi) receptory znajdują się w uchu 
wewnętrznym, ukł. reaguje na siłę grawitacji, ruch linearny, obrotowy i 
przyśpieszenie. 96



NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wybrane
STUDIUM PRZYPADKU 

dział 4
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 wybrane

● zaburzenia ze spektrum autyzmu ASD

● mózgowe porażenie dziecięce MPD

● stwardnienie rozsiane SM

● zespół Downa DS  
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zaburzenia ze spektrum autyzmu
- klasyfikacja DSM-V (ASD)

Trzy kryteria (triada diagnostyczna) - diagnoza możliwa przy co najmniej 6 cech wymienionych w punktach:

1.  Klinicznie znaczące, stałe nieprawidłowości w obrębie komunikacji społecznej i interakcji.

a) Wyraźne deficyty w komunikacji werbalnej i niewerbalnej w interakcjach społecznych

b) Brak wzajemności społecznej

c) Nieumiejętność rozwijania i utrzymywania naprzemiennych relacji z rówieśnikami właściwych dla poziomu rozwoju

2.  Ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności objawiające się poprzez co najmniej dwa z poniższych objawów:

a) Stereotypowe zachowania motoryczne lub werbalne (stereotypie,echolalie)lub nietypowe zachowania sensoryczne

b) Nadmierne przywiązanie do rutyny i zrytualizowanych wzorców zachowania

c) Ograniczone zainteresowania

3.  Objawy muszą wystąpić we wczesnym dzieciństwie (ale mogą nie manifestować się w pełni dopóki oczekiwania społeczne nie przekroczą ograniczonych 
możliwości dziecka). 99



zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)

100

osoby wysoko funkcjonujące 
np. zespół Aspergera

osoby nisko funkcjonujące 
np. niemówiące

SPEKTRUM:

Jake znacie 
spekuluje się że to osoby mogły być ze spektrum:
Albert Einstein, Isaac Newton, 
Thomas Jefferson, George Orwell



stwardnienie rozsiane (SM) 

● Choroba przewlekła, postępująca zapalno-demielizacyjna 
ośrodkowego układu nerwowego 

● Najprawdopobniej o podłożu autoimmulogicznym, genetycznym 
i możliwe że wit. D ma znaczenie, ponieważ chorują osoby białe 
żyjące w klimacie umiarkowanych

● Prowadzi do pogorszenia funkcji neurologicznych, 
poznawczych i ruchowych: np.zaburzenia wzroku, mowy, 
ruchu, czucia, zab. zwieraczy

● Postępowanie w terapii w asyście koni: leczenie objawowe - 
rehabilitacja fizjoterapeutyczne, łagodzenie następstw rzutów i 
zapobieganie postępowi

101



mózgowe porażenie dziecięce (MPD)

● MPD to niepostępujące zaburzenia czynności w rozwoju OUN, powstałe w czasie 
ciąży, porodu lub okresie okołoporodowym. Różnorodność wynika z lokalizacji i 
rozległości uszkodzeń mózgu.

● Różne rodzaje MPD ze względu na miejscu uszkodzenia mózgu
(piramidowe - NI, pozapiramidowe - zmienne napięcie m., móżdżek - równowaga) 

● Rodzaje ze względu na porażenie: Hemiplegia - połowiczne, Diplegia - kończyny 
dolne, Tetraplegia - całe ciało

● Postępowanie w  terapii w asyście koni: 
NIE używamy strzemion (wzmacnianie odruchu przetrwałego)
Jeżeli trzeba pomóc przy wsiadaniu chwyt koszykowy podparcie pod plecami i 
kolanami (nigdy chwyt pachwowy, bo zwiększa spastyczność)
Pracujemy w kierunku od śr. ciała na zew.,  nad wzmacnianiem centrum, 
mobilnością stawów/kończyn. 102



zespół Downa (DS) - chromosom 21

● Wymagane zdjęcie RTG boczne i przednie, ponieważ możliwa jest niestabilność 
szczytowo-obrotowa

● ZAKAZ ćwiczeń głową w dół, leżenia na kłodzie i przemęczania.

● Postępowanie w terapii w asyście koni: Skupiamy się na WZMOCNIENIU mięśni 
tułowia, poprawie kondycji fizycznej i rozwoju aparatu artykulacyjnego

103



niepełnosprawność intelektualna (NI)

Trudności w rozumieniu oraz uczeniu się z wykorzystaniem myślenia logicznego i 
pamięci.

Najistotniejsze cechy NI:
● zab. motoryka mała i duża, słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa, nieadekwatne 

napięcie mięśniowe, słaba/zbytnia reaktywność, zaburzone naśladowanie, brak 
precyzji ruchów - ruchy spowolnione/przyśpieszone

● uwaga mimowolna, przewagę zyskują bodźca nowe i silne, pamięć słaba, brak 
ciekawości poznawczej, podwyższony poziom lęku i wyuczona bezradność

Postępowanie w terapii w asyście koni: 
Ważne w pracy z NI jest danie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, przyjazna 
atmosfera, podążanie za pacjentem, podniesienie jakości życia
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STUDIUM PRZYPADKU 
 ZAWIERA:

● diagnozę formalną pacjenta

● opis funkcjonalny pacjenta

● mocne i słabe strony pacjenta

● cel zajęć ogólnie i szczegółowo

● pomoce, sprzęt

● przykładowy scenariusz zajęć
105



STUDIUM PRZYPADKU 

● 4  scenariusze zajęć w zależności od formy niepełnosprawności i formy zajęć w asyście koni

● ANIA SM

● IGA ASD

● MICHAŁ MPD

● ANDRZEJ DS  
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STUDIUM PRZYPADKU 
(1a) 

(1a) ARKUSZ KONSPEKTU pacjentki ANIA - SM

Pacjent (imię, wiek): ANIA, 50 lat, w terapii od 2006 roku  

Diagnoza formalna: 3 lata bez diagnozy, stwardnienie rozsiane w 2005 (SM) 

Opis funkcjonalny pacjenta:  sfera fizyczna, sfera poznawcza, sfera społeczno-emocjonalna:  

Pacjentka zna podstawowe zasady zachowania przy koniu, motoryka mała na koniu nie zaburzona. Wymaga 
pomocy w chodzeniu, jeździ samochodem. Prawa strona ciała Ani jest słabsza, ma problem z podstawowymi 
czynnościami samoobsługowymi (jedzenie, czesanie, itp.) wykonywanymi prawą ręką. Występuje duża 
męczliwość, zmęczenie, zaburzenia równowagi, mniejsza wydolność i zawroty głowy. Wymaga pomocy przy 
wsiadaniu i zsiadaniu, siedzi stabilnie, trzyma się uchwytów pasa hipoterapeutycznego, podąża za ruchem 
konia. Jest zaangażowana w zajęcia, pogodna. 107



STUDIUM PRZYPADKU 
(1a) 

(1a) ARKUSZ KONSPEKTU pacjentki ANIA - SM

Mocne strony pacjenta: Ania regularnie uczęszcza na rehabilitację ruchową, pięć dni w tygodniu 
Słabe strony pacjenta: Choroba postępuje, możliwości pacjentki są zmienne w zależności od dnia

Cel zajęć ogólnie: poprawa jakości życia, utrzymanie aktualnego stanu fizycznego stawów i mięśni, ewentualna 
poprawa psycho-ruchowa z korzyśćmi neurofizjologicznymi dla pacjentki

Cele szczegółowe:  Doświadczanie pozytywnych relacji z koniem i terapeutą. Stymulacja i normalizacja 
napięcia mięśniowego oraz stymulacja i normalizacja neurofizjologiczna. Torowanie prawidłowego wzorca 
trójwymiarowego ruchu w jakim podąża koń oraz jeździec na nim i na ziemi. Utrzymanie miednicy w pozycji 
pośredniej. Wzmacnianie gorsetu mięśniowego Poprawa równowagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
Kreowanie poczucia sprawstwa, odprężenie, rozluźnienie, relaksacja.
Pomoce, sprzęt: Kask, ogłowie, czaprak, pas do hipoterapii, marchew jako nagroda dla konia po zajęciach, 
asystent terapeuty prowadzący konia, asekuracja z dołu. 
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CEL ĆWICZENIE UWAGI

Nawiązanie i kreowanie 
pozytywnych relacji z 
terapeutą

Odprężenie, rozluźnienie, 
relaksacja

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Przywitanie z terapeutą, asystentem terapeuty, założenia kasku 

Wsiadanie z rampy na konia

Przywitanie się z koniem poprzez poklepanie go po szyi, ruszenie na koniu do 
lasu

Ćwiczenia oddechowe. Obserwacja przyjaznego środowiska. Słuchanie 
odgłosów przyrody, lasu, wiatru, ptaków i innych zwierząt, stukotu kopyt po 
różnych podłożach

W ruchu

Utrzymanie miednicy w 
pozycji pośredniej i 
kreowanie poczucia 
sprawstwa poprzez 
ćwiczenia poniżej

Wzmacnianie gorsetu 
mięśniowego

Poprawa równowagi oraz 
koordynacji 
wzrokowo-ruchowej

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Sięganie w kierunku głowy konia

Głaskanie konia po szyi prawą ręką po lewej stronie i odwrotnie, jazda z 
dłońmi ułożonymi na kolanach

Głaskanie konia po zadzie z prawej i lewej strony/dotykanie ogona z obu stron

W stój/w ruchu w zależności 
od możliwości pacjentki 
danego dnia

W stój/w ruchu w zależności 
od możliwości pacjentki 
danego dnia



110

CEL ĆWICZENIE UWAGI

Zakończenie zajęć
CZĘŚĆ KOŃCOWA

Pożegnanie z koniem poprzez pogłaskanie

Zsiadanie i ściągnięcie kasku

Nagrodzenie konia marchewką, pożegnanie z terapeutą i asystentem terapeuty



STUDIUM PRZYPADKU 
(2a) 

Pacjent (imię, wiek): IGA, 12 lat, w terapii 9 lat 

Diagnoza formalna: zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) 

Opis funkcjonalny pacjenta:  Sfera fizyczna, sfera poznawcza, sfera społeczno-emocjonalna:  
Pacjentka zna podstawowe zasady zachowania przy koniu, nie wymaga pomocy przy wsiadaniu, siedzi stabilnie i 
trzyma się uchwytów pasa hipoterapeutycznego, podąża za ruchem konia. Kontakt wzrokowy na zawołanie 
zachowany, werbalny również zachowany w zależności od nastroju pacjentki. Liczne echolalie i stereotypie.
 
Mocne strony pacjenta: Iga odnajduje się w rytmizacji, co można wykorzystać w terapii.

Słabe strony pacjenta: Ograniczony kontakt z rzeczywistością. 
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STUDIUM PRZYPADKU 
(2a) 

Cel zajęć ogólnie: Poprawa równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracja sensoryczna i 
rozwój poznawczy. Doświadczanie pozytywnych relacji z koniem, terapeutą oraz środowiskiem, w 
którym przebiega terapia.  

Cele szczegółowe:  Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, lateralizacja. Rozwój poznawczy 
poprzez m.in. rytmizację. Tworzenie wspólnego pola uwagi z terapeutą a następnie z otaczającą 
pacjentkę rzeczywistością. Kreowanie poczucia sprawstwa. Stymulacja i normalizacja pracy układu 
nerwowego. Integracja sensoryczna - stymulacja i normalizacja układu dotykowego, przedsionkowego 
i propriocepcji. 

Pomoce, sprzęt: Kask, ogłowie, czaprak, pas do hipoterapii i marchew jako nagroda dla konia po 
zajęciach, asystent terapeuty prowadzący konia, asekuracja z dołu. 
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CEL ĆWICZENIE UWAGI

Nawiązanie relacji z 
dzieckiem, tworzenie 
wspólnego pola uwagi z 
terapeutą podczas zajęć 
poniżej

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Założenie kasku, powitanie z terapeutą, asystentem terapeuty, powitanie z koniem 
poprzez głaskanie wsiadanie na konia z rampy. Ruszenie na koniu do lasu

przed wsiadaniem lub już 
podczas jazdy

Odprężenie, rozluźnienie, 
integracja sensoryczna

Poprawa koordynacji 
wzrokowo ruchowej, praca 
nad motoryką małą

Doskonalenie schematu ciała

Rozwój poznawczy

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Obserwacja przyjaznego środowiska. Słuchanie odgłosów przyrody, lasu, wiatru, 
ptaków i innych zwierząt, wody czy stukotu kopyt po różnych podłożach 

Przybijanie „5” z terapeutą

Głaskanie konia po szyi prawą ręką po lewej stronie i odwrotnie

Zabawa w „zrób tak jak ja”

Rytmizacja - wierszyki, piosenki oraz bajki

Kilkukrotnie na różnych 
wysokościach

Terapeuta dąży do utrzymania 
pozycji pośredniej miednicy

Terapeuta pokazuje figurę 
prosząc by dziecko zrobiło to 
samo, w dalszej części zmienne 
figury
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CEL ĆWICZENIE UWAGI

Rozwój poznawczy

Zakończenie zajęć

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Powrót do rodzica odroczony w czasie. Prosta droga, na końcu 

której jest stajnia i rampa. W oddali pacjentka widzi opiekuna.

Pożegnanie z koniem, terapeutą i asystentem terapeuty. 

Ściągnięcie kasku. Nagrodzenia konia marchewką



STUDIUM PRZYPADKU 
(3a) 

Pacjent (imię, wiek): MICHAŁ, 22 lata, w terapii od 2010 roku  

Diagnoza formalna: mózgowe porażenie dziecięce (MPD), postać czterokończynowa 

Opis funkcjonalny pacjenta:  Sfera fizyczna, sfera poznawcza, sfera społeczno-emocjonalna:  Pacjent 
zna zasady zachowania przy koniu, potrafi samodzielnie wyczyścić i przygotować konia do zajęć, 
zakładając czaprak, pas i ogłowie, Michał jeździ samodzielnie stępem, wymaga pomocy przy 
wsiadaniu, siedzi stabilnie.  Pacjent bardzo dobrze reaguje na terapię społeczną dostosowując się do 
zasad przyjętych w Ośrodku. Sam je akceptuje i przestrzega inne osoby przed ich łamaniem. Michał 
jest całym sobą zaangażowany w jazdę oraz bycie na terenie Ośrodka.  
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STUDIUM PRZYPADKU 
(3a) 

Cel zajęć ogólnie i Cele szczegółowe:  Doświadczanie pozytywnych relacji z koniem, 
terapeutą oraz środowiskiem, w którym przebiega terapia. Tworzenie wspólnego pola uwagi 
z terapeutą. Terapia społeczna, wpływająca na wzrost samooceny, kreowanie poczucia 
sprawstwa i samoakceptacji. Stymulacja i normalizacja napięcia mięśniowego, układu 
nerwowego, wzmacnianie gorsetu mięśniowego.  Poprawa równowagi oraz koordynacji 
wzrokowo-ruchowej.

Pomoce, sprzęt: Michał uczestniczy w zajęciach w stroju jeździeckim, koń - koc, czaprak, 
siodło, ogłowie, uwiąz, marchewka jaka nagroda dla konia. 
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CEL ĆWICZENIE UWAGI

Doświadczanie 
pozytywnych relacji z 
koniem, terapeutą oraz 
środowiskiem, w którym 
przebiega terapia

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Przywitanie się z koniem poprzez pogłaskanie, założenie kasku

Wsiadanie na konie z rampy z pomocą

Dojście z asekuracją (koń na uwiązie) na zewnętrzny plac
Terapeuta motywuje i chwali 
za wykonywanie ćwiczeń.

Wzrost samooceny, 
kreowanie poczucia 
sprawstwa i 
samoakceptacji

Stymulacja i normalizacja 
napięcia mięśniowego, 
układu nerwowego, 

Wzmacnianie gorsetu 
mięśniowego 

Poprawa równowagi oraz 
koordynacji 
wzrokowo-ruchowej

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Samodzielna jazda na placu 

Tor przeszkód, pojedyncze i poczwórne cavaletti, zatrzymania między 
równolegle ułożonymi dwoma cavaletti, koło wokół stojaka, elementy 
czworoboku - przekątne z przeszkodami, krótkie linie przekątne, 
transportowanie koniem przedmiotu z miejsca A do B, powrót z asekuracją na 
uwiązie pod rampę

Terapeuta motywuje i chwali 
za wykonywanie ćwiczeń.
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CEL ĆWICZENIE UWAGI

Zakończenie zajęć

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Pożegnanie z koniem poprzez pogłaskanie.
Zsiadanie i ściągnięcie kasku
Nagrodzenie konia marchewką, pożegnanie z terapeutą 

Terapeuta motywuje i chwali 
podopiecznego



STUDIUM PRZYPADKU 
(4a) 

Pacjent (imię, wiek): Andrzej, 8 lat, w terapii od 11 m. ż 

Diagnoza formalna: zespół Downa (DS) 

Opis funkcjonalny pacjenta:  Sfera fizyczna, sfera poznawcza, sfera społeczno-emocjonalna:  Pacjent 
zna podstawowe zasady zachowania przy koniu, nie wymaga pomocy przy wsiadaniu, siedzi stabilnie i 
trzyma się uchwytów pasa hipoterapeutycznego, podąża za ruchem konia. Kontakt wzrokowy na 
zachowany, werbalny również. Andrzej zna imiona koni w stajni. 

Mocne strony pacjenta: Andrzej odnajduje się w rytmizacji, co można wykorzystać w terapii 
Słabe strony pacjenta: Tendencja do przywoływania wspomnień z przeszłości jako zdarzeń z 
teraźniejszości.
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STUDIUM PRZYPADKU 
(4a) 

Cel zajęć ogólnie: Poprawa równowagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej i rozwój poznawczy, poprawa 
pamięci. Doświadczanie pozytywnych relacji z koniem, terapeutą oraz środowiskiem, w którym 
przebiega terapia.

Cele szczegółowe:  Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,  Rozwój poznawczy, poprawa pamięci 
poprzez m.in. rytmizację Tworzenie wspólnego pola uwagi z terapeutą Kreowanie poczucia sprawstwa 
Stymulacja i normalizacja pracy układu nerwowego 

Pomoce, sprzęt: Kask, ogłowie, czaprak, pas do hipoterapii i marchew jako nagroda dla konia po 
zajęciach, asystent terapeuty, asekuracja z dołu. 
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STUDIUM PRZYPADKU - 
RYTMIZACJA 
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Wiersz pt. “Trzy kurki” 
autorstwa K.H. Rostworowski

Wyszły w pole kurki trzy
i gęsiego sobie szły 
Pierwsza z przodu, 
w środku druga,
trzecia z tyłu,
oczkiem mruga,.
I tak sznurkiem kurki  trzy,
raz dwa, raz dwa, w pole szły….

● LOGOPEDYCZNE WIERSZYKI I 
RYMOWANKI DO UTRWALANIA 
GŁOSEK:
SZUMIĄCYCH, SYCZĄCYCH, 
CISZĄCYCH, [L], [R] ORAZ [K], [G]” 

● dobieramy je w zależności od potrzeb 
pacjenta

● przykładowy plik z materiałami:
http://sp40gdynia.pl/LOGOPEDYCZNE_W
IERSZYKI_I_RYMOWANKI.pdf
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CEL ĆWICZENIE UWAGI

Nawiązanie relacji z 
terapeutą, koniem, 
tworzenie wspólnego pola 
uwagi z terapeutą podczas 
ćwiczeń poniżej

Odprężenie, rozluźnienie

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Przywitanie z terapeutą, asystentem terapeuty, powitanie z koniem poprzez 
głaskanie przed wsiadaniem/podczas jazdy, Wsiadanie na konia z rampy.
Ruszenie na koniu do lasu.

Obserwacja przyjaznego środowiska. Słuchanie odgłosów przyrody, lasu, 
wiatru, ptaków i innych zwierząt, wody czy stukotu kopyt po różnych 
podłożach

Poprawa koordynacji 
wzrokowo-ruchowej

Praca nad motoryką małą

Doskonalenie schematu 
ciała

Kształtowanie reakcji 
równoważnych

Rozwój poznawczy

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Głaskanie konia po szyi prawą ręką po lewej stronie i odwrotnie

Przybijanie „5” z terapeutą kilkakrotnie na równych wysokościach

Pokazywanie części ciała człowieka i konia- wyszukiwanie różnic, 
Zabawa w „zrób tak jak ja”

Jazda z dłońmi ułożonymi na kolanach

Rytmizacja - wierszyki, piosenki oraz bajki

Terapeuta dąży do 
utrzymania pozycji 
pośredniej miednicy

„Czy koń ma… 
…ile nóg ma koń?”

Terapeuta pokazuje figurę 
prosząc by dziecko zrobiło to 
samo, w dalszej części 
zmienne figury
Zadanie do wykonania: 
„Przejedź od…do…”
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CEL ĆWICZENIE UWAGI

Zakończenie zajęć

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Pożegnanie z koniem, terapeutą i asystentem terapeuty. Ściągnięcie kasku. 
Nagrodzenia konia marchewką
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