
POTRZEBY DZIECI, ZASPAKAJANE POPRZEZ INTERWENCJĘ Z UDZIAŁEM PSA

1. Potrzeba poczucia bezpieczeńń stwa.

Zwierzę  w  Programie  poprzez  samą  swoją  obecńosńcń  daje  poczucie  spokoju,

bezpieczeńń stwa.  Dzieci  bardzo  szybko  obdarzają  zwierzęta  zaufańiem  i  czułosńcią.

Przebywańie z psem pozwala oderwacń  się od zmartwieńń , ńiepowodzeńń  czy smutńych

mysńli. Pies w trakcie zajęcń  pełńi rolę asysteńta, jest dla dziecka wsparciem i podporą.

Łagodńe usposobieńie,  spokoń j,  bliskosńcń,  ciepło i  przewidywalńosńcń  reakcji zwierzęcia

zapewńiają dziecko o jego bezpieczńym połozżeńiu w obecńosńci psa. Pońad to dotykanie

psa w miły i  pozytywny sposób pomoże uwolnić hormon oksytocynę,  która wpływa na

pozytywny stan emocjonalny.

2.Potrzeba komuńikacji.

Ińterweńcja z udziałem psa jest  czyńńikiem stymulującym w procesie przyswajańia

języka przez dziecko mające trudńosńci w porozumiewańiu się, ńatomiast sam  końtakt

z  psem  jest  czyńńikiem  słuzżącym  wyzwalańiu  spońtańiczńej  aktywńosńci

komuńikacyjńej  werbalńej  i  ńiewerbalńej.  Zajęcia  z  psem  dają  dzieciom  radosńcń

i poprawiają humor. 

3.Poczucie zaufańia.

Zajęcia  z  udziałem  psońw  budują  zaufańie  oraz  pomagają  w  rozwijańiu

satysfakcjońujących relacji  z  ludzńmi.  Zachowańia psa są przewidywalńe,  więc dzieci

podczas zajęcń  obdarzają psa zaufańiem tak samo, jak robi to terapeuta- przewodńik

psa. Terapeuta reaguje ńa oczekiwańia dziecka i ńa ńie odpowiada. Dzięki temu dziecko

uczy się, zże otoczeńie jest przyjazńe i bezpieczńe.

4.Potrzeba poczucia uwagi.

Bezpieczńe  i  przewidywalńe  okoliczńosńci  przeprowadzańia  zajęcń  z  udziałem  psa

w małej grupie dzieci sprawiają, zże kazżde dziecko czuje izż  terapeuta jest auteńtyczńie

zaińteresowańy  i  zaańgazżowańy  w  relację  z  dzieckiem.  Terapeuta  odpowiada  ńa

potrzeby  dziecka  w  serdeczńy,  zżyczliwy  sposoń b,  ńie  lekcewazżąc  przezżycń  i  uczucń

wszystkich dzieci obecńych ńa zajęciach. 



5.Poczucie sukcesu i wiary we własńe siły.

Zajęcia z udziałem psa wzbudzają u dzieci wiarę we własńe siły i mozż liwosńci dzięki

usńwiadamiańiu własńych uczucń  i  przezżywańiu emocji.  Sama obecńosńcń  psa oraz jego

przyjazńe  reagowańie  ńa  końtakt  z  dzieckiem  są  pozytywńym  wzmocńieńiem  dla

dzieci  wykońujących cńwiczeńia  i  zadańia.  To z  koli  sprawia,  zże  u  dzieci  rozwija  się

budowańie pozytywńej samooceńy, a dziecko osiąga poczucie sprawczosńci i sukcesu.

6.Potrzeba akceptacji.

Pies w Programie staje się dla dziecka przyjacielem, ktoń ry ńie oceńia, ńie krytykuje ańi

ńie  wysńmiewa.  Obecńosńcń  psa,  ktoń ry  jest  przyjazńy  i  tolerańcyjńy  zńaczńie  osłabia

zachowańia  opozycyjńe  dzieci.  Pońadto  w  Programie  uruchamiańe  są  takzże

wzmocńieńia  ńegatywńe  takie  jak  brak  zagrozżeńia  ńegatywńą  oceńą.  ĆĆwiczeńia

i  zadańia  wykońywańe  z  psem  odbywają  się  przy  jego  całkowitej  akceptacji.  To

sprawia, zże poprawia się fuńkcjońowańie emocjońalńe dziecka, ktoń re w towarzystwie

psa  mozże zapomńiecń o strachu i własńych ograńiczeńiach. 

7.Potrzeba przyńalezżńosńci.

Zajęcia  w  Programie  odbywają  się  w  małych  grupach,  w  atmosferze  pozbawiońej

stresu.  Obecńosńcń  psa  sprzyja  wzbudzańiu  w  dzieciach  teńdeńcji  do  ńawiązywańia

bliskich relacji z ińńymi dziecńmi, z terapeutą i z psem. Pomaga budowacń  pozytywńe

więzi  emocjońalńe.  Zabawowa  forma  zajęcń  i  pozytywńe  ńastawieńie  wszystkich

człońkoń w grupy sprawia,  zże  kazżde dziecko w grupie czuje się  wazżńe i   uczestńiczy

w zżyciu grupy, a wykońując kolejńe zadańia coraz bardziej zaciesńńiają się więzi i relacje

grupowe.  

8.Potrzeby pozńawcze.

W trakcie zajęcń orgańizowańych w Programie dzieci poprzez zabawę poszerzają zakres

wiedzy o  sńwiecie  i  wzbogacają  własńe wiadomosńci  w zalezżńosńci  od tematu dańych

zajęcń.  Zdobywają ńowe dosńwiadczeńia oraz i  poszerzają słowńictwo. Pońadto dzieci

ńabywają  wiedzy  ńa  temat  prawidłowych  postaw  wobec  zwierząt  oraz  zasad

bezpieczńego końtaktu z psem. 
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