zapsaný spolek je nestátní nezisková organizace
provozující hiporehabilitaci a další aktivity
spojené s využitím koní

program pro školy a školky

605 766 154
V rámci své činnosti nabízíme sociálně-pedagogický program, který pomocí kontaktu s koňmi a jejich přirozeným prostředím rozvíjí sociální schopnosti dětí. Aktivity s využitím koní
také pozitivně ovlivňují chování dětí, zlepšují zdraví a fyzickou kondici a prostřednictvím
zážitkové pedagogiky usnadňují edukační proces a učí děti smysluplně trávit volný čas.

denní program

AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ (AVK)
Tento program je smysluplný v okamžiku, kdy jde o opakující se proces (min. 1x za měsíc). Jedná
se o výuku, kdy odborný tým spolku úzce spolupracuje s pedagogy a připravuje aktivity šité na míru
dětem ve skupině. Jednotlivá setkání jsou monitorována personálem spolku a jedenkrát měsíčně
probíhá reflexe společně s pedagogy.
Program se skládá:
Krmení – děti se seznámí s potravou koní, co smí a co nesmí. Učí se
zodpovědnosti a samostatnosti při přípravě krmiva. Trénuje se pozornost, paměť, jemná i hrubá motorika.
Poklízení – děti jsou aktivně zapojeny do úklidu ohrad. Učí se, že mít
zvíře rád nestačí. Trénuje se orientace v terénu, jemná i hrubá motorika, fyzická zdatnost, spolupráce.
Čištění koní a jejich příprava – děti jsou rozděleny do skupinek,
u jednoho koně je max. 6 dětí. Seznámí se s konkrétními pomůckami
a jejich užitím, sami si koně vyčistí. Trénuje se paměť, pozornost,
spolupráce, jemná motorika. Zvyšování sebevědomí a vlastní zdatnosti. Vytváří se vztah se zvířetem.
Práce s koněm – děti se postupně propracovávají k samostatnosti
při ovládání koně. Učí se s nimi pracovat ze země pomocí vodítka
a svých možností, učí se s nimi komunikovat pomocí řeči těla, učí se
rozeznávat pocity koně. Budou mít možnost svezení na koni, popřípadě cvičení na koni. Tato aktivita vede k překonání obavy, ke zvýšení
sebevědomí, k uvědomění si sebe sama. Reakce koní učí děti sebekázni a sebeovládání.
Program se upravuje podle možností dětí a dle potřeb skupiny. Doporučená velikost skupiny max. 18 dětí. Nebráníme se individuální
dohodě na přípravě programů.
AVK je připraveno na 3 hodiny aktivních činností. Areál je možno
využít např. na hry na dětském hřišti, opékání špekáčků atd., za čas
mimo program AVK zodpovídají pedagogové.
Cena programu:
při využití 2 koní 2 500 Kč / lekce / skupina max. 12 dětí
při využití 3 koní 3 500 Kč / lekce / skupina max. 18 dětí
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