
 

 

 

Indywidualny program dogoterapii 

Imię i nazwisko dziecka: 

Data urodzenia: 

  

SFERA AKTYWNOŚCI 

FUNKCJE POZNAWCZE 

Cel ogólny 

 Doskonalenie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej 

Proponowane ćwiczenia 

– obserwacja zachowania psa i reagowanie zgodnie z jego potrzebami 

– obserwacja i naśladowanie czynności wykonywanych przez psa 

– dobieranie par takich samych obrazków 

– układanie psich zabawek, smakołyków według podanego wzoru 

– wskazywanie zwierząt na obrazkach na podstawie słyszanej nazwy 

– wyszukiwanie i dopasowywanie obrazka zwierzęcia do jego cienia 

– rozpoznawanie kolorów 

– odnajdywanie brakującego elementu 

– wypełnianie dużych wzorów kolorem 

– łączenie kropek linią, tak aby powstały proste obrazki 

– napełnianie pudełka smakołykami 



– wkładanie karmy do pudełka z małym otworem 

– wkładanie smakołyków o różnej wielkości do otworów w pudełku odpowiedniej wielkości 

– nawlekanie smakołyków na sznurek 

 

 

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA 

Cel ogólny 

 Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe motoryki dużej (postawa, lokomocja, 

koordynacja ruchów) 

Proponowane ćwiczenia 

– naśladowanie sposobu poruszania się psa (chodzenia, leżenie, siadanie, czołganie się, 

służenie) 

– stanie przy zwierzęciu 

– wspólne wstawanie 

– siadanie przy psie 

– prowadzenie psa na smyczy po dowolnym torze 

– chodzenie z omijaniem przeszkód, po wyznaczonym torze za psem, z psem prowadzonym 

na smyczy 

– czołganie się 

– turlanie się 

– przechodzenie przez tunel, obręcze 

– odszukiwanie przez psa, ukrytego dziecka 

– rzucanie piłki w dowolne miejsce, do celu 

– rzucanie piłki do psa 

– przechodzenie psa przez obręcz trzymaną przez dziecko 

– wyszukiwanie przez psa smakołyków ukrytych przez dziecko 

Cel ogólny 



 Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe motoryki małej (koordynacja ruchów rąk, 

koordynacja wzrokowo- ruchowa, manipulacja) 

Proponowane ćwiczenia 

– chwytanie karmy palcami, kładzenie jej na dłoni i karmienie psa z otwartej dłoni 

– otwieranie, zamykanie, wyjmowanie karmy dla psa z pudełek, z torebek o różnej wielkości 

– rzucanie psu zabawek do umówionego pojemnika 

– ugniatanie papierowych kul, rzucanie nimi, przynoszenie ich przez psa 

– pociąganie za sznurek z przywiązanym na końcu smakołykiem dla psa 

– zapinanie smyczy 

 

 

Program autorski 

 

 


