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Cel modułu Poznanie podstaw i zasad bezpieczeństwa przy pracy z końmi. Interdyscyplinarne 

korzyści dla organizmu człowieka wynikające z obcowania z koniem, jazdy konnej 

oraz hipoterapii.  

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Zapoznanie się z rolą oraz znaczeniem sportu i rekreacji w kształtowaniu 

bezpiecznego życia społeczeństwa i jednostki. Wybrane zespoły chorobowe u dzieci i 

dorosłych o podłożu neurologicznym usprawniane hipoterapią. Formy hipoterapii: 

fizjoterapia na koniu, psychopedagogiczna jazda konna, terapia z koniem oraz jazda 

konna rekreacyjna i sportowa (woltyżerka terapeutyczna). System medycznej 

kontroli nad przebiegiem hipoterapii. Podstawowe testy fizjologiczne i 

sprawnościowe. Fizjologiczne podstawy wydolności fizycznej i wytrzymałości. 

Zaplanowanie zajęć na koniu dla osób sprawnych – rekreacja - i niepełnosprawnych 

– hipoterapia - dobór ćwiczeń, stopniowanie wysiłku i skali trudności: faza 

rozluźnienia, f. aktywności i f. odpoczynku. Sposoby asekuracji: z konia i z ziemi (w 

zależności od potrzeby). 
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Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykłady, dyskusja, prezentacja audiowizualna, przygotowanie prezentacji, 

zajęcia w sali i na hali z wykorzystaniem koni 

 

 


