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A tábor keretei
• 5 nap, 13 gyermek, 7 és 15 év között
• pszichológiai, gyógypedagógiai lovas- illetve hippoterápiára járnak
• problémák: magatartási, tanulási zavarok, ADHD, szorongók, 

autizmus, részképesség zavarok, impulzus kontroll zavar, kényszeres, 
tourette szindróma, beszédzavar, mutizmus, mozgásszervi probléma

• 2 terapeuta, 6 segítő pszichológus
• délelőtt pszichológiai, délután művészetterápiás lovas foglalkozások



A tábor céljai
Pszichológiai és művészetterápiás módszerekkel nem direkt, hanem 
szimbolikus, áttételes formában élhessék meg, fejlődjenek az 
alábbiakban:
Egyéni szinten
• az önkifejezés formái
• gondolataik és igényeik kommunikálása a külvilág felé 
• ez által fejlődhessen önismeretük
• erősödjön önbizalmuk és az önmagukba vetett hitük
• csökkenjen szorongásuk



Csoportos szinten
• megtanuljanak odafigyelni és értelmezni társaik verbális és 

nonverbális jelzéseit
• ezekre megfelelően tudjanak reagálni 
• fejlődjön társaik iránti érzékenységük
• a csoportos lét, közös munka szabályainak tisztázása
• kooperációs készségeik fejlődése
• javuljanak szociális kompetenciáik



A pszichológiai lovasterápiás foglalkozások felépítése

• tematikus foglalkozások
• a napi téma verbális megbeszélése csoportban: saját vélemény és 

gondolatok kifejtése illetve egymás gondolatainak meghallgatása
• közös felkészülés a feladatokra
• páros, kis vagy nagy csoportos feladatok
• az élmények, tapasztalatok verbális feldolgozása, konklúziók 

levonása



„Önmaguk reprezentálása, a többiek 
megismerése” (hétfő)

Feladat: Lovas projekciós képek – a 
bemutatkozás szimbolikus formája
válasszanak egy képet (különböző 
személyiségeket, szociális, családi, érzelmi 
helyzeteket ábrázoló lovas képek), amely 
leginkább kifejezi őket, amellyel bemutatkoznak 
egymásnak. 
Fókusz: hogyan reprezentálják magukat idegenek 
előtt, mit tartanak fontosnak elmondaniuk 
magukról, indirektív önkifejezés. 



Feladat: Lovas Activity: a ló apa és 
az anya kanca a csikójával 
összevesztek, mert nem értették 
meg egymás közléseit, érzelmeit. 
Segítsünk nekik visszatalálni 
egymáshoz.
Fókusz: miért fontos az érzelmek 
tiszta kifejezése, érzelmek, 
hangulatok, lelkiállapotok kifejezése 
és felismerése.



„Egymásra való figyelem” (kedd)
Feladat: Tükör: egymás mozgásának lekövetése, először szemben 
állva egymással, majd úgy, hogy a ló közöttük áll. Eztán a lovakkal 
való lovardai alakzatok tükrözése a pálya 1-1 térfelén.
Fókusz: egymásra való figyelem, koncentráció, párban való 
kooperálás, szerepek megosztása és teljesítése, függés, felelősség, 
téri tájékozódás. 



„Bizalom” (szerda)

Feladat: Csukott szemes vezetés: akadály 
pályán végigvezetni úgy a lovat, hogy a párja 
rajta ül, majd a lovas becsukja a szemét, 
eztán a ló vezető, és a lovas segíti a 
tájékozódásban.  
Fókusz: egymásra való odafigyelés, 
koncentráció, a bizalom jelentése és 
megélése, a kontroll kiadása/átadása, saját 
felelősségük megtapasztalása.



„Csapatmunka” (csütörtök)

Feladat: Csoportos szabadidomítás akadálypályán: egy megépített 
pályán úgy kell a gyerekeknek körbevezetniük a lovat, hogy nem 
érhetnek hozzá, csak testbeszédüket, hangjukat, akaratukat, illetve 
eszközöket (érintés nélkül) használhatnak. 
Fókusz: a csoportdinamika a gyerekek által irányított vagy önmagától 
rendeződő felállása, szerepek leosztása vagy saját szerep megtalálása 
a csoportban, és annak aktivitásában való részvétel, csapatmunka, 
kooperáció, tervezés, stratégia építés. 



„Kincsvadászat” (péntek)
Feladat: Kincsvadászat: kis 
csoportokban elrejtett nyomok 
felkutatásával a kincs megtalálása. 
Rotálódó szerepek: lovas, lóvezető, 
térkép olvasó.
Fókusz: az együttes célért való közös 
gondolkodás, tervezés és 
következtetés, a hét tapasztalatainak, 
csoportos együttműködés 
szabályainak alkalmazása, kaland és 
a jól megérdemelt jutalom. 



A hét tanulságai 
- a hazavihető kincsek

• csapat élmény és barátok 
szerzése

• a közös munka és közös 
gondolkodás

• együttműködés fontossága 
• egymásra való odafigyelés
• saját képességeik, erősségeik 
és korlátaik megtapasztalása

• önmagukról való 
visszajelzések és tisztább kép

• ezáltal önismeretük 
csiszolódása

• a társas életben való 
együttélés különböző 
szerepeinek gyakorlati 
kipróbálása

• szociális képességeik 
fejlődése, ez által társas 
életük minőségének javulása.



Köszönöm a figyelmet!


