


Adaptív neuroplaszticitás alapjai 

• Korai időszak neuronbősége 

• Postnatális neuronosztódás  

• Dentrikus kapcsolatok kialakulása 

• Megerősíthető szinapszisok 

• Az idegsejt hálózatban alternatív pályák 

• Gazdag agyi reprezentációs lehetőségek  



Ars Poetica: A mese és a 

lovak világának párosa egy 

olyan terápiás bázist biztosít, 

amely a gyermek nyelvén szól 

és nyitott, befogadó légkört 

teremt. 

Ez a motivációs közeg 

számunkra nagyon fontos, 

hogy az általunk nyújtott 

hatások észrevétlenül 

integrálódjanak a gyermek 

személyiségébe.  



A tábor célja 

• Hippoterápia 

• Érintésterápia 

• Mesedfeldolgozás 

• Kognitív fejlesztés 

• Integráció 

• Közösség alkotás 



Név Diagnózis Életkor 

G.Kata CPtetra.sp. 

ért.fogy.  

14 

B.Dóri CP.tetra 

hipotonia 

epilepszia 

14 

B. Dani CPtetra.sp. 

ért.fogy. 

12 

R.István Ataxia ért.fogy. 7.5 

K.Petra Mko. Patella 

hiány 

7 

P.Bence CP enyhe 

tetraplégia 

5 

S.Száwa CP tetra 

sp..epilepszia 

6 

K.Petronella Ép gyermek 7 

V.Adél Ép gyermek 7 

B.Flóra Ép gyermek 10 



Időpont Program I. Program II. 

08.00-08.30 Érkezés, reggelizés 

08.30-09.00 Közös torna Liával Egyéni kezelések 

Enikővel 

09.00-11.00 Hippoterápia  

 6fő Enikő, Lia            

Akadálypark 

Mesefeldolgozás 4 fő    

Ildikó 

11.00-12.00 Téri orientációs játékok 12 

fővel 

Ildikó, Enikő 

Egyéni gyógytorna 

kezelések 2 fő 

Lia , Enikő 

12.00-13.00 Ebéd, pihenés, szabad játék 

13.00-15.00  Hippoterápia 4fő 

Lia, Enikő                  

Akadálypark 

Mesefeldolgozás 6 fő Ildikó 

15.00-16.00 Uzsonna, szabadjáték 

16.00-17.00 megbeszélés 



Göd Termálfürdő 



Kognitív fejlesztés szerepe a 
terápiás folyamatban 

• Hogyan illeszkednek 
egymáshoz a 
különböző terápiák 



 A mese, a dramatikus játék szerepe a 
fejlesztések során 



Mert kell egy csapat! 

• Csapatépítő, 
közösségépítő játékok 

• Téri orientációs 
társasjáték 

• Szerencsekerék 



Szülői vélemények 

„A tábor fantasztikus élmény volt Petrának. Imádta az 

egészet úgy, ahogy volt.  

A lovak fürdetése és a legeltetése a legnagyobb élmények 

közé tartozik” (Petra anyukája) 

„Nekem személy szerint még az is jó volt, hogy integrált 

volt a tábor, érdekes volt látni Katának a reakcióit amikor 

együtt játszottak az ép gyerekekkel.”(Kata anyukája) 

„Nella először találkozott közelebbről sérült 

gyerekekkel. Első nap, amikor hazaértünk sok kérdést 

tett fel róluk.  

Aztán délutánonként érdeklődően és jószívvel mesélt 

róluk, a közös élményekről.” (Nella nővére) 

(Petra rajza) 



Aki nem hiszi járjon utána! 


