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WYDAWNICTWA  ZWARTE 

1. Animaloterapia : Program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery Łapy" / Anna 

Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa.- Kraków : Oficyna Wydawnicza 

"Impuls", 2007. - 94, [1] s.  

sygn. 148312 

Program powstał w przedszkolu integracyjnym przy współpracy z Fundacją „Ama 

Canem”. Jest to innowacyjna forma działalności przedszkolnej, wykorzystująca psy do 

celów edukacyjnych. 

Istotą programu jest nauka bezpiecznego kontaktu dziecka ze zwierzęciem, otwarcie 

dzieci na nowe doświadczenia, nauczenie szacunku do zwierząt. Ważnym elementem 

programu są działania, które mają na celu wykorzystanie potencjału dzieci oraz 

usprawnienie ich funkcji motorycznych. Program obejmuje także współpracę z 

rodzicami. Wielkim sukcesem tego programu jest udział przedszkolaków w różnego 

rodzaju imprezach i spotkaniach, które pełnia funkcje społeczno-edukacyjne. 

 

2. Dogoterapia : terapia z udziałem psa : podstawy kynopedagogiki / Kasper Sipowicz, 

Edyta Najbert, Tadeusz Pietras. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 

158, [3] s. 

sygn. 161022; 161023 
Zawiera rozdziały: 

Historia kontaktów między człowiekiem i psem. Społeczny obraz psa w systemach 

religijnych, filozoficznych i kulturowych. Początki dogoterapii – rys historyczny. 

Dogoterapia w kontekście współczesnych paradygmatów pedagogiki specjalnej. 

Dogoterapia w leczeniu wybranych zaburzeń somatycznych i neuropsychiatrycznych. 

Dogoterapia w Polsce na tle rozwiązań anglosaskich. Dogoterapia a ochrona prawna 

zwierząt. 

 

http://www.pbw.bydgoszcz.pl/
mailto:pbw@pbw.bydgoszcz.pl


3. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata 

Kulisiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 102 s. 

sygn. 160376; 152239 (2009) 

Zawiera rozdziały: 

Przyczyny trudności w nauce czytania. Nauka z psem. Bajki i czytadełka.  

 

4. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz ; [rys. Joanna Szybist, Agata Fuks]. - 

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 106 s. 

sygn. 160409; 147903 (2007) 

Zawiera rozdziały: 

Psychoterapeutyczne wartości zajęć z udziałem zwierząt – rys historyczny. Pies 

„terapeuta”. Wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:  

Organizacja i przebieg zajęć; Ćwiczenia wspomagające rozwój apercepcji, Ćwiczenia 

kształtujące orientację przestrzenną; Ćwiczenia rozwijające samodzielność; Ćwiczenia 

rozwijające sprawność ruchową i koordynację ruchowo-wzrokową; Ćwiczenia 

doskonalące umiejętność liczenia; Ćwiczenia wspomagające umiejętność syntezy i 

analizy; Ćwiczenia wspomagające umiejętność klasyfikacji; Ćwiczenia wspomagające 

umiejętność rozpoznawania i nazywania kolorów; Ćwiczenia wspomagające myślenie 

przyczynowo-skutkowe i rozwój umiejętności przewidywania; Ćwiczenia 

wspomagające rozwój mowy. Rytmy w rozwoju dziecka. Elementy dogoterapii w 

organizowaniu zabaw dziecięcych. 

 

ROZDZIAŁY, ARTYKUŁY I ROZPRAWY W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH 

 

1. Dogoterapia w terapii autyzmu / Justyna Otto // W : Wybrane formy terapii i 

rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - 

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - s. 181-194 

sygn. 144908/61 

 

2. Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku : praca terapeutyczna z małymi dziećmi / Hanna  

Olechnowicz - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - s. 56-59 : 

HIPO - I KYNOterapia – zwierzęta żywe i ciepłe 

sygn. 135920  
 

3. Znaczenie relacji człowiek – zwierzę w dorosłym życiu osób z zespołem Downa. 

Różne oblicza dogoterapii / Mirella Michalewska-Pająk // W : Trudna dorosłość osób 

z zespołem Downa : jak możemy wspomóc? / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. 

- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. - s. 297-310 

sygn. 152422 

 

 



WYDAWNICTWA CIĄGŁE 

1. Czworonożni sojusznicy RDD / Aleksandra Drzazgowska // Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze. - 2012, nr 1, s. 44-45 

 

2. Dogoedukacja - czyli jak nauczyć dzieci empatii / Małgorzata Cieśla // Bliżej 

Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2012, nr 6, s. 94-[97] 

 

3. Dogoterapia / Agata Szostak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 2, s. 

104-116 

   

4. Dogoterapia / Jolanta Kubacka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 55-56 

5. Dogoterapia / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2015, nr 4, s. 24-25 

 

6. Dogoterapia : atrakcyjne zajęcia / Agnieszka Zajkowska // Wychowanie w 

Przedszkolu. - 2014, nr 6, s. 12-17 

 

7. Dogoterapia : atrakcyjne zajęcia. Cz. 2 / Agnieszka Zajkowska // Wychowanie w 

Przedszkolu. - 2014, nr 7, s. 43-46 

 

8. Dogoterapia jako forma wspierająca rehabilitację dziecka z mózgowym porażeniem 

dziecięcym (studium przypadku) / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk // Wychowanie na 

co Dzień. - 2007, nr 6, s. 20-21 

 

9. Dogoterapia jako forma wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego / Gabriela 

Drwięga, Zofia Pietruczuk // Niepełnosprawność (Warszawa). 2084-7734. - 2015, nr 

3, s. 57-68 

 

10. Dogoterapia jako metoda wspierająca terapię dziecka z głęboką niepełnosprawnością 

intelektualną / Agnieszka Cypress // Szkoła Specjalna. – 2015, nr 3, s. 219-222 

 

11. Dogoterapia – terapia z udziałem psa / Magdalena Nawarecka // Remedium. - 2011, 

nr 3, s. 24-25 

 

12. Dogoterapia w procesie rozwoju fizycznego dzieci głuchoniemych / Agnieszka 

Kamyk-Wawryszuk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. V-VII 

 

13. Dogoterapia w przedszkolu / Katarzyna Skóra // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, 

nr 9, s. [55] 

 

14. Dogoterapia w wychowaniu osób nieprzystosowanych społecznie / Marcin Jurczyk // 

Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 3-4, s. 37-38 

 

15. Fundacja "Pies dla Stasia" // Remedium. - 2007, nr 5, s. 26-27 

 

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=25&IM=08&VI=1&TX=Niepe%B3nosprawno%9C%E6+Warszawa


16. Kontakt ze zwierzętami jako sposób normalizacji demencyjnej rzeczywistości / 

Markus Lohe // Wspólne tematy. - 2014, nr 7/8,  s. 43-52 

 

17. Lessie – lecz ! / Wioletta Bartkiewicz // Charaktery magazyn psychologiczny dla 

każdego. - 2009, nr 3, s. 92-95 

 

18. Miej serce dla zwierząt / Jolanta Cergowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, 

nr 6, s. 48-49 

 

19. Nauka z pomocą psa / Marzena Machoś-Nikodem // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, 

s. 50-53 

  

20. Pies w roli terapeuty / Bogusława Brymora // Wychowawca. - 2012, nr 1, 18-19 

 

21. Pies w wychowaniu i terapii dziecka upośledzonego umysłowo. Cz. 1 // Wspólne 

Tematy : pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i 

opiekuńczego. - 2011, nr 3, s. 29-39 

 

22. Pies w wychowaniu i terapii dziecka upośledzonego umysłowo. Cz. 2 // Wspólne  

Tematy : pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i 

opiekuńczego. - 2011, nr 4, s. 40-44 

 

23. Propozycja programu dogoterapii na przykładzie dziecka z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną – opis przypadku / Aleksandra Janiewicz, Damian 

Skrypnik, Katarzyna Skrypnik // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2015, nr 2, s. 

181-189 

 

24. Terapeutyczne znaczenie zwierząt w relacjach z pacjentami demencyjnymi / Markus 

Lohe // Wspólne Tematy : pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu 

pielęgniarskiego i opiekuńczego. – 2014, nr 7/8, s. 43-52 

 

25. Terapia i kynoterapia w pracy domu dziecka / Monika Walczak // Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 43-50 

 

26. Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem 

psa / Anna Kurzeja, Joanna Godawa .- Bibliogr., netogr.- Streszcz. Ang. // 

Chowanna. - 2009, t.1, s. 85-96 

 

27.  Zwierzaki na zdrowie / Deborah Wells; tł. Paulina Pająk // Charaktery : magazyn 

psychologiczny dla każdego. - 2013, nr 1, s. 44-47 


