
Warsztaty
kynologiczne

dla Dzieci



Nazywam się Emilia Ziembicka i jestem
właścicielką Akademii Mikrusów. 
 Ukończyłam 3,5 letnie studia
inżynierskie na kierunku kynologia na
Zachodniopomorskim Uniersytecie
Technologicznym w Szczecinie  oraz
jestem dyplomowanym groomerem.
Prywatnie mam dwa małe psiaki
(chihuahua oraz schroniskowego
kundelka), które są moimi wiernymi
towarzyszami w pracy.

W związku z pasją nawiązującą do
edukacji innych, dziś mam przyjemność
zaproponować Państwu warsztaty 
 kynologiczne dla dzieci   



Na pewno zwróciliście Państwo uwagę,
iż w ostatnim czasie w naszych Polskich
domach psów znacząco przybywa. Nie
da się ukryć, że proporcjonalnie do tego  
rośnie również ilość pogryzień czy
ataków na dzieci. Z jednej strony jest to
wynikiem braku szkolenia psów oraz
zbyt dużego zaufania do nich. Z drugiej
jednak strony dzieci nie do końca
wiedzą jak do psa podejść, jak się z nim
obchodzić, jak głaskać, co pies nam
przekazuje mową ciała itp. 
W związku z tym warto podjąć
działania, dzięki którym uchronimy
Naszych najmłodszych przed różnymi
niekomfortowymi sytuacjami z
udziałem psów. Proponuję warsztaty
kynologiczne ze szkolonymi psiakami,
dzięki którym dzieci otrzymają
podstawową wiedzę kynologiczną w
formie zarówno teorii jak i praktyki.  



Poznanie dzieci i ich wiedzy nt psa: wielkości psów,
rasy, rodzaje włosa itp
Psie zmysły
Przeznaczenie psów
Mowa ciała psów
Pielęgnacja psów
Spacerowy Savoir-vivre, czyli bezpieczny kontakt 

Aktywność fizyczna z psem
Sporty kynologiczne (w tym psi fitness oraz
sztuczki)
Bezpieczna zabawa z psem
Bezpieczne głaskanie psa
Akcesoria treningowe - jako ciekawostka
I wiele więcej - wedle propozycji oraz
zapotrzebowania

W zależności od czasu trwania warsztatów oraz ich
charakteru  (spotkanie jednorazowe lub regularne) moja
propozycja omawianych tematów jest następująca:
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https://www.bing.com/ck/a?!&&p=77ad9cc205194721JmltdHM9MTY1OTkxNjgwMCZpZ3VpZD0yMDliZDNiNC03NmNhLTZiM2MtMjM5ZS1jMjY5NzJjYTZkMTUmaW5zaWQ9NTE3Mw&ptn=3&hsh=3&fclid=209bd3b4-76ca-6b3c-239e-c26972ca6d15&u=a1aHR0cHM6Ly9wbC53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU2F2b2lyLXZpdnJl&ntb=1


Warsztaty są przeprowadzane z psami oraz
wykorzystując akcesoria (treningowe) dla psów.

Każde spotkanie zawiera pokazy z psami, dużą
dawkę zabawy, ciekawostek oraz zadań specjalnych
dla dzieci.

Sposób przekazywanej wiedzy jest dostosowany do
wieku uczestników :) 

Kwota warsztatów: 450 zł/h + dojazd ( poza Szczecin )



Pozdrawiam i życzę miłego dnia :)
 

Emilia 
tel. 786-202-702


