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Hipoterapia stanowi ?proces usprawniania psychoruchowego dzieci, młodzieży i dorosłych z
różnymi schorzeniami i zaburzeniami rozwojowymi?. Wartość terapeutyczna jazdy konnej
znana była już w starożytności, dopiero jednak w latach 50 obecnego stulecia hipoterapię
zaczęto wykorzystywać w dziedzinie medycyny (w neurologii, ortopedii i psychiatrii).

Zajęcia z hipoterapii zawsze przebiegają pod kontrolą lekarza. Prowadzący je terapeuta
powinien posiadać praktykę przy obchodzeniu się z koniem. Terapeuta w czasie jazdy konnej
spełnia rolę asekurującą, zapewniając bezpieczeństwo. W czasie jazdy idzie on zawsze po
słabszej stronie dziecka, podtrzymuje je, kontroluje jego postawę i wykonuje z nim ćwiczenia.
     
W hipoterapii bierze się też pod uwagę odpowiednie cechy konia. Ma to być koń łagodny,
posłuszny, o odpowiedniej budowie i wieku (7-10 lat).
Pośród zajęć z hipoterapii wymienia się etap wstępny, którego celem jest oswojenie dziecka z
koniem oraz zajęcia usprawniające na koniu. W programie hipoterapii wykorzystuje się stęp
konia, jego spokojny marsz albo kłus, w przypadku, gdy dziecko pewnie umie się utrzymać na
koniu, nie tracąc równowagi w czasie jazdy i zmiany kierunku.
W. Kuprian zauważa, że wzorzec ruchowy dziecka siedzącego na koniu odpowiada ruchom
konia w stępie. Następują tu naprzemienne wychylenia i prostowania miednicy, ruchy ciała w
przód i w tył oraz lekki ruch rotacyjny całego kręgosłupa. Elementem terapii są także dodatkowe
wymachy nóg w trakcie jazdy konnej. Zajęcia z hipoterapii stabilizują i wzmacniają wzmożone
napięcie mięśniowe. Zasadniczą zaletą hipoterapii jest to, że dzieci wykonują w jej trakcie takie
ćwiczenia, które w innych warunkach sprawiają im duże trudności.

Przeciwwskazaniem do stosowania hipoterapii jest m.in. utrwalony przykurcz mięśni
przywodzicieli uda, nieopanowany przez dziecko strach przed koniem i jazdą konną,
występowanie padaczki w przypadku jej napadów.
Hipoterapia stanowi atrakcyjną formę usprawniania dzieci i znacząco wpływa na sferę
psychospołeczną dziecka. Zajęcia usprawniające występujące w tak prowadzonej formie
motywują dziecko do współpracy w usprawnianiu.
Ponieważ odbywają się w warunkach naturalnych (np. w lesie, na łące), udostępniają dziecku
również kontakt z przyrodą.
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