PONY EĞİTİM SEVİYELERİ (PES) 1 - 6

FRANSIZ BİNİCİLİK FEDERASYONU

PONY EĞİTİM SEVİYESİ 1 - PES 1
PONY VE PONY CLUB’I KEŞFEDİYORUM

YAPABİLİYORUM: BİNİŞTE






Yardım alarak ponyme binip inebiliyorum
Ponymin üzerinde oturuyor ve adeta gidebiliyorum
Dizginleri alabiliyorum
Dizginleri bırakıp ellerimi havaya kaldırabiliyorum
Öne eğilerek kulaklara, arkaya yaslanarak kuyruğa
dokunabiliyorum

YAPABİLİYORUM: YERDE
 Bağlıyken ponyme yaklaşabiliyorum
 Dikkatini çekebiliyorum
 Bağlıyken ponymın yakınında durabiliyor ve onu
okşayabiliyorum
 Yardım alarak ponymi maneje getirebiliyorum
 Vücudunu fırçalayabiliyorum
 Kuyruğunu fırçalayabiliyorum
 Fırçayı yerine kaldırabiliyorum
 Yuları yerine kaldırabiliyorum

BİLİYORUM:








Öğretmenim kim biliyorum
Öğretmenimin ismini biliyorum
Yular ve dizgini gösterebiliyorum
Eyeri gösterebiliyorum
Ponymin ismini biliyorum
Ponymi diğer ponylerin içinden ayırt edebiliyorum
Ponymin vücudunun değişik kısımlarını gösterebiliyorum;
kulakları, kafası, yelesi, boynu, sağrısı, kuyruğu
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PONY EĞİTİM SEVİYESİ 2 - PES 2
PONYLERİN DAVRANIŞLARINA VE PONY CLUB’TAKİ HAYATA
ALIŞMAYA BAŞLIYORUM

YAPABİLİYORUM: BİNİŞTE






Basamaklı ya da basamaksız, yardım alarak ponyme binip inebiliyorum.
Ponyme adetada basit dönüşler yaptırabiliyorum.
Duruş ve adeta yapabiliyorum.
Dizginleri bırakıp tekrar alabiliyorum.
Ponyden kendi başıma inebiliyorum.

YAPABİLİYORUM: YERDE






Ponynin bir yanından diğer yanına geçebiliyorum
Ponymi tek başıma maneje getirebiliyorum
Burunsalık, alınsalık gibi birkaç kayış tokasını açabiliyorum
Yuları çıkarabiliyorum
Eyer ve eyer altlığını yerine kaldırabiliyorum

BİLİYORUM:





Eyer odasının yerini ve ne işe yaradığını biliyorum
Açık ve kapalı manejlerin yerini tarif edebiliyorum
Yuların ana parçalarını gösterebiliyorum
Samanı gösterebiliyorum

BİLİYORUM:
 Ponymi gözlemliyorum, kulaklarıyla iletişim kurduğunu biliyorum.
 Ponymin yemek yediği, su içtiği ya da dinlendiği zamanları fark
edebiliyorum
 Ponymin ne zaman idrar yapmak istediğini ve yaptığını anlıyorum
 Bir donun adını söyleyebiliyorum
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PONY EĞİTİM SEVİYESİ 3 - PES 3
PONYME GÜVENİYORUM, PONY CLUB’TA KENDİME GÜVENİYORUM

YAPABİLİYORUM: BİNİŞTE





Dizginleri doğru şekilde iki elimde tutabiliyorum.
İki dizgini düzgün şekilde tek elimde tutabiliyorum.
Bir eşyayı bir yerden alıp bir yere bırakabiliyorum
Adetada, düzgün bir oturuş ve pozisyonda basit slalomlar yapabiliyorum.

YAPABİLİYORUM:

YERDE

 Ponyim bağlıyken artlarını başka tarafa çevirmesini isteyebiliyorum.
 Ponymin yanında onunla aynı ritimde yürüyebiliyor, hızı
değiştirebiliyorum.
 Basit doğal atçılık yöntemleri uygulayarak atımı yedekte gezdiriyor,
durdurup yürütebiliyorum.
 Fırça ve kaşağı kullanmayı biliyorum.
 Maya demirini gösterebiliyorum, ponynin ayağını isteyip mayasını
temizleyebiliyorum.
 Eyer ve eyer altını kendi başıma söküp yerine kaldırabiliyorum.
BİLİYORUM:
 Binici kıyafetini tarif edebiliyorum.
 Ponylerin yemleri ile neden oynamamamız gerektiğini
anlatabiliyorum.
 Pony clubun değişik bölgelerini tanıyorum; resepsiyon, kulüp
binası, kapalı manej, açık manej, eyer odası, bokslar, ahırlar…
 Sap ve samanı ayırt edebiliyorum.
 Başın, gövdenin, sırtın ve toynağın ana parçalarını tanıyorum.
 Ponynin adeta mı, süratli mi yaptığını söyleyebiliyorum.
 Ponynin ön ve arka bacaklarını ayrıt edebiliyorum.
 Bir pony ile bir tay arasındaki farkı biliyorum.
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PONY EĞİTİM SEVİYESİ 4 - PES 4
PONY İLE İLETİŞİMİN TEMELLERİNİ ANLIYORUM

YAPABİLİYORUM: BİNİŞTE
 Dizgin boyunu ayarlama ve değiştirmeyi biliyorum.
 Adetayı açmayı ya da yavaşlatmayı biliyorum. Duruştan adeta ve
süratliye, adeta ve süratliden duruşa geçişleri yapabiliyorum.
 Yerden yükseltilmemiş manileri geçebiliyorum.
 Süratli ritmini biliyorum.
 Süratlide ponymi yönlendirebiliyorum.
 Birkaç adım dörtnal yapabiliyorum.
YAPABİLİYORUM:








YERDE

Ponyim yedekteyken artlarını başka tarafa çevirmesini isteyebiliyorum
Yedekte ponymi kendimden uzaklaştırabiliyorum
Yedekte ponymi daire üzerinde yarım tur döndürebiliyorum
Yedekte ponymin kafasını aşağı indirmesini sağlayabiliyorum
Boksın içinde ponyme yaklaşabiliyorum
Ponymin eyer ve başlığını çıkarabiliyorum.
Kantarmayı yıkayıp başlığı yerine kaldırabiliyorum.

BİLİYORUM:









Doğal yardımlar, vücut ağırlığı, bacaklar ve eller.
Yuların bölümleri
Başlığın bölümleri
Ponynin davranışları ve temel güvenlik kuralları
Bir daire ve diyagonal çizebiliyorum.
İki donu tanıyor ve adını söyleyebiliyorum.
Ponynin 3 yürüyüşünün ismini biliyorum.
Ponyme saygı duymayı biliyorum
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PONY EĞİTİM SEVİYESİ 5 - PES 5
HİSLERİME VE PONYMİN TEPKİLERİNE GÖRE SEÇİMLER YAPIYORUM

YAPABİLİYORUM: BİNİŞTE





Ponyme tek başıma binebiliyorum.
Adeta giderken inebiliyorum.
Yardımla kolan sıkabiliyorum.
Hafif ve adi süratlide maniler yerden yükselmeden basit parkur
yapabiliyorum.
 Dönüşler ve geçişlerin olduğu izleri yapabiliyorum.
 Süratliyi açıp yavaşlatabiliyorum.
 Dörtnala kalkabiliyor, sürdürebiliyor ve süratliye geçiş yapabiliyorum.
YAPABİLİYORUM: YERDE
 Yedekte ponymi döndürebiliyorum.
 Yedekte düz yolda birkaç adım süratli yaptırabiliyorum.
 Yedekte şartlar ne olursa olsun ponymin yanında kendi
pozisyonumu ayarlayabiliyorum.
 Ponyme yular takıyorum
 Eyerimi temizliyorum.
 Tüm malzemeleri kullanarak ponymi tımar ediyorum
 Arka ayaklarını istiyor ve mayalarını temizliyorum
 Ponymi doğru şekilde bağlamayı biliyorum

BİLİYORUM:









Ponylerle ilgili meslek; eğitmen, seyis, nalbant, veteriner.
Binicilik Federasyonu nedir.
Ponyler arasına yeterli mesafe nasıl konulur.
Ponynin başlıca tutum ve davranış biçimleri
Kısrak, iğdiş, aygırı ayırt edebiliyorum.
5 Ana donu biliyorum; doru, kestane, kır, yağız, al
Vücudun ana parçalarını sayabiliyorum
Benim Pony clubümde ponylere hangi yemler veriliyor
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PONY EĞİTİM SEVİYESİ 6 - PES 6
PONY VE ONUN ORTAMI İLE İLK ÖZERK İLİŞKİLERİMİ KURMAYA BAŞLADIM

YAPABİLİYORUM: BİNİŞTE







Güvenlik mesafelerine dikkat ederek hareket etmek
Yerde ya da at üzerinde kendi başına kolan sıkabilmek
Adeta ve süratlide, daire ve diyagonallerden oluşan bir izi yapabilmek
Hafif süratliyi üzengili ya da üzengisiz yapabilmek
İyi bir oturuşla süratli ve dörtnal yapabilmek
Düz hatta iki maniyi süratli ve dörtnalda atlayabilmek

YAPABİLİYORUM: YERDE
 Düz ve kıvrımlı hatlardan oluşan kesin bir izi yedekte pony ile
yapabilmek.
 Yedekte ponynin kafasını sağdan sola çevirtebilmek
 Yedekte ponynin kafasını yukarıdan aşağıya hareket ettirmek
 Ponye ahırda ya da padokta yaklaşabilmek
 Ponyi eyerlemek ve Ponye başlık takmak
 Ponyme tam bir tımar yapmak
 Ponymi tekrar padoka bırakmak
BİLİYORUM:









Ponynin beş duyusunu tanımlamak
Ponynin ağzını tanımlamak
Ponyi nasıl beslemek gerektiğini bilmek
Ponynin başlıca kısımlarını bilmek ve gösterebilmek
Manej kurallarını bilmek
Eyerin ana parçalarını bilmek
Temel at ve pony cinslerini bilmek; shetland, yarış atı, arap atı…
Ponylerin temel barınak tiplerini bilmek

