
JOGA

In že smo pri jogi, tradicionalni praksi, ki jo ljubimo 

še danes, saj je tako koristna za naše boljše počutje.    

 

Joga za otroke je seveda prilagojena njihovi starosti 

in zmožnostim. Poudarek je na igrivosti, zabavi, tako 

dinamiki kot sprostitvi.  

 

Povabimo jih v pravljični svet in tako je lahko asana 

( položaj telesa ) čoln, ki drvi skozi brzice ali pa len 

krokodil, ki se sprošča na gladini jezera. Morda 

postanemo Krištof Kolumb in odidemo na pot okoli 

sveta.  Pripravite se na domišljijsko avanturo in 

dobrodošli v barviti svet joge.  

 

Joga učinkuje na: 

 

- motorične in koordinacijske sposobnosti, 

- nadzor nad čustvi in njihovo umirjanje (boljše 

spanje in manj čustvenih izbruhov), 

- višjo samozavest, 

- boljši imunski sistem, 

- večjo telesno moč in gibljivost, 

- boljšo telesno držo, 

- večjo pljučno kapaciteto, 

- boljše zavedanje in obvladovanje telesa, 

koordinacijo 

- večjo zbranost, 

- izboljšanje ustvarjalnosti. 
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STRUKTURA JOGA URE 

 

Razdelimo  jo na 4 dele. 

 

- SKUPINSKA IGRA ( različno ogrevanje ) 

- POLOŽAJI   ( asane  ) 

- NEKAJ ZABAVNEGA ( ples,akrobacija, piramide, 

igranje) 

- MIRNI ČAS ( dihanje, meditacija, zgodbice, masaža) 

 

V naslednjih dneh bomo bolj natančno spoznali  vsak 

del posamezno, da boste potem lahko ustvarjali uro, 

po vaših željah in boste jogijsko  dobro podkovani. 
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Najprej preglejmo , kako ustvarjamo uro joge, glede 

na različne starostne skupine.  To je seveda okvirno, 

spomnite se, da je vsak otrok edinstven in to velja 

tudi za skupino. 

Namen joge ni tekmovanje, ampak ustvarjanje 

radosti in umirjenosti. 

 

RAZLIČNE STAROSTNE SKUPINE 

 

1. Baby joga do 3 let: 

 

- Baby masaža, enostavni joga položaji, otrok kot 

utež, interakcija mama in otrok. 

- Klas je dolg od 30- 45 minut. 

- Vse mora biti vizualno. 

- Položaje dela lutka, lutka lahko tudi vodi uro, lahko 

so tudi prstne lutke. 

- Maske, živalski žigi, slikovna knjigica, zgodbica in 

potem vprašanja, nalepiš nalepke na dele telesa in 

rečeš naj dvignejo nalepko v zrak, jogijske karte 

- Enostavne vaje, veliko petja, veliko ponovitve, 

lahke igrice. 

 

1-2 leta: 

 

- Svet preko čutil, veliko ponavljanja. Učijo se 

zaznavati svoja čustva. Enostavne besede in stavki. 

Slikovne knjigice. 
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2-3 leta: 

 

- Svet preko čutil, še vedno se učijo čustev, vendar 

nimajo nadzora nad njimi. 

- Igrajo sami. 

- Kopirajo starše. 

- Reagirajo na humor. 

- Začnejo veliko spraševati. 

- Lahko tečejo, skačejo, ravnotežje  z vašo pomočjo. 

 

3-4 leta: 

 

- 45-60 minut vadbe. 

- Postavite meje ure, saj jih testirajo. 

- Uporabite veliko pripomočkov in položajev, saj 

njihova koncentracija ni dolga. 

- Učijo se preko opazovanja in imitacije. 

- Hitro menjajte stvari, klas zelo aktiven, veliko 

domišljije. 

- Dolgočasijo, če se ponavljate. 

- Ravnotežje je boljše. 

- Joga potovanja ( uporabljajte slikce npr. iz Egipta, 

če gremo v Egipt ). 

- Joga po celem svetu. Dajte jim globus, izberejo 

državo, naredite tri položaje v vsaki državi. 
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4-5 let: 

 

- Lahko bolj kontrolirajo čustva. 

- Ne morejo sedeti več kot eno uro. 

 

5-6 let: 

 

- Raje skupinsko delo. 

- Zelo dinamični,  ravnotežje še boljše, lahko hodijo 

nazaj. 

 

6-7 let: 

 

- Uživajo v strukturirani uri. 

- Uživajo v branju. 

- Samozavestni, zaznavajo svoje talente. 

- Prepoznajo čustva drugih. 

 

7-8 let: 

 

- 45-90 minut klas. 

- Obožujejo izzive, želijo pokazati, kako dobro kaj 

naredijo, vedno jih pohvalite. 

- Pozornost dajte koordinaciji, daljšemu 

zadrževanju položajev. 

- Skupinsko delo. 

- Dihalne tehnike. 
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- Manj smešna ura, brez lutk, delajte klase s 

konceptom, bolj gibalno ( še vedno lahko preko 

zgodbe ). 

- Kompleksni gibi. 

 

8-9 let: 

 

- Sami lahko rešijo problem. 

- Znajo maskirati čustva, se zavedajo, kaj imajo 

oblečeno in kako izgledajo. 

- Koordinacija že zelo dobra, če so že prej vadili. 

 

10-12 let: 

 

- 60-90 minut. 

- Joga klas mora biti kul! 

- Akrobacije, piramide, cirkuške vragolije, ples, kul 

glasba, masaža. 

- Strukturiran klas: ogrevanje, vse asane, dihalne 

tehnike, razlagate,  zakaj je dobro raztezanje, 

krepitev, katere mišice naj čutijo. 

- Slabše mnenje o svoje telesu – naj čim bolj 

sodelujejo pri klasu ( naj tudi oni učijo ), naj se 

izrazijo, pogovor pomemben. 

 

13 let dalje: 

 

- 60 – 90 minut. 
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- Želijo biti enakopravni, spoštovani. 

- Postanite njihov prijatelj. 

- Učite jih samospoštovanja. 

- Tematske ure ( sreča, nenasilje, ljubezen..). 

- Inspiracijska sporočila na koncu ure. 

- Začnite s sproščanjem, veliko partnerskega dela. 

 

Te informacije vam pridejo prav, ko se odločate, 

kako boste sestavili uro. Da ne "zahtevate" preveč ali 

premalo. Zagotovo pa verjetno vi najbolje poznate 

svojega otroka in vadbo prilagodite njemu. 

 

Tehnika položaja bo prišla z redno prakso, tako kot 

velja tudi za odrasle. Seveda je dobro, da tudi sami 

izvajate jogo, se morda pridružite kakšnemu 

jogijskemu centru, da osvojite osnove. Učimo lahko 

le tisto, kar sami znamo in vadimo. 

 

Ne bomo iskali popolnih položajev, bomo pa želeli 

izvesti položaje varno in primerno ogreti. 

 

Spomnite se, da se tudi vi učite, kakšen položaj dlje 

časa . Zato bodite potrpežljivi in motivirajte otroke. 

Pohvalite njihov napredek in veselje do vaje. 

 

 

JOGA JE SUPER KUL!
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