
JOGA

Dihanje in dihalne tehnike lahko prilagodimo 

otrokom. Torej je lahko tudi to super zabavno in 

kreativno.  Seveda bodite potrpežljivi in vadite vsak 

dan. Z različnimi pristopi bomo vadili tako vdih, kot 

izdih. 

 

Nekaj primerov: 

 

- DIHANJE BALONČKOV 

 

Napolnimo trebuh, kot balon. Zadržimo dih. Nato 

pride učiteljica z navidezno buciko. Ko poči naš 

balonček, izdihnemo in odfrčimo po sobi, kot prazen 

balon. 

 

- DIHANJE MIRU 

 

Vdihnemo občutek miru. Pred usta položimo dlan in 

z izdihom pošljemo, vsakemu v sobi, ta  občutek 

miru. Lahko pa pošljemo ljubezen, zdravje, srečo.. 

 

-  JAMRANJE 

 

To je bolj zabavna tehnika in jo uporabljamo bolj kot 

razbremenitev  "slabe volje". 

Naredimo globok vdih, z izdihom pa začnemo 

jamrati..ojojojojojo..ooooo.jajajaaj...ojojojo..kmalu se 

sprosti napetost in ura steče dalje. 
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JOGA

- PIHANJE VETRNICE 

 

Naredite svojo vetrnico ali eno vključite v ogrevalno 

vajo. Eden od elementov poligona je lahko tako 

pihanje vetrnice.  Naredijo globok vdih, nato z 

izdihom skušajo premakniti gibanje vetrnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ZAJČKOV DIH 

 

Vdihnite dvakrat skozi nos  in nato izdihnite skozi 

usta.  

Ta dihalna tehnika jih bo prebudila, zato jo izvajajte 

zjutraj ali pred/med aktivnostjo. 

Lahko  oponašajo še gibanje zajčka, kako radovedno 

vohlja po sobi. 
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-  KUŽKOV DIH 

 

Pomolimo jezik ven in dihajmo kot kužki, ko so 

zadihani.  Torej kratki vdihi in izdihi. Tako bodo 

sprostili odvečno energijo. 

 

Vedno pa smo pozorni, da ne pride do 

hiperventilacije.  

 

-  ČEBELJI DIH 

 

Zaprimo usta in skušamo izgovoriti črko 

mmmmmmm. Zaprimo še oči in z dlanmi pokrijmo 

ušesa. S to tehniko usmerimo pozornost navznoter, 

v jogi jo uporabljamo za umiritev uma. 

 

- KAČJI DIH 

 

Skupaj stisnemo zobe in skozi priprte zobe skušamo 

ustvariti zvok ssssssssssssssssss. 

Tudi ta dihalna tehnika se uporablja za umiritev  

uma. 

 

- SLONJI DIH 

 

Stojimo, s stegnjenimi rokami pa  naredimo dolg 

rilec. Z vdihom dvigujemo rilec proti stropu, z 

izdihom pa spuščamo navzdol. 
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- DIHAJ IN HODI 

 

Naredimo dva koraka in hodimo po prstih ( dva 

vdiha ), nato naredimo še dva koraka in hodimo po 

petah ( dva izdiha ).  

 

- METULJEV DIH 

 

Z vdihom dvignimo krilca ( roki ) visoko v zrak, z 

izdihom spuščajmo krilca navzdol. 

 

- POVOHAJ ROŽO IN UPIHNI SVEČO 

 

V eni roki držimo navidezno rožo, ki jo povohamo. V 

drugi roki držimo navidezno svečko, ki jo upihnemo. 

 

- DIHAJ S PRIPOMOČKOM 

 

Ko se žogica razpre, vdihnemo. Ko se zmanjša, pa 

izdihnemo. 
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