
JOGA

Kdo se rad sprošča? Juhuhu, tudi jaz in verjetno vsi 

na tem svetu. Zato je tudi sprostitev pomemben  del 

ure. 

 

Dobro je, da imate en del sobe namenjen le 

sprostitvi. Tam so na razpolago kakšne prijazne 

knjige. Dekice, blazine, traki za čez oči,  bio eterična 

olja za sprostitev.. Pa kakšne pobarvanke, mehke 

igrače, lepe slike in  prijetna pomirjujoča glasba. 

 

Nekaj primerov za super razvajanje in  sprostitev: 

 

MASAŽA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tudi iz masaže lahko naredimo zgodbico. Počimo 

čokoladno jajce...in.. 
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..ta se razlije po celem hrbtu..le kdo se lahko upre 

čokoladni masaži? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PALAČINKA 

 

Uporabite joga podlogo in otroka zvijte v slastno 

palačinko. Tako bo malce več spodbude, da ostane 

nekaj minut pri miru. Seveda lahko, kadarkoli želi, 

zapusti položaj, če mu ni prijetno. 

 

- DRUG PREKO DRUGEGA 

 

Otroci so radi drug ob drugem in se radi objemajo. 

Zato se lahko sprostijo tako, da gredo čim bolj 

skupaj. Glavo položijo na trebuh drugega. Tako 

spremljajo svoj dih in še dih drugega.
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- ZGODBICE 

 

Zdaj je tudi čas, da uporabite vizualizacije in 

meditacije, kot smo jih omenili že v prejšnjih vajah. 

Berite potiho in  počasi.  

Nekateri otroci se bodo želeli pokriti preko glave. 

Dovolite jim, saj gredo tako lažje v svoj notranji 

svet. 

 

-  ČAROBNI KAMENČEK 

 

Odpeljite jih na čudovit planet,  kjer so posebni 

kamenčki. Ti kamenčki uresničijo želje. V mislih naj 

izberejo svoj kamenček in ga močno stisnejo v pest. 

Zaupajo naj svojo željo. In kadarkoli se bodo 

spomnili tega kamenčka, bodo korak k uresničitvi 

želje.  

Ampak, tu je presenečenje. Ob blazino jim položite 

kamenček. Ko se prebudijo iz sprostitve, jih tam 

čaka čarobni kamenček. To pa bo veselje. 

 

Vseeno se je dobro prej pogovoriti  o željah.  Ali je 

materialno res tisto kar nas osrečuje? Kje še lahko 

najdemo srečo? 

Ali smo lahko sami odgovorni za srečo? 

 

Pogovor prilagodite starosti otrok.

Mini Monkini yoga



JOGA

Ste danes pripravljeni, da združite vse, kar smo se 

naučili, v celostno uro joge? 

 

Tukaj je "recept", kako pripravimo super jogijsko 

uro. 

 

NAREDITE ZGODBICO 

 

Uporabite svoje znanje, domišljijo in igrivost. 

 

1. Izberite državo, kamor potujete. 

 

2. Izberite tri položaje, ki predstavljajo prevozno 

sredstvo, da pridete v to državo. 

 

3. Izberite tri položaje, ki predstavljajo živali tam. 

 

4. Naredite kratek ples, pozdrav soncu ( variacija 

drevesu, zvezdam, piramidi..) ali igro ( recimo bratec 

reši me, 1,2,3 drevo..). 

 

5. Potovanje vas je malo utrudilo, zato se malo 

spočijte ( morda zapojete uspavanko, poveste 

pravljico, govorite čisto tiho.. ). Naredite še kakšno 

dihalno tehniko in pojdite v deželo sanj. 

 

Verjamem, da boste pripravili izjemno uro joge. 
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