JOGA
STOL

Opis: Iz položaja gore, spuščamo zadnjico proti tlom.
Pri tem se krčijo kolena, a smo pozorni, da ne gredo
preko prstov na nogi. Dlan ob dlan pred srce.
S hrbtom se lahko naslonijo ob steno ali v paru,
hrbet na hrbet.
Vaja: Postanejo šoferji, v svojem vozilu. Morda je to
priložnost, da se pogovorite o različnih cestnih
znakih.
S položajem krepimo predvsem mišice nog.
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JOGA
VAJA S KLOPCO
Naučimo otroke, da lahko vadimo kjerkoli in
kadarkoli. Naj postane to njihov življenjski stil.
Včasih potrebujemo le klopco v parku.

Opis: Z rokami se naslonimo ob rob klopce.
Odhajamo v globok počep ( stol ) in nato krčimo
komolce in jih ponovno stegujemo.
Vaja: Odlična priložnost za vajo v paru. Kjer lahko
drug drugega motivirate, da naredite še malce več
ponovitev.
Krepimo mišice rok ( triceps ).
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JOGA
POGUMNI BOJEVNIK

Opis: Stopimo v širok razkorak, kjer prednje stopalo
obrnemo za 90 stopinj, zadnje za 45 stopinj. Roki
dvigujemo v višino ramen in gledamo pogumno
preko roke. Nato ponovimo še na drugo stran.
Vaja: Postanete pogumni bojevniki. Uporabite
pozitivno misel ali afirmacijo: "Pogumen/na sem.
Zmorem vse. Z vztrajnostjo se naučim vse. "
Uporabimo, kadar so otroci pred kakšnimi izzivi.
Z vajo krepimo mišice nog, energetsko pa krepimo
vztrajnost, samozavest in odločnost.
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JOGA
DOTAKNI SE ZVEZD
Izhajamo iz položaja deska ( 1. slike ) in nato v
stransko desko ( 2. slika ).
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JOGA
Opis: Izhajamo iz položaja deske ( hej, to je lahko tudi
klopca ali pa most na cesti ), nato postavimo stopala
vstran in se odpiramo vstran. Z roko se želimo
dotakniti zvezd. Ponovimo še na drugo stran.
Vaja: Postanite zvezda na nebu ali v morju.
S tem položajem krepimo celo telo. Je pa bolj
zahteven položaj in potrebujete kar nekaj
ravnotežja, moči in koncentracije.
Ste se zabavali med položaji? Midva z Alexom
izvajava jogo kamorkoli greva. Z vajo postaja vse
lažje in še bolj zabavno. Joga je res super kul.
Čestitke za vztrajnost. Kepca ;)
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