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„ZABAWY Z ELEMENTAMI JOGI DLA DZIECI” 
– część 1 – 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

JOGA: 

 stanowi połączenie ruchu z technikami 

relaksacyjnymi oraz kontrolą oddechu, 

 zwiększa poczucie równowagi, siłę i gibkość, 

 poprawia koncentrację uwagi, 

 wzmacnia poczucie własnej wartości i siłę woli, 

 wpływa bardzo korzystnie na zdrowie, 

sprawność oraz dobre samopoczucie. 

 

 Podstawą jogi jest relaks, czyli rozluźnienie oraz prawidłowy oddech. 
 

 Właściwa relaksacja likwiduje napięcie mięśniowe, wycisza organizm, uczy oddalać lęki 

i stres, ma korzystny wpływ na aktywność dziecka. 
 

 Ćwiczenia oddechowe energetyzują ciało i uczą dziecko koncentracji na pełnym 

i rytmicznym oddechu. Podczas ćwiczeń, oddychamy powoli, spokojnie, rytmicznie 

i głęboko, stosując tzw. „oddech brzuszny”. Wdech powinien towarzyszyć ruchom 

wznoszącym, a wydech – opadającym. 
 

 Podczas ćwiczeń jogi możemy dowolnie kontrolować oddech: przedłużać wdech i wydech 

oraz zwalniać i pogłębiać oddychanie. 

 

 Podczas ćwiczeń należy pamiętać o zapewnieniu takich warunków, aby dziecko mogło 

oddychać świeżym i czystym powietrzem. 

 
 Pozycje jogi oparte są na ruchach zwierząt, owadów, ptaków oraz kształtach np. drzew, 

mostów. Ćwiczenia mogą być wplecione w różnego rodzaju opowiadania tak, aby naturalne 

upodobanie dziecka do zabawy  łączyło się z potrzebą jego aktywności fizycznej. 

 
 Joga nie zawiera elementów współzawodnictwa, nie ma tu również zwycięzców 

i przegranych. W związku z tym, dziecko nie jest narażone na dodatkowy stres związany 

z rywalizacją, a co za tym idzie, presję grupy rówieśniczej, bądź też odrzucenie. 

 
 Należy pamiętać o tym, aby podczas zabawy dziecko miało poczucie sukcesu. 

 Nie zapominajmy o pochwałach, gdy poprawnie wykona ćwiczenie.
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Propozycje zabaw dla dzieci z wykorzystaniem jogi: 

 
„Rozgrzewka” – to ćwiczenia przygotowujące do wykonywania pozycji jogi: 

 

 dziecko siedzi wygodnie w siadzie skrzyżnym, jego plecy                      

są wyprostowane; wolno podnosi głowę w górę, a następnie 

łagodnie opuszcza ją, opierając podbródek na górnej części klatki 

piersiowej  (ćwiczenie powtarzamy 6 razy), 

 

 w tej samej pozycji dziecko podnosi i opuszcza ramiona                     

(ćwiczenie powtarzamy 6 razy), 

 

 również w tej samej pozycji dziecko podnosi ręce wysoko do góry, 

nad głową (ręce powinny być wyprostowane), rozciąga je 

i wykonuje skłon w przód, opiera czoło i ręce o podłogę, następnie 

powoli prostuje (ćwiczenie powtarzamy  6 razy). 

 

„Witaj słoneczko” – dziecko staje prosto i wspinając się na palcach 

próbuje jak najwyżej sięgnąć rękami; następnie pochyla się                  

do przodu, robi skłon dotykając jednocześnie rękami palców stóp 

(nogi powinny być podczas tego ćwiczenia maksymalnie 

wyprostowane), po czym powoli powraca do pozycji wyjściowej                 

– wyprostu (ćwiczenie powtarzamy 6 razy) 

 
„Góra” – dziecko stojąc na nogach i opierając się rękoma płasko                

na ziemi naśladuje szczyt góry, jego biodra wskazuje niebo                  

(w tej pozycji pozostaje na 4-5 oddechów). 

 

„Drzewo” – dziecko stoi prosto, jedną nogę zgina i opiera na kolanie 

nogi wewnętrznej, jego ręce są zgięte w łokciach i tworzą „daszek”                  

nad jego głową. 

 

„Słonik” – dziecko siedzi wygodnie w siadzie skrzyżnym, jego plecy                      

są wyprostowane; jedną ręką trzyma się za nos, a drugą przełożoną 

przez okrąg stworzony przez rękę trzymającą nos macha w górę 

i w dół naśladując „machanie trąbą słonia”. 

UWAGA: podczas wykonywania wszystkich ćwiczeń należy pamiętać o prawidłowym oddechu: wdech 
powinien towarzyszyć ruchom wznoszącym, a wydech – opadającym.  

 

 

 

 

 

 

 

 


