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POVZETEK
Otroci so danes prav tako kot odrasli podvrženi stresu in zato je uvajanje različnih metod
sproščanja že v predšolskem obdobju zelo pomembno. Ena od metod, ki sem se ji posvetila
v svojem diplomskem delu, je joga.
V teoretičnem delu sem opisala, kaj je stres, kako se kaže in kakšne posledice ima pri
otrocih. Predstavila sem pomen sproščanja in različne metode sproščanja. Poudarila sem
pomen gibanja in uporabe vseh čutov na poti do sprostitve. Na kratko sem opisala, kaj je
joga, od kod izvira, katere vrste joge poznamo in kakšne so njene koristi. Poudarila sem
tudi pomen dihanja v jogi in asane, kar je ime za jogijske položaje. Zapisala sem nekaj
napotkov za vadbo joge z otroki, starimi od 3 do 6 let, saj se ta pomembno razlikuje od
vadbe joge pri odraslih. Predstavila sem, kaj je pravljična joga, ter navedla oblike in
metode dela, ki jih uporabljamo pri izvajanju dejavnosti, povezanih z jogo. Jogo pa sem
povezala tudi s Kurikulumom za vrtce (1999) in za vsako področje zapisala cilje, ki jih
lahko z jogo uresničujemo.
V empiričnem delu sem opisala projekt Pravljična joga, ki sem ga izvedla z otroki, starimi
od 5 do 6 let. Omogočila sem jim, da so samostojno raziskovali jogo skozi različne igre,
dihalne vaje in pravljice. Znanje, ki so ga pridobili skozi projekt, so na koncu uporabili
tako, da so sami pripravili dramatizacijo. Izmislili so si zgodbo, določili vloge, izdelali
kostume in zgodbo zaigrali otrokom iz druge skupine. Na ta način so jim predstavili nekaj
jogijskih položajev in jih spodbudili, da bi začeli vaditi jogo tudi oni. Za vsak dan, ko smo
izvajali jogo, sem zapisala cilje in opisala, kako so dejavnosti potekale. Spremljala sem
odzive otrok in ob vsaki dejavnosti zapisala tudi analizo, vse skupaj pa opremila še s
fotografijami za večjo nazornost. Odzivi otrok na vpeljavo pravljične joge so bili zelo
pozitivni. Ob dejavnostih so uživali in se sprostili. Poleg tega pa so med seboj tudi
sodelovali in si pomagali pri izvedbi različnih vaj.
Ključne besede: stres, sprostitev, joga, pravljice, pravljična joga, metode dela, Kurikulum
za vrtce

ABSTRACT
Nowadays both children and adults experience stress, which means that it is important to
start introducing different relaxation methods as early as in the preschool period. This
thesis focuses on yoga as one of relaxation methods.
The theoretical part defines stress, its symptoms and consequences in children. It also
discusses the significance of relaxation, different relaxation methods and the importance of
physical activity and using all the senses on the path to relaxation. Moreover, it provides a
brief description of yoga, its origins, types and benefits, and touches on the relevance of
breathing in yoga and asanas, i.e. yoga postures. The thesis contains guidelines for yoga
with children aged from 3 to 6 years because it is significantly different from yoga for
adults. It presents the concept of storytime yoga and the forms and methods of work in
yoga-related activities. It connects yoga with the kindergarten curriculum (1999) and
defines the goals of each area that can be attained through yoga.
As for the empirical part of the thesis, it presents the Storytime Yoga project we conducted
with children aged from 5 to 6 years. The children were able to independently explore yoga
through various games, breathing exercises and stories. They used the knowledge they
obtained in the process and prepared their own dramatization of a story. They thought of a
story, assigned the roles and performed it to the children from another group, thereby
showing some yoga postures and encouraging them to star practicing it. We devised the
goals and the course of the activities for each day that involved yoga. We also monitored
the children's reactions, analysed all activities and added pictures for a more thorough
presentation. Children responded positively to the introduction of storytime yoga and
enjoyed the relaxing activities. In addition, they worked together and helped one another in
practicing various exercises.
Keywords: stress, relaxation, yoga, stories, storytime yoga, methods of work, kindergarten
curriculum
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UVOD
Sprostitve ne potrebujejo le odrasli, ampak že tudi otroci. Ob današnjem načinu življenja je
veliko staršev pod vplivom stresa zaradi službe in vsakodnevnih obveznosti. To pa vpliva
tudi na otroke. Naše telo je sicer ustvarjeno za to, da se odziva na kratkotrajen stres in ga
premaga, vendar pa če je stres nenehen, telo nima dovolj časa, da bi si opomoglo od
zadnjega stresa (Witkin, 1999). Zato je pomembno, da različnih tehnik sproščanja ne
uporabljajo le odrasli, ampak tudi otroci. Vrtec je primerno okolje za izvajanje joge.
Vzgojitelji in vzgojiteljice bi lahko vsakodnevno uporabljali različne tehnike sproščanja. Z
njihovo pomočjo bi otroci sprostili napetosti, ki se iz dneva v dan kopičijo v njih, in
izživeli negativna čustva.
Ena od tehnik sproščanja, ki je zelo primerna tudi za delo z otroki, je joga. Z možnostjo
izvajanja te oblike sprostitve z otroki sem se seznanila v prvem letniku študija. Pozitivni
odzivi otrok, ko sem jo izvajala na enem od nastopov, so me navdušili. Ko sem letos po
naključju naletela na knjigo Pravljična joga (Božič, 2012), sem se odločila, da bo to tema
mojega diplomskega dela. Pritegnilo me je predvsem spoznanje, da lahko dejavnosti joge
vpeljemo v vsakodnevno življenje v vrtcu na veliko različnih načinov v povezavi z vsemi
področji, zapisanimi v Kurikulumu za vrtce (1999). Prilagodimo jih lahko tako, da so
primerne za vse starosti otrok, ne glede na gibalne sposobnosti (Schmidt, 2008c). Tako
lahko vsak izvaja vaje po svojih lastnih zmožnostih, se ob tem dobro počuti in se ne
primerja z drugimi, ampak spremlja svoj napredek in je nanj ponosen. Osredotoči se nase
in na svoja občutenja, izživi negativna čustva, sprosti napetosti, pridobiva na samozavesti
in gradi na svoji pozitivni samopodobi. Otrokom sem želela predstaviti jogo na čim
zabavnejši način. V skupini od 5 do 6 let starih otrok sem izvedla projekt Pravljična joga.
Pripravila sem raznolike dejavnosti, vključila pa sem tudi pravljice, za katere menim, da
otroke vedno pritegnejo, saj so jim blizu in uživajo v tem, da se lahko postavijo v vlogo
nekoga drugega ter se vživijo v zgodbo. Želela sem ugotoviti, kakšni bodo odzivi otrok na
vadbo, ter njih in tudi vzgojitelje in vzgojiteljice v vrtcu navdušiti za izvajanje tovrstnih
dejavnosti. Poleg tega pa sem želela doseči tudi tisto, kar se mi zdi najpomembnejše, da bi
se otroci ob jogi sprostili in pregnali stres, ki so mu zaradi današnjega tempa življenja
izpostavljeni. Pomembno je tudi, da so se naučili med seboj sodelovati in biti pozorni na
občutja drugih. Dandanes postajamo vse večji individualisti in se premalokrat spomnimo
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na to, da ne mislijo in ne čutijo vsi enako kot mi, zato se mi zdi bistveno, da že majhne
otroke učimo, da upoštevajo občutenja drugih, sodelujejo z drugimi in na tak način krepijo
pozitivne medsebojne odnose, ki si jih vsi želimo.
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I

TEORETIČNI DEL

1

SPROSTITEV PRI OTROCIH

1.1

OTROCI IN STRES

Beseda stres, ki jo je prvi uporabil madžarski znanstvenik Hans Selye, pomeni nenavaden
telesni, duševni ali umski napor, ki zahteva aktivnost vseh fizičnih in psihičnih
sposobnosti, da ga obvladamo. Večina mehanizmov, ki nam omogočajo primerno reakcijo
v različnih stresnih situacijah, poteka podzavestno in samodejno. Na ta način pa ne
sprostimo nakopičene energije. Otroci so vsak dan podvrženi velikemu številu stresnih
faktorjev, kot so promet, hrup, prevelika količina informacij in vizualnih vtisov,
spremembe okolja … Če je otrok v takšnem stanju predolgo, lahko preide v stanje stalne
živčne in telesne napetosti. Tak otrok običajno ne more zaspati, ne more počivati, postaja
vedno bolj občutljiv, znižuje se mu odpornost, primanjkuje mu življenjske energije. Lahko
se zgodi, da telo ne loči več med nevarnimi in nenevarnimi impulzi iz okolja; otroka zato
vsaka malenkost razburi (Srebot in Menih, 1994).
Raziskava, ki so jo opravili na območju San Francisca, je pokazala, da ima vsak tretji otrok
znamenja kroničnega stresa. K zdravnikom prihaja vedno več otrok, starih tudi le tri leta,
ki jih pestijo težave, povezane s stresom (Witkin, 1999).
Obstajata dve vrsti stresa: kratkoročni in nenehni. Naše telo je ustvarjeno za odzivanje na
trenuten, kratkotrajen stres. Če je stres nenehen, pa ima telo premalo časa, da si opomore
od zadnjega stresa. Srce se utrudi, če je preobremenjeno, in enako velja za dihala (Witkin,
1999). Notranje napetosti otroku na splošno preprečujejo delovanje s polnim energijskim
potencialom. Onemogočajo mu, da bi popolnoma izživel svojo energijo. V posamezniku pa
to vzbuja žalost, občutek utrujenosti, kar se odraža tudi navzven. Upočasnijo se gibi,
zmanjša se odpornost proti boleznim, otroci so napeti, nepotrpežljivi, nervozni (Zagorc,
1997). Kaže se lahko tudi v obliki glavobolov, slabosti, kronične utrujenosti, zaprtja,
driske, nespečnosti … Najnevarnejši učinek stresa pri otroku pa je upočasnjena rast
(Witkin, 1999).
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1.2

POMEN SPROŠČANJA

Mnoge raziskave kažejo, da se je zaradi modernega načina življenja močno povečala
potreba po sproščanju. Sprostitev pomeni odsotnost psihične in fizične napetosti. Poznamo
duševno in telesno sprostitev, ki sta med seboj tesno povezani in vplivata druga na drugo.
S sproščanjem ne delujemo samo na telesno ogrodje (kosti, mišice, vezi), temveč tudi na
notranje organe, žleze, živčevje, in tako skrbimo za telo v celoti. Sprostitev ni stanje,
ampak je proces (Zagorc, 1997). Zelo dobro sredstvo za sproščanje in tudi ustvarjanje
ugodne klime ter učenje je gibanje. Z njim lahko otrokom pomagamo, da premagajo težka
doživetja, neugodne izkušnje ter razne duševne obremenitve in tako pridejo do notranjega
ravnotežja ali ga ohranijo (Uranjek, 1995).
Če je otrok pod stresom, je napet. To se kaže na primer v nenaravni drži, bolečinah v vratu,
glavi in trebuhu, nespečnosti, utrujenosti ter slabi samopodobi. Različne tehnike sproščanja
pa učinkovito sprostijo napetosti in ublažijo stres. Zmanjšajo se tudi bolečine v vratu, glavi
in trebuhu ter utrujenost. Sproščanje pripomore k boljšemu spancu. Pozitivno vpliva tudi
na odnose posameznika z drugimi. Izboljšajo se socialne veščine. Sklepanje prijateljstev je
namreč lažje, če je nekdo sproščen in ravna mirno ter razumno. Otrok ob sproščanju
doživlja občutek zadovoljstva (Tubbs, 2004).
1.3

METODE SPROŠČANJA ZA OTROKE/ODRASLE

Sproščanje je lahko pasivno ali aktivno. Pasivno je takrat, ko ga izvaja neka druga oseba z
določenimi pripomočki. To sta na primer masaža in aromaterapija. Aktivno pa je v
primeru, ko posameznik sam aktivno deluje z namenom sprostitve. To so na primer joga,
globoko dihanje, meditacija in vizualizacija. Mnoge tehnike sproščanja so primerne tudi za
predšolske otroke – so prilagojene njihovi starosti. Če začnemo različne metode sproščanja
uporabljati že pri majhnih otrocih, bodo lažje prepoznali napetosti in uporabili sproščanje
kot obliko premagovanja stresa (Tubbs, 2004). Navajam nekatere metode in opišem tudi
tiste, ki so primerne za otroke.
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1.3.1 AKUPRESURA
Ena od metod je akupresura. To je masaža s pritiskanjem na določene točke telesa. Temelji
na vzhodnjaškem nauku o jinu in jangu. Skozi telo po kanalih (meridianih) kroži
življenjska energija ter vzdržuje ravnotežje med močnimi elementi janga in zavirajočimi
elementi jina. Če se ravnotežje poruši, je telesni sklop ogrožen in človek zboli. S
pritiskanjem, udarjanjem ali masiranjem različnih točk na koži ob meridianih lahko
popravimo porušeno ravnotežje (Zagorc, 1997).
1.3.2 ALEKSANDROVA METODA
To metodo je razvil igralec Frederick Matthias Aleksander ob koncu 19. stoletja. S
potrpežljivim opazovanjem samega sebe je prišel do ugotovitve, da mu je na odru večkrat
zmanjkalo glasu zaradi sunkovitih gibov glave in vratu. Tako je razvil metodo, po kateri je
mogoče prepoznati napačno držo in se naučiti zdrave. V sklopu te metode se učimo stati
sproščeno, pravilno hoditi, sedeti in ležati ter opaziti napake v telesnih položajih in
premikanju. Uporablja se za lajšanje bolečin v vratu in križu, izboljšanje dihanja,
preprečevanje visokega krvnega pritiska in zdravljenje ukrivljene hrbtenice (Zagorc,
1997).
1.3.3 BIOENERGIJA
Bioenergija vključuje dihalne in posebne mišične vaje, s katerimi sprostimo nakopičena
čustva. Izhajamo iz dejstva, da duševni problemi vodijo v telesne napetosti. Začetnik
bioenergije je Aleksander Lowen. Za sprostitev blokad v telesni drži, ki se pojavijo, če so
čustva daljši čas zatrta, izvajamo precej naporne vaje, med katerimi v določenih položajih
ekstremno napnemo mišice. S tem ustvarjamo pretok energije, dokler se dokončno ne
sprostimo. Občutimo lahko bolečino, strah, bes ali žalost. Ta čustva pa se sprostijo s kriki
in solzami. Ta metoda je primerna za ljudi, ki s težavo izražajo jezo in bi se radi s telesno
aktivnostjo rešili različnih napetosti (Zagorc, 1997).
1.3.4 DIHALNA TERAPIJA
Namen dihalne terapije je, da bi se naučili čim bolj sproščeno, neprisiljeno dihati. Večina
ljudi namreč diha zelo plitko, prekratko. Prva je to tehniko začela uporabljati Ilse
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Middendorf. Tehnika nas navaja, da začnemo zavestno dihati. Gre za vadbo trebušnega ali
preponskega dihanja (Zagorc, 1997).
1.3.5 KONCENTRIRANA GIBALNA TERAPIJA
Koncentrirana gibalna terapija je metoda, pri kateri se z vadbo naučimo zaznavati svoje
telo in lastne občutke. Utemeljila jo je Else Gindler. V ospredju je ves čas zaznavanje
stanja telesa in emocij. Uporablja se v številnih klinikah kot metoda zdravljenja, saj
pomaga odpravljati stres in vodi k večji usklajenosti med telesom ter duševnostjo (Zagorc,
1997).
1.3.6 MEDITACIJA
Beseda meditacija je latinskega izvora in pomeni razmišljati, vaditi (Zagorc, 1997).
Obstaja več tehnik meditacije: meditacija s štetjem dihov, meditacija z mantro, trataka,
meditacija s svečo, meditacija z jantro in mandalo (Fraser, 2004). Dihanje ob meditaciji
postane globlje, pri tem so možgani bolje prekrvavljeni, odpor kože se zmanjša in v krvni
obtok pride več kisika (Zagorc, 1997). Raziskave so pokazale, da s to tehniko zmanjšamo
stres in zaskrbljenost. Obstaja več različnih meditacijskih položajev. Pomembno je, da je
hrbtenica pokončna, vzravnana in uravnotežena. Običajno se pri meditaciji sedi na tleh.
Eden od položajev je sedenje na stolu s trdim sedalom. Pod noge si položimo nekaj knjig
in položimo roke na kolena. Drugi položaj je lotos. To je klasični meditacijski položaj.
Noge in kolki so na tleh, hrbtenica pa se brez napora dviga s te trdne podlage. Dobra
zamenjava za lotos je turški sed, saj manj obremenjuje kolenske sklepe, vendar omogoča
stabilno sedenje (Fraser, 2004).
1.3.7 TAI CHI
Tai chi v prostem prevodu pomeni borba senc. To je starodaven kitajski sistem vaj,
zasnovan na principu harmonične izravnave nasprotij (jin in jang). Gre za izvajanje mirnih,
tekočih gibov, ki so del borilnih veščin, brez napora. Čeprav gre za urjenje telesa, je v
ospredju duševna sprostitev (Zagorc, 1997).
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1.3.8 TERAPIJA S PLESOM
Terapijo s plesom so utemeljili že v štiridesetih letih, ko so plesalke izraznega plesa začele
plesati z duševnimi bolniki, da bi ublažile duševne napetosti. Sčasoma se je iz tega razvilo
celo področje psihoterapije. Pri tej metodi gre za izražanje čustev s svobodnimi plesnimi
gibi. S pomočjo tega izgine strah, okrepi se samozavest in veselje do življenja (Zagorc,
1997). Z ustvarjanjem zgodbe z gibanjem se sprožajo najgloblja čustva. Vse oblike plesa
so sproščujoče. Z gibanjem se sprosti telo, čustva. Otrok lahko svoja čustva, ki jih zadržuje
v sebi, izrazi skozi ples (Tubbs, 2004).
1.3.9 AVTOGENI TRENING
Avtogeni trening vpliva na stanje telesa in duha. Osnova je šest vaj, ki jih je določil
berlinski psihiater J. H. Schultz. Z njimi se osredotočamo na občutek teže, občutek toplote,
zaznavanje bitja srca, zaznavanje dihanja, sončni pletež in glavo. Sprostitev dosegamo s
koncentriranjem. Tako občutimo težo v desni roki, zatem v levi, v obeh rokah, nato v desni
nogi, levi nogi, obeh nogah in tako naprej. Značilna je uporaba gesel, ki jih večkrat
zaporedno ponovimo. Bolj ko se sprostimo, bolj se gesla »zasidrajo«. Avtogeni trening
vodi do splošne stabilizacije osebnosti (Zagorc, 1997). Zaradi telesnih in duševnih
posebnosti majhnih otrok pri njih ni mogoče izvajati avtogenega treninga tako, kot je to
izdelal Schultz. Potrebna je ustrezno prilagojena tehnika, ki upošteva lastnosti in potrebe
otrok v predšolskem obdobju. Ena od takih lastnosti je pozornost. Ta je namreč drugačna
kot v kasnejšem obdobju. Pri majhnih otrocih prevladuje impulzivno vedenje, ki je odvisno
od danega trenutka, saj veliki možgani le v majhni meri usmerjajo vedenje. Hotena in
usmerjena pozornost nastajata postopno. Selektivno zaznavanje se razvija v odnosu z
odraslimi. Otrok do 3. leta še ni sposoben obvladati nehotene pozornosti. Šele nekje med 4.
in 5. letom je sposoben slediti besednemu navodilu in izključiti nepomembne dražljaje.
Usmeri se lahko na eno stvar, na primer na neko besedno sporočilo, drugi dražljaji pa ga
takoj ne zmotijo in ne pritegnejo njegove pozornosti. Drugi pomemben element je
otrokova motivacija. Otrok je v predšolskem obdobju motiviran za tisto, kar ga zanima, in
tisto, do česar ima pozitiven čustven odnos. Zelo pogosta je igra vlog. V njej se otrok enači
z odraslimi in živalmi, igra njihove vloge in jih posnema. S tem pridobiva izkušnje, razširja
svoje doživljanje, premaguje ovire, se odziva na napetost in izpolnjuje svoje želje. Otroci
se radi enačijo z liki iz pravljic. Prilagojena sprostitvena metoda avtogenega treninga za
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predšolske otroke tako sloni na posnemanju junakov v zgodbah. Glavni junaki zgodb so
lahko majhne živali, ki jih otroci poznajo. V zgodbo je treba vnesti manjše napetosti, ki se
kasneje razrešijo. Zelo pomembna pri tem je ugodna čustvena klima (pozitiven odnos med
otroki ter med otrokom in vzgojiteljem), v kateri bo otrok lahko doživel občutek varnosti
(Uranjek, 1995).
S pomočjo avtogenega treninga otroci opazujejo in spoznavajo svoje telo. Vpliva pa tudi
na vzpostavljanje umirjenosti in koncentracije, sproščanje mišic, normalizacijo delovanja
telesnih organov, boljše poznavanje samega sebe ter razvijanje fantazije, sveta notranjih
podob in čutnih zaznav. Zgodbe za spoznavanje avtogenega treninga so zgrajene tako, da
jo na začetku lahko beremo in vadimo po delih glede na izreke, ki se pojavljajo v
posameznih delih. Kasneje, ko se posameznih delov zgodbe že naučimo, pa lahko svojemu
otroku posredujemo zgodbo v celoti. Avtogeni trening izvajamo sede ali leže. Izreki, ki
sodijo zraven, so: popolnoma sem miren (priprava), v rokah nosiš težke vrečke, na nogah
imaš težke škornje (vaje za sproščanje mišic), sonce mi sije na roki/nogi, po rokah/nogah
mi teče topla voda (toplotna uglasitev), srce mi bije mirno in enakomerno kot velik zvon
(doživljanje srca), dihanje je kot val na morju, ki prihaja in odhaja (dihalna vaja), trebuh
imaš pokrit s toplo odejo (vaja za sončni splet), voziš se na rolki in hladen vetrič ti piha v
obraz, čelo je hladno (doživljanje glave), nekdo ti masira obraz, z vsakim njegovim
potegom se ti mišice bolj sprostijo (sproščanje obraza). Ob koncu treninga sledi vračanje.
Pomembno je namreč, da trening zaključimo s sproščanjem mišic, s čimer jim spet
povrnemo njihovo napetost. V ta namen upognemo in si pretegnemo roke, stisnemo dlani v
pesti in jih nato spet razpremo, se iztegnemo, dobro pretegnemo ter globoko vdihnemo in
izdihnemo (Wilmes-Mielenhausen, 1999).
1.3.10 MASAŽA
Masaža segreva in sprošča napete mišice, razteza vezivno tkivo sklepov, pospešuje
prekrvavljenost, povečuje izločanje odpadnih in strupenih snovi iz telesa, pripomore k
boljšemu dihanju, deluje na živčne organe prek živčnih poti, vpliva na vlakna veznega
tkiva in pripomore k temu, da ostane koža prožna (Zagorc, 1997). Omogoča pogovor brez
besed, le preko otipa. Preko masaže energija prehaja od enega človeka k drugemu. Način
masaže je treba prilagoditi starosti otroka, predvsem pa je ne smemo nikoli vsiljevati. Pri
igrah z masažo je treba upoštevati, da nikoli ne izvajamo masaže direktno na hrbtenici, da
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spremljamo otrokove reakcije in jih upoštevamo, da se med masažo z otrokom
pogovarjamo o njegovih občutkih, da poskusimo z različnimi tehnikami (masiramo lahko
preko nežnega polaganja rok ali božanja, lahko pa tudi s krepkejšim gnetenjem in potegi)
(Wilmes-Mielenhausen, 1999).
1.3.11 VIZUALIZACIJA
Različne tehnike vizualizacije lahko povečajo samozaupanje, pospešijo učenje novih
gibalnih spretnosti, pripomorejo k boljšemu zdravju in tako naprej (Zagorc, 1997). Način
vodene vizualizacije je pri otrocih dobrodošel, saj je v poplavi vizualnih spodbud mogoče
opaziti, da otroci težko samo poslušajo. Na sliki je že vse narisano in ni treba uporabljati
lastne domišljije. Vodena vizualizacija pa spodbuja domišljijo in spoznavanje drugega
sveta (Schmidt, 2012).
1.3.12 TIBETANSKE VAJE
Tibetanske vaje so sklop petih vaj, ki omogočajo telesu prost pretok energije, povežejo
telo, um in duh. Poznamo tudi vaje, prilagojene za predšolske otroke. Ob njih se otrok
sprosti. Vadba poteka počasi in traja toliko časa, kolikor otrok želi. Najbolje je, če otrok
vadi vsak dan zjutraj po umivanju. Vadba, prilagojena za otroke, je sestavljena iz
ogrevanja, petih obredov in sproščanja. Za ogrevanje se izvaja vaja gora, pri kateri stojimo
z razmaknjenimi in stegnjenimi nogami. Teža je na stopalih, ki sta vzporedni.
Predstavljamo si, da smo prilepljeni na tla in nas nevidna vrv, pritrjena na vrh naše glave,
vleče navzgor. Nato sledi prvi obred, pri katerem stojimo vzravnano, odročimo roke in se
zavrtimo tolikokrat, da nam je prijetno. Otroci, stari od 4 do 5 let, običajno naredijo od 4
do 5 obratov. Pri drugem obredu se uležemo s hrbtom na tla. Ob vdihu dvignemo glavo in
potisnemo brado ob prsni koš. Hkrati dvignemo noge v navpični položaj. Ob izdihu
spustimo glavo in noge na tla. Sledi tretji obred, pri katerem pokleknemo na blazino in
položimo dlani na stranski del stegen. Ob izdihu glavo sklonimo naprej, ob vdihu pa počasi
nagnemo nazaj. Nato usločimo še hrbtenico, se ob izdihu vzravnamo in vrnemo v začetni
položaj. Pri četrtem obredu se usedemo na blazino z nogami, iztegnjenimi naprej. Ob
izdihu počasi nagnemo glavo naprej. Ob vdihu jo nagnemo nazaj in istočasno dvignemo
telo v vodoravni položaj, noge pod koleni pa so v navpičnem položaju. Pri petem obredu se
uležemo na trebuh in dvignemo prsni koš tako, da se opremo na dlani in počasi iztegujemo
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roke, nato pa se postavimo v položaj strehe. Po končani vadbi z otroki izvedemo
počivalčka, ki je jogijska asana. Leže na hrbtu se otroci sprostijo in umirijo (Schmidt,
2008b).
1.3.13 JOGA
Jogijske vaje delujejo na ves organizem. Prilagojene otrokom so primerne za vse starosti
otrok, ne glede na gibalne sposobnosti. Povečujejo moč in gibljivost ter izboljšajo
koordinacijo in držo. Povečajo tudi zmožnost osredotočenja. Med vadbo se osredotočimo
na položaje, dihanje in občutje v telesu. Otrokom joga pomaga, da se sprostijo, zberejo in
umirijo (Schmidt, 2008c).
1.3.14 Z VSEMI ČUTI DO SPROSTITVE
Človek potrebuje stimulacije čutnega zaznavanja. Čutila so povezana z zunanjim in
notranjim svetom. Pri otrocih je učenje še posebej povezano z gibanjem in zaznavanjem.
Stvari želijo videti, okusiti, občutiti, vohati, otipati, slišati in težijo h gibanju. Stvari
spoznavajo preko prijemanja. S praktičnim delovanjem si gradijo notranje predstave. Tip
ima velik socialni pomen. Že dojenček preko božanja, nošenja in zibanja dobi občutek
varnosti in ljubezni. Tip je prvi vir vseh spoznanj. Če želimo, da je otrok čim bolj čuteč in
mu želimo pomagati k popolnejšemu čutnemu dojemanju sveta, ne smemo zanemariti
vonja. Dišave nas po eni strani poživljajo, po drugi strani pa pomirjajo. Spodbujajo našo
sposobnost koncentracije ter izboljšajo razpoloženje in počutje (Wilmes-Mielenhausen,
1999). Pozornost moramo posvetiti tudi okusu. Poleg glavnih okusov (sladko, slano,
grenko in kislo) zaznamo tudi teksturo hrane, temperaturo, vlažnost in podobno. Z otroki
lahko spoznavamo, da imamo različne okuse. Nekateri imajo radi začinjeno hrano, drugi
pa jo odklanjajo. Občutek, ki ga dobimo ob uživanju določene hrane, se najprej pokaže na
našem obrazu in se nato razleze po celem telesu (Schmidt, 2010). Otroci večinoma
odraščajo v zelo hrupnem svetu. Vse, kar zaznavamo z ušesi, so akustični dražljaji. Na
različne načine lahko otroka učimo, da zaznava zvoke, tone in šume (WilmesMielenhausen, 1999).

10

1.3.15 Z GIBANJEM DO SPROSTITVE
Umirjenost in gibanje v resnici nista nasprotji, čeprav se na prvi pogled zdi tako. Na
primer, otrok na rolerjih kot veter drvi skozi naravo. Ko se utrudi in ustavi, je vesel in
uravnovešen. Na njegovo razpoloženje pomirjujoče deluje tudi na primer enakomerno
gibanje gugalnice (Wilmes-Mielenhausen, 1999).
V najzgodnejšem obdobju otrok zaznava svet preko gibanja, ki mu omogoči, da spozna
zakonitosti posameznih elementov (na primer da je voda mokra, tekoča, se razlije,
pljuskne). Otrokov razvoj in njegovo dojemanje sveta sta zelo celostna. Primanjkljaji na
tem področju zato neogibno povzročijo tudi primanjkljaje na drugih. Pomanjkanje gibanja
se lahko odraža v otrokovem celotnem psihosomatskem statusu. V primeru, da je
preobremenjen in prostega časa ne nameni igri, se ne more učiti skozi igro in razvijati
spretnosti, potrebnih za življenje, se razbremeniti, sprostiti in zadovoljiti svojih osnovnih
potreb po gibanju. Gibanje pozitivno vpliva na razvoj otrokovih mišic in okostja. Otrok, ki
je gibalno aktiven, bo imel razvitejše mišice in trdnejše kosti. To pa preprečuje okvare
gibalnega aparata zaradi negativnih učinkov današnjega načina življenja (nepravilno in
prekomerno sedenje, pretežke šolske torbe …) (Štemberger, 2004). Z gibanjem se pri
otroku razvijajo tudi motorične sposobnosti. V splošnem je za človeka značilno, da ga
omejuje šest motoričnih in funkcionalnih sposobnosti. To so moč, hitrost, ravnotežje,
koordinacija, gibljivost in vzdržljivost. Ključni pomen pri uresničevanju gibalnih nalog
imata od gibalnih sposobnosti predvsem koordinacija gibanja in ravnotežje. Predvsem
ravnotežje predstavlja filter, ki omogoča ali otežuje realizacijo določenih gibalnih nalog.
Prilagoditev na okolje, ki ves čas spremlja otroka, nenehno rušenje in težnja po ponovni
vzpostavitvi ravnotežnega položaja so pomembni dejavniki na poti k novim gibalnim
znanjem, zato jim moramo posvetiti dovolj pozornosti (Pišot in Planinšec, 2005).

2

JOGA

2.1

KAJ JE JOGA?

Beseda joga pomeni združevanje. Gre za združevanje fizičnih, mentalnih in duhovih
elementov življenja. Vadba joge vključuje dolga obdobja meditacije, za kar sta potrebna
izurjena telo in duh. Vaje pa lahko izvajamo tudi samostojno, ne da bi vključevali
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religiozno plat (Stewart in Phillips, 1992). Takšna joga je znana kot hatha joga (Gibbs,
2003). Jogo tako lahko vadi vsak. Zanjo ne potrebujemo nobene posebne opreme niti
oblačil (Lidell, Rabinovitch in Rabinovitch, 1991).
Joga je način življenja. Oblikuje jo osem načel, ki se med seboj prepletajo. Prvo je jama, ki
zajema osnovna etična načela, odnos do sveta okoli nas. Drugo je najama, ki se navezuje
na odnos do samega sebe. Tretje načelo je asana, pri kateri gre za to, da vadba jogijskih
položajev disciplinira telo in um, posledici pa sta telesno in duševno zdravje. Četrto načelo
pranajama zajema vadbo s pomočjo dihalnih tehnik, ki usmerja in uporablja energijo, ki že
obstaja v telesu. Peto načelo je pratjahara, ki uči, kako nadzorovati čutila. Dharana
organizira in usmerja um h koncentraciji, djana pa je povezana z meditacijo. Zadnje, osmo
načelo pa pomeni mir (Božič, 2012).
Jogijski položaji niso samo raztezne vaje. Če jih izvajamo pravilno z usklajenim dihanjem,
hkrati krepijo tudi notranje organe in spodbujajo njihovo pravilno delovanje. Izmenjava in
ravnotežje med umirjenimi in dinamičnimi položaji (asanami) pripomoreta k umirjenosti in
stabilnosti (Stewart in Phillips, 1992). Asane sproščajo telesno in duševno napetost, s tem
pa tudi velike zaloge energije. Dihalne jogijske tehnike (pranajame) poživljajo telo in nas
navdajajo z občutkom miru in svežine. Z vajami pozitivnega mišljenja in meditacije pa si
zbistrimo um ter okrepimo umsko moč in zbranost (Lidell idr., 1991).
2.2

KRATKA ZGODOVINA JOGE

Joga izvira iz Indije. Najstarejši znaki obstoja so bili odkriti na pečatih in kipih v dolini
Inda. Pripadajo antični civilizaciji, ki je obstajala približno leta 3000 pred našim štetjem.
Na enem od pečatov je podoba boga Šive, ki je upodobljen v jogijskem položaju in
obkrožen z divjimi živalmi (Verma, 2014).
Guruji, ki so začeli z jogo, so verjeli, da je za dosego duhovnega razsvetljenja potreben
sistematičen pristop. Verjeli so, da lahko s telesno vadbo vplivajo na um in izboljšajo
koncentracijo. Navdih so iskali v naravi. Opazovali in preučevali so vzorce v naravi ter
vedenje živali. Začeli so posnemati gibanje živali. Tako so nastale klasične asane oziroma
živalske poze. Guruji (jogiji) so preučevali tudi dihanje živali. Ugotovili so, da živali s
počasnim srčnim utripom, kot sta na primer slon in želva, živijo mnogo dlje kot živali s
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hitrim srčnim utripom, kot sta na primer miš in zajec. Sonce so videli kot središče energije.
Občudovali so visoka drevesa, ker so bila hkrati močna in gibljiva, trdno zakoreninjena v
tla in s prosto gibajočimi vejami v vetru. Verjeli so, da je tudi človek lahko bolj zdrav in
srečen, če je hkrati močen, trden in gibljiv (Gibbs, 2003).
2.3

RAZLIČNE VRSTE JOGE

Obstaja okrog štirideset različnih vrst joge. Razlikujejo se v pristopih in tehnikah vadbe.
Nekatere se na primer osredotočajo na meditacijo (dhyama joga), druge pa na ponavljajoče
glasove (mantra joga). Hatha joga se osredotoča na dihanje, fizično pripravljenost in
očiščenje telesa. Ta vrsta joge je v zahodnem svetu najbolj razširjena. Vadeči težijo k boljši
fizični pripravljenosti in ohranjanju zdravja, manj pa so osredotočeni na umske
spremembe. Cilji hatha joge so zdravje, vitalnost in dolgo življenje. Tudi znotraj hatha joge
obstaja več različnih podvrst. To so iyengar, ashtanga, bikram, integral, kripalu, viniyoga,
sivananda, ananda, kundalini in še nekaj drugih (White Santangelo, 2009).
2.4

KORISTI JOGE

Joga je znanost o zdravju, kar je v nasprotju s sodobno zahodno medicino, ki je večinoma
znanost o bolezni in zdravljenju. Nauki joge temeljijo na zapletenem in natančnem
razumevanju zdravega delovanja človeškega telesa, njene tehnike pa so namenjene temu,
da bi človek izkoristil vse svoje potenciale za zdravo življenje. Načelo, po katerem se jogiji
ravnajo že tisočletja, je, da prava telesna vaja ni tista, ki krepi mišice, ampak tista, ki
razteguje telo in poživlja krvni obtok do posameznih celic, tako da vsako vlakno dobi
hrano, da se odstranijo ostanki, da vitalni organi delujejo popolno in se obnovi zdravje
celega telesa. Pri jogijskih vajah se mišice postopoma in nenasilno raztegujejo, ne da bi se
po tem nenadoma spet silovito skrčile, kakor pri večini gibalnih dejavnosti (Lidell idr.,
1991).
2.5

DIHANJE

Joga veliko pozornosti posveča dihanju. Ko v mislih sledimo našemu dihanju, se počutimo
sproščeno in pomirjeno. To je, kot da bi oponašali stanje spanja (Verma, 2014). Dihanje je
neposredno povezano z našimi mislimi in čustvi. Ko smo nervozni ali se razburimo, naše
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dihanje postane plitko in oteženo. Vaje dihanja pa pomagajo, da se pomirimo in sprostimo
(Pegrum, 2004).
Jogijske dihalne tehnike imenujemo pranajama. Ukvarjajo se z nadzorovanjem posameznih
faz dihanja (vdih, zadrževanje vdiha, izdih, zadrževanje pred ponovnim vdihom).
Tradicionalni jogiji so prepričani, da se dihalnih tehnik ne smemo učiti prezgodaj. Telo
oziroma živčni sistem naj namreč ne bi bil zmožen prenesti tako velikega povečanja
energije. Telo naj bi zato z vadbo asan najprej pripravili na to povečanje (Božič, 2012).
2.6

ASANE

Asane so jogijski telesni položaji, poze, v katerih nekaj časa vztrajamo in jih poglabljamo
le z dihanjem in zavedanjem. V položaju naj bi bila uravnotežena napor (stira) in udobje
(sukha). To pomeni, da se mora posameznik v asani dobro počutiti. Položaji optimizirajo
delovanje telesnih funkcij, razvijajo moč, prožnost, gradijo disciplino, samozavest in
umirjajo um (Božič, 2012).
2.7

JOGA IN PREHRANA

Za zdravje je zelo pomembno pravilno prehranjevanje. Joga zagovarja raznoliko prehrano.
Jogiji se izogibajo enolični prehrani, prav tako ocvrti in mastni hrani ter velikim količinam
sladke hrane, ki uničuje zobe in prebavni sistem. Preveč mesa ter pomanjkanje sadja in
zelenjave povzroča zaprtje in neravnovesje različnih elementov v telesu. Proces hranjenja
bi moral biti počasen in zavesten. Hrana mora biti dobro prežvečena, med prehranjevanjem
pa naj bi bili osredotočeni le na to, ne da otroci počnejo vmes še kaj drugega. Hrana, ki jo
otrok hitro poje, je težje prebavljiva, saj ni prepojena s prebavnimi sokovi, ki se izločajo
med procesom žvečenja. Pomembno je, da obroki niso zaužiti med stresom, saj povzročijo
prebavne motnje (Verma, 2014).

3

JOGA ZA OTROKE

Joga za otroke je prilagojena. Otroci uživajo v raztegovanju vsake, še tako drobne mišice.
To uravnoveša mišičevje in ohranja telo zdravo (Lidell idr., 1991). Tehnike razgibavanja in
sproščanja, ki so del joge, so odličen način, da otroci začnejo uživati v gibanju in
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telovadbi. Vaje joge razvijajo moč, vzdržljivost, ravnotežje in pripomorejo k sprostitvi,
hkrati pa pomagajo otroku pri razvoju pozornosti, saj se nauči postati pozornejši in ga ne
zmoti vsak dražljaj (Stewart in Phillips, 1992). Otroci so po naravi gibljivi. Jogijske vaje
pripomorejo k izpolnjevanju motoričnih sposobnosti, razvijanju moči in krepitvi
vzdržljivosti. Veliko vaj za trening in razgibavanje, ki se uporabljajo pri različnih športih,
je del joge. Vaje pripomorejo tudi k boljši telesni drži. Pri pokončnem in vzravnanem hrbtu
živčni sistem deluje bolje, pozitivno pa to vpliva tudi na dihanje in prebavo. Joga pri
otrocih pripomore k zavedanju lastnega telesa. Različni položaji, vaje dihanja in tehnike
koncentracije pomagajo vzdrževati ravnotežje med obema možganskima hemisferama:
levo, logično in desno, bolj kreativno, intuitivno. Z jogo pripomoremo k razvoju
otrokovega besednjaka, in sicer s poimenovanjem položajev z imeni živali in uporabo
besed za dele telesa med izvajanjem vaj (Pegrum, 2004). Joga pripomore tudi k večji
samozavesti otroka. S pomočjo vadbe se namreč lahko sprostijo, svobodno izrazijo,
spoznavajo svoje telo in njegove zmožnosti. Vpliva tudi na boljše obvladovanje čustev.
Telo in um sta povezana, med njima pa je preprosta vez: dihanje. Če en izdih zavestno
podaljšamo, torej izdihnemo nadzorovano in podaljšano, sprostimo telesno napetost in
odpravimo stres. Joga izboljšuje tudi sposobnost osredotočanja. Če jo redno vadimo, je
opaziti napredek (Božič, 2012).
Jogijske tehnike dihanja lahko prispevajo k boljšemu spanju. S tem, ko z otroki vadimo
različne zanimive vaje oziroma igre dihanja pred spanjem, prispevamo k temu, da se otroci
znebijo nakopičene negativne energije in se popolnoma sprostijo (Pegrum, 2004).
Ozaveščanje dihanja pri otrocih pozitivno deluje tudi na zavedanje samega sebe in
samozavest. Zato je primerno, da jih vzgojiteljica pri vdihu spodbuja, da si pri tem
predstavljajo lastnosti, ki jih želijo imeti, kot so na primer moč, pogum, samozavest. Pri
izdihu pa si predstavljajo stvari, ki jih ne želijo. To so na primer neprijazni prijatelji,
bolezen in podobno (Pegrum, 2004). Z dihanjem se lahko na različne načine igramo, na
primer s kratkimi in dolgimi vdihi in izdihi, s kratkimi presledki med vdihom in izdihom, z
dihanjem hitro kot med tekom ali počasi, kot da smo tik pred spanjem in popolnoma
sproščeni. To je nekaj pripravljalnih vaj, preden se lotimo jogijskih vaj (Verma, 2014). Pri
otrocih želimo le, da bi se naučili, da sta telesna napetost in dihanje povezana, in da bi
znali to povezavo uporabljati za sproščanje napetosti. Svojega dihanja se majhni otroci ne
zavedajo, zato najprej ozavestimo dihanje, nato pa si ga želimo tudi poglobiti in podaljšati
(Božič, 2012).
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Pri izvajanju asan z otroki je treba upoštevati nekaj osnovnih načel. To so, da so asane
enostavne (osnovne), da jih ne zadržujemo predolgo (za mlajše otroke le nekaj vdihov), da
jih izvajamo počasi, da poslušamo svoje telo in ne delamo ničesar, kar nam povzroča
bolečino, da ne pozabimo na dihanje ter da izvajamo asane na obeh straneh telesa (Moorad,
2011).
3.1

NAPOTKI ZA IZVAJANJE JOGE Z OTROKI MED 3. IN 6. LETOM

Starost treh let je pomemben mejnik v razvoju otroka. Gibi postanejo med 3. in 6. letom
bolj tekoči in koordinirani, zato je to primerna starost za predstavitev joge. Gibanje je
bistveno za omogočanje otrokovega razvoja. Med 3. in 6. letom so otroci zelo radovedni in
se začenjajo dobro počutiti tudi z novimi ljudmi in v novih krajih. Začnejo sodelovati drug
z drugim, zato je delo v skupini pri tej starosti zelo pomembno (Pegrum, 2004).
Prostor, v katerem vadimo jogo, mora biti svetel, zračen, topel in dovolj velik, hkrati pa
tudi dovolj varen. Odstraniti moramo vse ostre predmete, zavarovati robove pohištva in
umakniti drseče preproge. Dobro je, če je prostor ves čas enak in na tleh material, ki ne
drsi. Najbolj primeren čas za vadbo joge pri odraslih naj bi bil zjutraj, še pred zajtrkom, pri
otrocih pa čas vadbe joge ni pomemben. Pomembno je le, da otroci niso preveč siti ali
lačni. Zavedati se moramo, da joga ni nekaj, česar moramo otroka naučiti. Pustiti mu
moramo prostor in lahko se zgodi, da se bo otrok v kakšnem položaju znašel celo bolje od
nas. Najpomembnejši orodji pri vadbi joge sta glas, s katerim vzbudimo in ohranjamo
otrokovo pozornost, ter domišljija (Božič, 2012).
Vadbo joge začnemo s kratkim ogrevanjem in enostavnimi asanami, ki jih nato
nadgrajujemo z zahtevnejšimi, zaključimo pa prav tako z enostavnejšimi ali kakšno od
tehnik sproščanja. Pozorni moramo biti na to, da otroci ne zadržujejo diha med izvajanjem
vaj. Spodbujamo jih, da dihajo sproščeno skozi nos. Pri postavljanju v posamezne položaje
jim vedno nudimo pomoč, če jo potrebujejo. Izvajanje vaj poskušamo narediti zabavno, da
se otroci ob tem smejijo in s tem sprostijo napetosti. Če otrok potoži, da ga v posameznem
položaju nekaj boli, z vajo takoj prenehamo. Pustiti mu moramo, da lahko kadarkoli med
izvajanjem vaje počiva tako, da leži na trebuhu, hrbtu ali v položaju otroka (sedi na petah,
se nasloni na stegna in iztegne roke naprej). Nekateri položaji povzročajo napetosti v vratu
in ramenih, zato naj otrok po izvedbi teh vaj nekajkrat zakroži z glavo. Da ne bi prišlo do
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poškodb, prehajamo iz ene poze v drugo počasi. Zavedati se moramo, da otroci ne morejo
zadržati enega položaja enako dolgo kot odrasli, zato posamezen položaj izvajamo manj
časa in ga večkrat ponovimo (Pegrum, 2004).
3.2

PRAVLJIČNA JOGA

Pravljična joga je vodena vadba z elementi joge, oblikovana posebej za otroke. To je igra
in vadba za otroke, ki upošteva jogijska načela. Otroci se spoznavajo s svojim telesom in
možnostmi, ki jih ponuja, naučijo se osnovnih položajev v jogi in preprostih dihalnih
tehnik. Pravljična joga poudarja nenasilen in spoštljiv odnos do sveta, drugih ljudi in
samega sebe. Usmerjena je v pozitivnost in poudarja netekmovalnost. Pravljična joga je
nekakšno delo v nastajanju, kar pomeni, da se ves čas razvija, postaja boljša, bogatejša in
popolnejša. Eno od jogijskih načel usmerja k temu, da se odmaknemo od cilja, da nismo
obremenjeni s tem, kakšen bo končni rezultat. Dovolj je, če otroci v jogi uživajo, odrasli pa
se moramo zavedati poti same (Božič, 2012).
Elementi, ki jih zajema pravljična joga, so dihanje, asane, pravljica, glasba ali afirmacija
ter zvijače in pripomočki. Pri pravljični jogi želimo doseči, da bi se otroci naučili dihati s
celim prsnim košem, globoko, sproščeno in da bi spoznali nekaj osnovnih dihalnih tehnik.
Uporabljajo se posebne pravljične dihalne tehnike, od katerih sem jih nekaj opisala v
empiričnem delu. Asane pri pravljični jogi so prilagojene otroškim telesom, njihovim
sposobnostim, moči in prožnosti. Vsaka asana postane nek pravljični lik, ki je vpleten v
zgodbo. Rdeča nit celotne pravljične joge je pravljica, ki posamezne asane poveže v
smiselno celoto. Uporabljamo lahko tudi inštrumentalno glasbo ali petje in različne
pripomočke (igrače, peresa, klobuke, karte, čarobne palčke …) (Božič, 2012).
Za mlajše otroke so primerne rime, prstne igre, lutke in pesmi. Starejši otroci radi
prisluhnejo tako krajšim poučnim zgodbam kot tudi dolgim pripovedim. Ni treba, da se
zgodbo naučimo na pamet. Pomembno je, da poznamo vsebino zgodbe. Zapomnimo si
začetek in konec, vmesni del pa razvijamo in dopolnjujemo sproti v skladu s potekom
vsebine zgodbe (Solis, 2006).
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3.3

OBLIKE DELA PRI JOGI

3.3.1 SKUPNA OBLIKA
Ker so skupine v vrtcu večinoma številčno velike, skupne oblike ni primerno uporabljati
pogosto. Značilna je za delo s tri- do štiriletnimi otroki. Uporablja se v kombinaciji z igro
po želji otrok, saj se pri tej starosti otroci še težko vključijo v občasne skupne dejavnosti.
Če so dejavnosti pripravljene zanimivo in izvirno, se vanje sčasoma vključijo tudi težje
vodljivi otroci. Uporaba skupne oblike dela je smiselna v majhnih oddelkih, kadar je
prisotnih malo otrok (do petnajst) in so vsi motivirani za skupno gibalno-plesno dejavnost.
V večjih skupinah namreč pri uporabi skupne oblike dela pogosto nastanejo prostorski
problemi in zaradi utesnjenosti pride tudi do konfliktov. Ni mogoče upoštevati načela
individualizacije. Če to obliko dela uporabljamo kot prevladujočo, ne moremo upoštevati
različnih interesov otrok. Otroci pri tem le posnemajo gibanje vodje, individualno gibanje
pa je omejeno (Kroflič in Gobec, 1995). Njena največja pomanjkljivost je, da je delo
naravnano na sposobnosti in predznanja večine otrok, zato je v heterogeni skupini ta oblika
dela skoraj povsem neprimerna (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).
3.3.2 SKUPINSKA OBLIKA
Skupinska oblika dela je tista, pri kateri se le del celotne skupine vključi v gibalno-plesno
dejavnost. Med tem časom drugim otrokom pripravimo dejavnosti z drugih vzgojnoizobraževalnih področij. Skupine lahko v dejavnosti povezuje skupna tema ali pa so
popolnoma neodvisne. Otroci se običajno razporedijo v skupine po interesih, vendar ni
dobro, če je to edini način razporejanja. Skupinska oblika dela omogoča boljšo
organizacijo dela, boljšo izrabo prostora in tesnejši stik med posameznimi otroki v majhni
skupini. Otrok ima pri tej obliki dela možnost samostojnega odločanja o svoji dejavnosti.
To je prednostna oblika dela v usmerjenih gibalno-plesnih dejavnostih tako v homogenih
kot v heterogenih skupinah (Kroflič in Gobec, 1995).
3.3.3 INDIVIDUALNA OBLIKA
Individualno obliko dela uporabljamo pri igri po želji in pri usmerjeni gibalno-plesni igri
(Kroflič in Gobec, 1995). Temeljna značilnost te oblike je, da vzgojitelj dela le z enim
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otrokom (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). Oblike dela se v metodičnem postopku
med seboj prepletajo, individualna oblika pa je ena izmed njih. Pri igri po želji omogoča
neposreden stik med vzgojiteljem in otrokom. Vzgojitelj se igra z otrokom, ki to želi ali
potrebuje več individualnega in neposrednega telesnega stika (otroci s posebnimi
potrebami). Ob tem otrok doživlja varnost, ugodje in samopotrjevanje, kar je nujno za
njegovo osebno rast in socializacijo (Kroflič in Gobec, 1995). Ima tudi več možnosti za
uresničitev svojih interesov in zmožnosti. Dejavnost in način izvajanja pri tej obliki dela
povsem prilagodimo posameznemu otroku, njegovemu znanju, sposobnostim in
zmožnostim. Omogočimo mu osebni tempo izvajanja dejavnosti. Vendar pa z uporabo
individualne oblike ne smemo pretiravati. Če to počnemo, se otrok ne bo usposobil za
skupinsko delo. Ta oblika je primernejša za delo z mlajšimi otroki (Retuznik Bozovičar in
Krajnc, 2010).
3.3.4 DELO V DVOJICAH
Otroci delajo v dvojicah, kadar je vsebina dela takšna, da je delo dvojic smiselno in
potrebno. To je na primer zaradi medsebojnega sodelovanja in pomoči pri izvedbi naloge
ali v primeru, da s starejšim otrokom sodeluje mlajši otrok. Tudi takšno delo je treba dobro
pripraviti, organizirati in nadzirati (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).
3.4

METODE DELA PRI JOGI

3.4.1 METODA VODENJA
S to metodo otroke vodimo v gibanju. To izvajamo pretežno z lastnim gibanjem, včasih pa
tudi z besedo. Vzgojitelj ali eden od otrok pokaže gibalni motiv, otroci pa ga ponovijo.
Natančnost povzemanja gibalnih motivov je odvisna od zrelosti otrok in operativnega cilja
dejavnosti. Razlikujemo povzemanje in posnemanje. Povzemanje gibanja pomeni, da se
otrok ob tem tudi izraža, se vživlja, običajno s pomočjo vsebinskega motiva. Pri
posnemanju pa obstaja nevarnost, da gibanje ostane le golo posnemanje brez otrokove
lastne angažiranosti. Izjema je izraz posnemanje v smislu ponazarjanja. Otroci pri tem ne
posnemajo vzgojitelja ali drug drugega, ampak gradijo gibanje na lastnih predstavah. Z
metodo vodenja torej usmerjamo gibanje in otrokom nakazujemo različne možnosti
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gibalnega izražanja, s čimer jih spodbujamo k lastnemu ustvarjanju gibalnih motivov in
plesa (Kroflič in Gobec, 1995).
3.4.2 METODA IZMIŠLJANJA (IMPROVIZACIJA)
Otroke lahko z ustrezno spodbudo usmerjamo k njihovemu gibalnemu ustvarjanju. Gibanje
ob spodbudi (na primer glasbi, različnih rekvizitih) nastaja sproti. To je na predšolski
stopnji najpogostejši način gibalnega ustvarjanja. Vendar je lahko gibalno ustvarjanje že na
tej stopnji, še posebej ko otroci skupinsko ustvarjajo, tudi posredno. Gibanje najprej
pripravijo, tako da si ga izmislijo, nato pa ga zaplešejo pred vrstniki. S pomočjo takšnega
načina se otroci uvajajo v timsko delo in skupinsko ustvarjanje. Gibalno lahko ustvarjajo
na dano temo, ki jo vsebuje spodbuda za gibanje. Ob spodbudi pa lahko tudi svobodno
improvizirajo brez teme, ki bi jih usmerjala. Metoda izmišljanja pri otrocih spodbuja
izvirnost gibalnega izražanja in razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti (Kroflič in
Gobec, 1995).
3.4.3 METODA OD VODENJA K IZMIŠLJANJU (IMPROVIZACIJI)
Ta metoda je kombinirana metoda. Gre za to, da v metodičnem postopku prehajamo iz
vodenja v metodo improvizacije. Najprej otroke spodbudimo s svojim gibanjem, nato jih
usmerimo v iskanje novih, drugačnih, njihovih lastnih gibalnih motivov. Mlajši otroci za to
potrebujejo več časa, saj se težje preusmerijo iz danega vzorca gibanja. Postopoma, ob
plesnem in duševnem dozorevanju, pa postajajo vedno bolj vešči tega (Kroflič in Gobec,
1995).
3.4.4 METODA OD IZMIŠLJANJA (IMPROVIZACIJE) K VODENJU
To je prav tako kombinirana metoda. Otroke najprej spodbudimo k iskanju svojih gibalnih
motivov, nato pa jim pokažemo še svojo gibalno zamisel in jim predlagamo, da preizkusijo
še to. Zamisli lahko pokažejo tudi otroci in jih ostali nato posnemajo. Otroci si izmislijo
gibanje ter vodijo druge otroke in vzgojitelja v gibanju (Kroflič in Gobec, 1995).
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3.4.5 IZBOR METOD DELA GLEDE NA STAROST OTROK
Metoda vodenja se uporablja večinoma pri delu s tri- do štiriletnimi otroki. Otrok še ne
zmore natančno povzeti vzgojiteljevega gibanja, vendar je to spodbuda njegovemu gibanju.
Pri tej starosti otroke tudi spodbujamo k improviziranju in izmišljanju gibanja. Pri delu s
štiri- do petletnimi otroki pa uporabimo že vse specifične metode plesne vzgoje. Napačno
ravnamo, če na primer kasneje uporabljamo pretežno metodo izmišljanja (improvizacije),
saj otroci s tem ne morejo pridobivati gibalnih zamisli v zadostni meri, poleg tega pa le s to
metodo ne spodbujamo razvoja gibalnih sposobnosti (pozornost, opazovanje, natančnost,
koordinacija, mišična kontrola …). Od približno četrtega leta naprej spodbujamo
skupinsko ustvarjanje. Majhne skupine od treh do osmih članov ob uporabi metode
izmišljanja (improvizacije) prevzamejo naloge in jih samostojno rešujejo. Z metodo od
vodenja k izmišljanju (improvizaciji) otrokom v skupni obliki posredujemo gibalne
motive, ki jih posamezne skupine nato razvijajo dalje. Z uporabo metode od izmišljanja
(improvizacije) k vodenju pa skupine samostojno ustvarjajo gibalne motive, ki jih
vzgojitelj nato razvija naprej. Skupinsko ustvarjanje z metodo vodenja poteka tako, da
posamezniki v skupinah oblikujejo gibalne motive, drugi člani skupine pa jih povzamejo.
Pomembno je, da pri skupinskem ustvarjanju upoštevamo čas za reševanje dane naloge.
Otroci potrebujejo za dogovor, pripravo in izdelavo skupinske gibalno-plesne kompozicije
približno od deset do petnajst minut (Kroflič in Gobec, 1995).
Je pa izbira metod in tudi oblik dela odvisna od ciljev, ki jih želimo uresničiti. Ob tem
moramo upoštevati otrokove sposobnosti in zanimanje, število otrok, vsebino dela, prostor,
pripomočke in tako naprej. Ustrezna izbira metod in oblik dela omogoči večjo otrokovo
ustvarjalnost, saj išče svoje načine za rešitev gibalnih nalog ter sproščeno izraža svojo
lastno gibalno izraznost in ustvarjalnost (Kroflič idr., 2010).
3.5

UPOŠTEVANJE VZGOJNIH NAČEL

3.5.1 NAČELO INTERESA IN AKTIVNOSTI
Otrokova naravna potreba je aktivnost. Z jogo in kakršnokoli gibalno-plesno vzgojo v
vrtcu organiziramo in usmerjamo otrokovo aktivnost v gibalno izražanje. Pomembno je, da
gibalno-plesne dejavnosti organiziramo tako, da lahko zadostimo otrokovi potrebi po
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gibalni aktivnosti, izražanju in ustvarjanju. Utesnjenost v prostoru zaradi velikega števila
otrok v skupini v vrtcu ovira otrokovo izražanje z gibanjem. Zato je pomembno, da
izberemo primeren prostor in da, če ta ni dovolj velik, oddelek razdelimo na manjše
skupine z različnimi ali istimi vzporednimi dejavnostmi, da vsem otrokom omogočimo
aktivno delo. Uporabimo tudi ustrezne spodbude, ki usmerjajo in spodbujajo otrokovo
gibalno aktivnost, izražanje in ustvarjanje, ustrezne metode in metodične postopke (Kroflič
in Gobec, 1995). Osnovno vodilo tega načela je, da vzgojiteljeva dejavnost ne sme
nadomestiti dejavnosti otrok. Zavedati se moramo, da imajo pravo vrednost le tista
spoznanja, ki jih otrok pridobi z lastno aktivnostjo. Sposobnosti za samostojno
pridobivanje spoznanj moramo pridobivati že v predšolskem obdobju, zato je pomembno,
da otrokom ne podamo že izdelanih spoznanj, ampak jim vzgojitelj samo pomaga pri
odkrivanju poti do njih. Otrok pa se mora za to, da lahko upoštevamo načelo aktivnosti,
dobro počutiti. Otrok, ki je čustveno negativno usmerjen, nerazpoložen, se čuti
ogroženega, namreč ne more biti ne telesno ne duševno dejaven. Zato je pomembno, da
ustvarjamo in vzdržujemo pozitivne, ugodne medosebne in sodelovalne odnose (Retuznik
Bozovičar in Krajnc, 2010).
Da je otrok aktiven, dosežemo z različnimi spodbudami. Otroci oddelka se zaradi
ugodnejšega dela z manjšo skupino razdelijo v dve ali več skupin z različnimi dejavnostmi
glede na njihove interese. Prav pa je, da otroke občasno razdelimo v skupine ne glede na
njihove interese, na primer z izštevanjem, in jim s tem omogočimo spoznavanje novih
področij dejavnosti. Otrok mora namreč poznati in preizkusiti različne dejavnosti, da lahko
izbira med njimi (Kroflič in Gobec, 1995). Izhajati pa moramo iz otrokovega zanimanja za
spoznavanje, saj bolje sodeluje in si lažje zapomni tisto, kar ga zanima. Pri mlajših otrocih
zbudi zanimanje že sam predmet. Otrok sprašuje ali pa mu sami nekaj pojasnimo. Tako se
širi spoznavni interes pri otroku. Otrok nova spoznanja vključuje v igro in tako napreduje
(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).
Pri vzgajanju z gibom otroke vodimo od spoznavnega k raziskovalnemu interesu.
Spodbujamo jih k raziskovanju gibanja pri različnih nalogah (Kroflič in Gobec, 1995).
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3.5.2 NAČELO INDIVIDUALIZACIJE
Pri vadbi joge in plesni vzgoji na splošno upoštevamo osebnostne značilnosti posameznega
otroka. Dejavnosti pripravljamo glede na značilnosti otrok v oddelku. Otrokom poskušamo
omogočiti, da se lahko glede na svoje značilnosti uveljavijo, da so sprejeti v skupini in pri
vzgojitelju ter da so pohvaljeni. Biti moramo zelo previdni, če pripravljamo dejavnost za
otroka, ki zaostaja na določenem področju, na primer v motoriki, da ne potenciramo že
tako prisotne negotovosti. Takšnega otroka motiviramo za dejavnost, v kateri se počuti
varnega, ob tem pa nezavedno premaguje ovire, ki so sicer zanj nepremagljive. Motorično
negotov otrok se na primer lahko izogiba gibanju, nova tema, ki spodbuja njegovo gibalno
domišljijo, pa ga pritegne in gibalno aktivira. Načelo individualizacije je pomembno tudi
za otroka, ki na različnih področjih prehiteva povprečne zmožnosti skupine. Vzgojiteljeva
naloga je, da s primernimi spodbudami še pospešuje razvoj teh otrok (Kroflič in Gobec,
1995). Le s prilagajanjem in individualizacijo se bodo namreč psihofizične sposobnosti
otroka razvile do najvišje mere. Vzgojitelj pa mora za to dobro poznati vsakega otroka.
Dejavnosti mora načrtovati tako, da upošteva otrokovo mentalno starost, ne kronološke. Z
dobro individualizacijo lahko pri vsakem otroku dosežemo napredek (Retuznik Bozovičar
in Krajnc, 2010).
3.5.3 NAČELO USTREZNOSTI RAZVOJNI STOPNJI OTROK
Razvojna stopnja ni enako kot starost otroka. Tempo otrokovega razvoja je individualen.
Merilo za izbor gibalnih dejavnosti je gibalna dejavnost otrok, ki jo opazujemo pri
spontanih in usmerjenih gibalno-plesnih dejavnostih. Bolje je, da otrokom zastavimo malo
zahtevnejše naloge, kot predvidevamo, da ustrezajo njihovi stopnji. S skupinsko in
individualno obliko lažje prilagajamo vzgojno delo stopnji razvitosti otrok. Metode plesne
vzgoje prav tako prilagajamo razvojni stopnji. Od značilnosti skupine in posameznih otrok
v njej je odvisno, kako pogosto uporabljamo določeno metodo (Kroflič in Gobec, 1995).
3.5.4 NAČELO NAZORNOSTI IN DOŽIVETOSTI
To načelo temelji na spoznavnih teorijah, ki poudarjajo vlogo in pomen čutnega
zaznavanja (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). Številne gibalno-plesne dejavnosti
izhajajo iz neposrednega opazovanja oblik in gibanja v okolju (Kroflič in Gobec, 1995).
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Otrokova dejavnost mora biti čim bolj dinamična. Naj gleda, tipa, opazuje, posluša,
primerja, razporeja, manipulira s predmeti, uporablja isti predmet na različne načine in
podobno. S tem prehaja od konkretnih zaznav na predstavljanje in posplošitev. Načelo
nazornosti od vzgojitelja zahteva nazorno, stvarno in jasno vzgojno delovanje (Retuznik
Bozovičar in Krajnc, 2010).
3.5.5 NAČELO ŽIVLJENJSKE IN PSIHIČNE BLIŽINE
Otroku je danes blizu svet animiranih risanih filmov oziroma risank. Otrokova gibalna
doživetja so zaradi njihove dinamike zelo močna. Če jih zanemarjamo, zamujamo veliko
priložnost za razvijanje usmerjene gibalno-plesne igre (Kroflič in Gobec, 1995).
3.5.6 NAČELO POSTOPNOSTI IN SISTEMATIČNOSTI
Postopnost se povezuje s sistematičnostjo in strukturiranostjo. Gre za postopno izvajanje
procesa in doseganje ciljev. To načelo pomeni, da otrok napreduje po majhnih smiselnih
korakih od lažjega k težjemu, od znanega k neznanemu, od bližnjega k daljnemu, od
enostavnega k sestavljenemu in od konkretnega k abstraktnemu (Retuznik Bozovičar in
Krajnc, 2010). Pomembno je, da smo zadovoljni z majhnimi spremembami, saj se
zavedamo, da je to proces, ki zahteva svoj čas. Metodični postopek razčlenimo, da
postopno in sistematično dosegamo bogatenje otrokovih gibalnih izkušenj in domišljije. V
skupini naj vsi otroci ustvarjajo in usvojijo posamezen vsebinski ali plesni motiv, nato pa
na različne načine variiramo, utrjujemo in razvijamo gibanje ter gibalne motive (Kroflič in
Gobec, 1995).
3.5.7 SPECIFIČNA NAČELA PLESNE VZGOJE
Eno od specifičnih načel je načelo naravnega gibanja, ki se nanaša na to, da morata gibanje
in gibalno izražanje obsegati naravne možnosti človekovega telesa in mu ne smeta škoditi
ali ga deformirati. Načelo individualnega izražanja z gibanjem pa pomeni, da otrok skozi
gibanje izraža svoja čustva, ideje, doživetja. V povezavi z načelom skupinske dinamike
moramo upoštevati zakonitosti skupinske dinamike ne glede na starost članov skupine
(Kroflič in Gobec, 1995).
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3.6

JOGA IN KURIKULUM ZA VRTCE

3.6.1 POVEZAVA JOGE S PODROČJEM GIBANJA
Otrokovi primarni potrebi sta potrebi po gibanju in igri. Ko otrok začne obvladovati svoje
noge, roke in trup, začenja čutiti veselje, ugodje, varnost ter si pridobi zaupanje in
samozavest. Z jogo dosegamo globalne cilje s področja gibanja (Kurikulum za vrtce,
1999):
 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
 razvijanje gibalnih sposobnosti,
 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti,
 usvajanje gibalnih konceptov,
 spoznavanje pomena sodelovanja in spoštovanja.
Dosegamo tudi nekatere specifične cilje (Kurikulum za vrtce, 1999):
 razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacija gibanja nog, rok in
celega telesa) ter ravnotežja,
 razvijanje moči, natančnosti, gibljivosti in vztrajnosti,
 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja,
 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina
gibanja, spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli telesa, med predmeti in
ljudmi ter med ljudmi,
 uvajanje otrok v igre, pri katerih je treba upoštevati pravila.
3.6.2 POVEZAVA JOGE S PODROČJEM JEZIKA
Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govora (Kurikulum za vrtce, 1999).
Področje jezika je povezano z vsemi drugimi področji dejavnosti v vrtcu (Kroflič idr.,
2010). Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov, pripovedovanju
literarnih besedil, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v dramatizacijah,
izmišljanju zgodbic, učenju otrok od otrok in tako naprej. Globalni cilji, ki jih z jogo
dosegamo na področju jezika, so (Kurikulum za vrtce, 1999):
 poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika,
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 spodbujanje ustvarjalnosti,
 razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti.
Operativni cilji, ki jih razvijamo z jogo, pa so (Kurikulum za vrtce, 1999):
 otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z
otroki in odraslimi,
 otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa,
 otrok ob poslušanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe jezika,
 otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu,
 otrok razvija sposobnost doživljanja literarnega sveta.
3.6.3 POVEZAVA JOGE S PODROČJEM UMETNOSTI
Otrok lahko z umetnostjo predstavi svoja najbolj skrita počutja in čustvene vsebine. Zaradi
celovitega doživljanja in ustvarjanja so izkušnje na področju umetnosti pomemben
dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja. Globalni cilji s
področja umetnosti, ki jih uresničujemo z dejavnostmi, povezanimi z jogo, so (Kurikulum
za vrtce, 1999):
 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
 razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo,
 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti.
Specifični cilji, ki jih dosegamo, pa so (Kurikulum za vrtce, 1999):
 spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti,
 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem,
 razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav,
 negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem pozornosti v
občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov iz okolja,
 razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega,
estetskega in vrednostnega doživljanja.
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3.6.4 POVEZAVA JOGE S PODROČJEM DRUŽBE
V vrtcu je treba pri različnih dejavnostih ustvariti demokratično vzdušje, ki spodbuja
pozitivne procese v skupini. Dejavnosti naj bi bile zastavljene tako, da spodbujajo otroke k
sodelovanju (Kroflič idr., 2010).
Globalni cilji za področje družbe, ki se lahko uresničujejo z jogo, so (Kurikulum za vrtce,
1999):
 doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti
in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, kulturno
poreklo, nacionalno pripadnost, veroizpoved in tako naprej,
 spoznavanje samega sebe in drugih ljudi,
 seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja.
Specifični cilji za področje družbe, ki jih uresničujemo z jogo, pa so (Kurikulum za vrtce,
1999):
 otrok ima možnost spoznavanja in dojemanja telesnih podobnosti in razlik med ljudmi
ter enakovrednost vseh,
 otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi
lahko delovala ter omogočila dobro počutje in udobje.
3.6.5 POVEZAVA JOGE S PODROČJEM NARAVE
Otrok v okviru področja narave spoznava svoje telo, njegove lastnosti in funkcije delov
telesa. Usvaja tudi načine ravnanja, ki ohranjajo dobro počutje. Globalni cilj, ki ga
uresničujemo z jogo, je (Kurikulum za vrtce, 1999):
 spoznavanje svojega telesa ter zdravega in varnega načina življenja.
Specifična cilja pa sta (Kurikulum za vrtce, 1999):
 otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo ter spoznava in
dojema telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter enakovrednost vseh,
 otrok spoznava, da mu uživanje raznolike zdrave hrane, telesne vaje in počitek
pomagajo ohranjati zdravje.
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3.6.6 POVEZAVA JOGE S PODROČJEM MATEMATIKE
Že pred dopolnjenim prvim letom otrok obvlada določene matematične spretnosti ter misli
in se izraža na način, ki kaže, da uporablja matematiko v svojem vsakdanjem življenju.
Matematične izkušnje in znanja uporablja pri reševanju vsakdanjih problemov. To ga
zabava, veseli se uspeha in dosežkov. Matematike se otrok uči, ko se igra (Kroflič idr.,
2010).
Globalni cilji s področja matematike, ki jih lahko uresničujemo z jogo, so (Kurikulum za
vrtce, 1999):
 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju,
 razvijanje matematičnega mišljenja,
 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.
Specifični cilji, ki jih lahko dosegamo z jogo, pa so (Kurikulum za vrtce, 1999):
 otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost in notranjost,
 otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pod, pred, za, spredaj, zadaj,
spodaj, zgoraj, levo, desno in podobno) in se nauči orientacije v prostoru,
 otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico.
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II

EMPIRIČNI DEL

1

OPREDELITEV PROBLEMA

Ob današnjem hitrem tempu življenja nismo pod stresom le mi, ampak posledično tudi
otroci. Že majhni otroci imajo veliko obveznosti. Zjutraj morajo vstati, prihiteti v vrtec,
sodelovati pri dejavnostih, veliko otrok pa ima že pred vstopom v šolo vsaj enkrat na teden
tudi kakšno dejavnost v popoldanskem času. Obiskujejo tečaj angleščine, nogomet,
mažoretke, plavanje in podobno. Vse to otroke sicer veseli, vendar imajo ob takšnem
tempu premalo časa za spontano igro, ob kateri bi se sprostili. Prav zaradi takšnega
modernega načina življenja se je potreba po sproščanju močno povečala (Zagorc, 1997).
Po mojem mnenju bi bilo treba v vsaki skupini v vrtcu uvajati metode sproščanja, ki bi
otrokom pomagale sprostiti napetosti. Menim, da je v vrtcih tega premalo, otroci pa bi to
nujno potrebovali. Zato sem se odločila, da se temu posvetim v svojem diplomskem delu.
Sama sem se z možnostjo izvajanja joge s predšolskimi otroki seznanila v prvem letniku
študija. Takrat sem izvedla nekaj dejavnosti na to temo v vrtcu in doživela zelo pozitivne
odzive otrok. Ker pa nisem imela možnosti izvajanja joge daljši čas in me je zelo zanimalo,
kakšni so odzivi otrok na še drugačne dejavnosti joge, sem se odločila, da v okviru
diplomskega dela izvedem projekt z naslovom Pravljična joga. Tako sem želela otrokom
najprej predstaviti jogo ter pri njih vzbuditi radovednost in željo po njenem izvajanju.
Poleg tega pa sem želela vplivati na boljše zavedanje samega sebe in splošno boljše
počutje. Kot glavni cilj diplomskega dela sem si zastavila to, da bodo otroci v jogi uživali
in da jim omogočim, da bodo lahko sprostili napetosti, ki se iz dneva v dan zaradi stalne
naglice nabirajo v njih, na povsem spontan način skozi zabavno in prijetno vadbo.
Posredno sem želela predstaviti dejavnosti joge tudi vzgojiteljicam in jih navdušiti za njeno
vadbo, da jo bodo kasneje tudi same večkrat vpletle v vsakodnevne dejavnosti.

2

CILJI

 C 1: Vpeljati in izvesti dejavnosti joge v vrtcu.
 C 2: Vpeljati jogo kot del psihične in fizične sprostitve otrok.
 C 3: Preveriti odziv otrok na vadbo.
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3

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

 R 1: Na kakšen način lahko v predšolskem obdobju preko pravljice vpeljemo elemente
joge?
 R 2: Kakšni bodo odzivi otrok na vpeljavo joge?
 R 3: Ali bodo dejavnosti joge vplivale na sprostitev otrok in na kakšen način se bo to
odražalo pri otrocih?
4

RAZISKOVALNA METODA

Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna oziroma opisna metoda.
4.1

OPIS VZORCA

Vzorec je neslučajnostni. Zajema 22 (vpisanih) otrok, starih od 5 do 6 let, od tega 13
dečkov in 9 deklic. Dejavnosti sem izvajala v vrtcu Mehurčki v Komendi, v skupini Krtki.
4.2

PRIPOMOČKI

 knjiga Moj očka je presta (Baptiste, 2007)
 knjiga Posnemajmo živali (Mainland, 1998)
4.3

TEHNIKE ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV

 strukturirano (načrtno) opazovanje z aktivno udeležbo
 dokumentiranje z zapisovanjem, fotografiranjem in snemanjem
 splošna analiza (sodelovanje, občutki, mnenja otrok, gibalni napredek v procesu
izvajanja, vpliv na sprostitev otrok)
4.4

METODE DELA

 demonstracija
 pogovor
 metoda igre
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4.5

OBLIKE DELA

 skupna
 individualna
 skupinska

5

IZVEDBA DEJAVNOSTI NA TEMO PRAVLJIČNA JOGA

5.1

PONEDELJEK, 4. 4. 2016

Cilji dejavnosti:
 Pri otroku vzbuditi zanimanje za spoznavanje joge.
 Otrok pridobi osnovne informacije o jogi.
 Otrok uporablja knjigo kot vir informacij.
Potek dejavnosti:
Prvi dan je bil namenjen uvodu v projekt Pravljična joga. Pri otrocih sem želela vzbuditi
zanimanje za to, kaj je joga, in željo po tem, da bi se v njej tudi sami preizkusili. V času
počitka, ker otroci v tej skupini večinoma ne spijo, smo se posedli na tla v krog. Zanimanje
otrok sem vzbudila s tem, da sem jim povedala kratko zgodbo. Rekla sem jim, da sem se
prejšnji dan pogovarjala z dečkom, ki je star prav toliko kot oni. Razložila sem jim, da mi
je povedal nekaj zanimivega, in jih vprašala, če jih zanima, kaj. Odgovorili so pritrdilno,
zato sem nadaljevala zgodbo in jim povedala, da sva se pogovarjala o tem, kaj najraje
počneva, in da mi je deček rekel, da doma z očkom zelo rad vadi jogo. Ob tem sem
otrokom zaupala, da sploh nisem vedela, kaj joga pomeni, in jih vprašala, če morda oni
vedo, kaj je to. Dva dečka sta poznala to besedo, ostali pa ne. Eden je rekel, da je to
telovadba, da njegova mami to vadi, drugi pa je rekel, da njegov očka dela jogo doma.
Vprašala sem ju, če bi nam znala kaj več povedati o jogi ali kaj pokazati, vendar sta rekla,
da onadva tega ne znata. Vprašala sem še ostale otroke, če morda vedo kaj o tem, vendar
mi niso znali povedati ničesar. Rekla sem jim, da me zelo zanima, kaj je ta joga, in jih
vprašala, če bi želeli tudi oni več izvedeti o tem. Navdušeno so mi pokimali in zastavila
sem jim vprašanje, kje bi dobili več informacij o jogi. Eden od dečkov je predlagal, da bi
vprašali Hano (vzgojiteljico). Ko jim je ta odgovorila, da tudi ona ne ve, pa je eden od
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otrok rekel, da bi lahko šli v knjižnico. Otrokom sem predlagala, da bi res šli pogledat, če
imajo kakšne knjige o jogi. Tako smo se odpravili na obisk v knjižnico. Že predhodno smo
se dogovorili, da je eden od otrok ob prihodu v knjižnico prosil knjižničarko za pomoč pri
iskanju knjig o jogi. Šli smo do polic, kjer je bilo kar nekaj knjig na to temo. Ko se nam je
zdelo, da jih imamo dovolj, smo si knjige izposodili, se zahvalili knjižničarki za pomoč in
šli nazaj v vrtec.

Slika 1: Iskanje knjig o jogi v knjižnici
Tam sem otrokom razložila, da se bomo razdelili v pet skupin in da si bo vsaka skupina
izbrala eno od knjig, ki smo si jih izposodili, ter jo pregledala. Otroci so se usedli po
skupinah na tla. Vsaki skupini sem dala knjigo. Pustila sem jim, da so samostojno listali po
knjigah in opazovali fotografije. Vmes sem hodila od skupine do skupine in jim zastavljala
različna vprašanja (na primer čemu je podobna ta poza, kaj dela dekle na sliki, kakšno
hrano, sodeč po risbah v knjigi, jejo jogiji).
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Slika 2: Pregledovanje knjig o jogi po skupinah
Ko sem videla, da so otroci večinoma že pregledali knjige, sem vse skupaj povabila, da
smo se zopet usedli v krog in se pogovorili o tem, kaj so videli v knjigah. Otroci so
izpostavili predvsem različne položaje. Ko sem jih vprašala, če smo imeli torej prav, da je
joga telovadba, so mi odgovorili z da. Eden od dečkov je rekel, da je to telovadba, kjer se
sprostiš. Nato sem jim zastavila še nekaj vprašanj, kot je, kako se reče tistim, ki vadijo
jogo, kako se imenujejo položaji, kakšno hrano jejo jogiji. Vprašala sem jih tudi, če kdo ve,
kje so začeli vaditi jogo, na katerem koncu sveta. Našteli so mnogo držav in celin, vendar
nihče ni omenil Indije, zato sem jim odgovor povedala jaz. Da so si bolje predstavljali, smo
na zemljevidu sveta poiskali Slovenijo in Indijo ter ugotovili, da je to precej daleč od nas.

Slika 3: Iskanje Indije na zemljevidu sveta
33

Zastavila sem jim tudi vprašanji, če nekateri jogiji meditirajo in kaj je meditacija. Ob tem
vprašanju smo se vsi usedli in poskusili meditirati. Zaprli smo oči in se osredotočili na
svoje dihanje. Globoko smo vdihnili in izdihnili. Pri tem sem poudarila, da jogiji veliko
pozornost posvečajo dihanju. Izvedli smo skupinsko meditacijo (Schmidt, 2008a). Roke
smo položili na svoj trebuh ter počasi vdihnili in izdihnili. Pozorni smo bili na to, kaj se
dogaja s trebuhom. Otroci so sami ugotovili, da se ob vdihu izboči, ob izdihu pa stisne.
Nato smo se ulegli še na hrbet in poskusili enako. Tudi takrat se je naš trebuh premikal na
enak način.

Slika 4: Spremljanje sprememb na trebuhu pri dihanju
Potem sem otroke spodbudila, da so se razdelili v pare. Eden se je ulegel v položaj otroka,
drugi pa je prislonil uho na njegov hrbet in prisluhnil dihanju. Nato so se še zamenjali in
poročali, kaj so slišali.

Slika 5: Prisluhnimo dihanju drugega
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Na koncu smo vsi skupaj na kratko ponovili, kaj smo izvedeli, napovedala pa sem tudi, da
bomo naslednji dan spoznavali asane.
Analiza dejavnosti:
Otroci besede joga niso poznali. Le dva otroka sta povedala, da njuna starša to vadita,
vendar noben ni znal o tem povedati kaj več. Enemu od dečkov se je beseda zdela zelo
nenavadna in jo je kar ponavljal ter se čudil, kakšna čudna beseda je to. Z uvodno
pripovedjo sem vzbudila zanimanje pri otrocih, zato so bili za obisk knjižnice in izposojo
knjig zelo motivirani. V igralnici so nato po skupinah z veliko radovednostjo pregledovali
knjige. Ko sem jih prvič vprašala, če so knjige že pogledali, so nekateri začeli takoj
protestirati, da še niso pogledali do konca. Ob pregledovanju so se tudi zabavali, saj je kar
nekaj otrok poskušalo poze, naslikane v knjigah, tudi izvesti. Ko smo po prebiranju skupaj
spoznali nekaj zanimivosti o jogi, sta se jim zdeli smešni besedi asane in jogiji. Ko sem jih
vprašala, kje mislijo, da so začeli vaditi jogo, so našteli skoraj vse celine in kar nekaj
držav. Zanimivo jim je bilo iskanje Slovenije in Indije na zemljevidu sveta, s čimer so
usvajali tudi geografske pojme. Pri skupinski meditaciji so se otroci res osredotočili na
svoje dihanje. Takoj so mi povedali, da ko vdihnemo, se trebuh izboči, ko izdihnemo, pa se
skrči. Zdi se mi, da jim je bila najbolj zanimiva od vseh dejavnosti tega dne zadnja, ko smo
se razdelili v pare in poslušali dihanje drug drugega. Ko so prislonili uho na hrbet drugega
otroka, so se otroci večkrat kar malce nasmejali, saj se jim je zdelo to nenavadno in so
komentirali, da slišijo, kako diha. Enako smo nato ponovili še tako, da je tisti, ki je bil v
položaju otroka, nekaj govoril, drugi pa ga je poslušal. Ob tem so se otroci zelo nasmejali.
Zdelo se jim je nenavadno in zelo zanimivo, saj so se kar poslušali in poslušali.
5.2

TOREK, 5. 4. 2016

Cilja dejavnosti:
 Otrok pozorno spremlja lutkovno predstavo.
 Otrok spoznava prve asane in jih poskuša ob demonstraciji samostojno izvajati.
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Potek dejavnosti:
Drugi dan sem otroke spomnila na to, o čemer smo se pogovarjali prejšnji dan, in jih
motivirala za vadbo joge z lutkovno predstavo. Z otroki smo skupaj pripravili stole, na
katere so se usedli, in pripravili mizo, na kateri sem potem uprizorila predstavo. Naredili
smo si svoje mini gledališče. Nato sem jim odigrala lutkovno predstavo z naslovom Pes
Tepko spoznava jogo. Igrala sem z dvema plišastima igračama (medvedom in psom),
besedilo pa sem napisala sama:
PES TEPKO SPOZNAVA JOGO
Jaka:

(Sedi po turško.) Ooommmmm, ommmmmmm.

Tepko:

(Kuka izza vogala in se smeji.)
(V smehu.) Hej, Jaka, kaj pa počneš?

Jaka:

Ne smej se, meditiram. Prej pa sem delal jogijske vaje. Če še ne veš, je to
najboljša sprostitev na celem svetu!

Tepko:

Oprosti, ampak tole je videti prav smešno! (Se smeji.)

Jaka:

Lahko ti pokažem, če mi ne verjameš, ampak najprej moraš vedeti nekaj
osnovnih stvari o jogi.

Tepko:

Pa saj jaz to že vse vem. To je bilo to, kar si sedaj počel in videti je bilo
smešno.

Jaka:

To ni res. Joga je še veliko več od tega. Ima zelo veliko različnih položajev,
ki se jim reče asane.

Tepko:

Asane, kakšno hecno ime!

Jaka:

Ja, nam, ki vadimo jogo, pa se reče jogiji.

Tepko:

No, sedaj me pa res zanima, kako so videti te tvoje asane. Lahko poskusim
vaditi jogo skupaj s tabo?

Jaka:

Seveda, z veseljem te naučim! Lahko poskusiva najprej s položajem
drevesa. (Pokaže sliko položaja.)

Tepko:

(Večkrat se poskuša postaviti v položaj, vendar vedno znova pade.) Jooj, veš
kaj, medved Jaka, mogoče bi moral pa jaz najprej koga opazovati, ko vadi
jogo. Potem bi mi bilo verjetno lažje. Mogoče bi lahko gledal otroke, ker
sem slišal, da bodo danes začeli vaditi jogo. Otroci, bi vas motilo, če vas
gledam? No, super, potem grem reči Leji, da se vam bom pridružil.
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Slika 6: Lutkovna predstava Pes Tepko spoznava jogo
Nekaj trenutkov po koncu predstave sem počakala, potem pa rekla otrokom, da mi je
Tepko ravnokar povedal, da se je pogovarjal z njimi in da so mu dovolili, da nas gleda,
medtem ko bomo vadili jogo. Vprašala sem jih, če je to res, in potrdili so mi. Skupaj smo
izbrali prostor, kamor smo položili Tepka, da nas je dobro videl. Nato sem razdelila otroke
v dve skupini. Z eno skupino smo začeli vaditi jogo s pomočjo zgodbe iz knjige Moj očka
je presta (Baptiste, 2007), nato pa sta se skupini zamenjali. S pomočjo knjige so otroci
spoznali položaje drevo, pes, trikotnik, letalo, most, plug, riba, lev in presta. Položaj
drevesa smo izvedli v korakih (Baptiste, 2007):
1. Stojimo pokončno, s stopali skupaj.
2. Vdihnemo in dvignemo desno nogo ter prislonimo stopala na notranji del stegna.
3. Dlani sklenemo v višini srca.
4. Roke iztegnemo kvišku.
5. Prepletemo prste, obrnemo dlani navzgor in se iztegnemo.
6. Ko smo pripravljeni, ob izdihu spustimo roke in nogo.
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Slika 7: Otroci v položaju drevesa
Položaj psa smo izvedli v korakih (Baptiste, 2007):
1. Pokleknemo, zadnjico naslonimo na stopala, z glavo se dotaknemo tal in iztegnemo
roke predse.
2. Opremo se na nožne prste in dvignemo zadnjico – kot bi naredili trikotnik.
3. Spustimo pete in pazimo, da bo hrbtenica vzravnana.
4. V tem položaju ostanemo, dokler zmoremo, nato pa zadnjico spustimo nazaj na pete in
glavo na tla. Tako počivamo nekaj časa, preden vstanemo.
Položaj trikotnika smo izvedli v korakih (Baptiste, 2007):
1. Skočimo v razkorak in istočasno iztegnemo roke.
2. Desno stopalo zasukamo tako, da je peta obrnjena proti sredini levega stopala.
3. Med izdihom zgornji del telesa nagibamo v desno, dokler se z desno roko ne
dotaknemo desnega gležnja. Vdihnemo.
4. Izdihnemo in obrnemo glavo, tako da bomo videli palec na levi roki.
5. Z obratnim vrstnim redom gibov se vrnemo v izhodiščni položaj.
6. Ponovimo vajo z levim delom telesa.
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Slika 8: Otroci v položaju trikotnika
Položaj letala smo izvedli v korakih:
1. Stojimo pokončno in dvignemo desno nogo tako, da bomo imeli stegno vzporedno s
tlemi.
2. Dlani položimo na boke in desno nogo pokrčimo k prsim.
3. Med izdihom iztegnemo desno nogo nazaj, sprednji del telesa pa nagnemo naprej,
dokler ne bo vzporeden s tlemi.
4. Tudi roki iztegnemo nazaj kot krila, z dlanmi obrnjenimi navzdol.
Položaj mostu smo izvedli v korakih (Baptiste, 2007):
1. Ležemo na hrbet in stopali razmaknemo v širino bokov.
2. Stopala potegnemo nazaj toliko, da bodo pod koleni. Med izdihom dvignemo boke,
tako da imamo na tleh le še ramena.
3. Ramena upognemo nazaj in z zravnanimi rokami pod hrbtom sklenemo dlani.
4. V tem položaju ostanemo tako dolgo, da nam je še udobno, nato pa trup počasi
spustimo na tla.
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Slika 9: Otroci v položaju mostu
Položaj pluga smo izvedli v korakih (Baptiste, 2007):
1. Ležemo in pokrčimo kolena k prsim.
2. Med izdihom visoko dvignemo noge in boke, da se bomo opirali le na ramena. Z
dlanmi si podpremo hrbet. Vdihnemo.
3. Med izdihom spustimo noge proti tlom za glavo.
4. V prvotni položaj se vrnemo tako, da gibe izvedemo v obratnem vrstnem redu.
Položaj ribe smo izvedli v korakih (Baptiste, 2007):
1. Sedemo na tla in iztegnemo noge. Dlani obrnemo navzdol in jih položimo pod
zadnjico. Iztegnemo nožne prste.
2. Nagnemo se nazaj in se opremo na komolce. Komolca in lopatici prislonimo čim bližje
skupaj.
3. Med izdihom nagnemo glavo nazaj in usločimo hrbet toliko, da se s temenom
dotaknemo tal.
4. Sprostimo se tako, da roki položimo ob telo, hrbet po počasi iztegujemo, dokler ne
ležimo popolnoma zravnano na tleh.
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Položaj leva smo izvedli v korakih (Baptiste, 2007):
1. Pokleknemo na tla in se z zadnjico opremo na pete.
2. Razmaknemo kolena.
3. Nagnemo se naprej, roke položimo predse in se opremo nanje. Prste iztegnemo proti
kolenom.
4. Odpremo usta, iztegnemo jezik in zarjovemo.
Položaj preste (sedeči obrat) smo izvedli v korakih (Baptiste, 2007):
1. Na tleh pokrčimo desno koleno in stopalo potisnemo pod levo bedro.
2. Pokrčimo koleno in levo stopalo položimo čez desno koleno. Nožni prsti naj bodo
iztegnjeni.
3. Med izdihom trup počasi obračamo v levo. Z levo roko se trideset centimetrov za
hrbtom naslonimo na tla.
4. Desno roko potisnemo pod levo bedro. Če nam ne gre, se z desnim komolcem
naslonimo na levo koleno, da bo lažje.
5. Za hrbtom sklenemo dlani in se zasukamo v levo, kolikor je le mogoče, ter se ozremo
nazaj.
6. V istem vrstnem redu vse gibe ponovimo še z drugo stranjo telesa.
Analiza dejavnosti:
Že zjutraj pred zajtrkom mi je ta dan ena od deklic navdušena prišla povedat, da je prejšnji
dan vprašala mamico, kaj je to joga, in ji je ta povedala, da smo v vrtcu pravilno ugotovili,
ko smo rekli, da je to ena vrsta telovadbe. To je bil zame dokaz, da sem otroke dobro
motivirala za vadbo joge. Kot še boljša motivacija pa se je nato izkazala lutkovna
predstava. Otroci so jo ves čas pozorno spremljali. V njej sem uporabila nekaj dejstev in
poimenovanj (asane, jogiji), ki smo jih spoznali prejšnji dan, saj si otroci prejšnji dan še
niso zapomnili vsega in sem jih na ta način ponovila. Otroci so se v predstavo vživeli in se
ob nekaterih delih tudi nasmejali. Najbolj smešno jim je bilo, ko se je pes Tepko trudil
postaviti v položaj drevesa, pa mu nikakor ni šlo. Ko jih je vprašal, če mu dovolijo, da jih
gleda, medtem ko vadijo jogo, so mu takoj rekli, da ja. Skupaj so nato predlagali, kam bi
ga postavili, da bo najbolje videl. Eden od dečkov me je ob koncu dejavnosti vprašal, če
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nas bo Tepko tudi jutri gledal, zato sem se odločila, da ga bom vključila še v dejavnosti v
naslednjih dneh. Otrokom so bile vaje zelo zanimive. Imena asan so jim bila blizu in
nekateri so si zapomnili vsa že po prvi vadbi. Najbolj od vseh jim je bil všeč položaj leva,
pri katerem so lahko rjoveli kot pravi levi. Med položaji, ki so jim bili najbolj zanimivi, so
bili še drevo, pes, riba in trikotnik. Največ težav pa so imeli pri plugu, presti in letalu. Pri
položaju mostu se je veliko otrok najprej postavilo tako, da so imeli roke dvignjene od tal
in so se opirali na dlani. Opozorila sem jih, naj me še enkrat pogledajo, kako je treba
narediti, in večina otrok se je postavila pravilno. Pri položaju trikotnika otrokom še
povzroča težave to, da morajo eno stopalo obrniti navzven. Pri drevesu lahko večina otrok
drži nogo kar visoko (približno v višini kolena), ne da bi izgubila ravnotežje. Položaj letala
bomo morali še veliko vaditi, saj ga je otrokom zelo težko izvesti in bodo potrebovali še
nekaj vaje, da jim ne bo vedno znova zmanjkalo ravnotežja. Pri tem položaju je kar nekaj
otrok komentiralo: »To je težko!« Pri presti sem morala večino otrok usmerjati, kako
morajo dati noge in v katero smer se morajo obrniti. Samo demonstracija pri tem položaju
ni bila dovolj. Pri položaju pluga so otroci večkrat komentirali, da jim to še ne gre, da je
težko. Pri vaji riba sta deček in deklica rekla, da ju bolijo mišice. Na splošno pa so bile
otrokom vaje zelo zanimive. Izvajali so jih z veseljem in ob vsaki so se čudili, v kakšno
hecno pozo se morajo postaviti. Nekateri so poskušali izvesti vaje po slikah iz slikanice, še
preden sem jim demonstrirala. V popoldanskem času, ko je v igralnici potekala prosta igra,
sta dva otroka prišla do mene in začela listati knjigo, po kateri smo vadili jogo, ki sem jo
imela na mizi. Navdušena sta mi začela kazati položaje, ki sta si jih zapomnila, in na koncu
smo skupaj ponovili vse.
5.3

SREDA, 6. 4. 2016

Cilji dejavnosti:
 Otrok ponovi že poznane asane.
 Otrok po doživetju s tehniko risanja z ogljem riše sebe pri izvajanju najljubših
položajev.
 Otrok si ogleda razstavo in komentira svojo risbo.
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Potek dejavnosti:
Za vadbo joge sem otroke motivirala s plišastim psom Tepkom, ki so ga spoznali prejšnji
dan. Lutka je otroke vprašala, če bodo tudi danes vadili jogo. Otroci so mu odgovorili, da
jo bodo, zato jih je Tepko vprašal, če jih lahko tudi danes opazuje. Odgovorili so mu, da
lahko, in mi predlagali prostor, kamor smo ga postavili. Otroke sem razdelila v dve
skupini. Z eno sem ostala v igralnici, medtem ko je druga imela v garderobi vzporedne
dejavnosti, nato pa sta se skupini zamenjali. S pomočjo zgodbe iz slikanice Moj očka je
presta (Baptiste, 2007), po kateri smo izvajali jogo že prejšnji dan, smo ponovili položaje,
ki smo jih spoznali. Otroci so si večinoma že zapomnili vsa imena položajev. Ko so videli
ilustracijo, so takoj povedali, kateri položaj je to in kako ga izvesti. Vaje sem jim
demonstrirala in jih usmerjala, da so jih izvajali pravilno.

Slika 10: Deklica v položaju letala

Slika 11: Deklica v položaju pluga
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Slika 12: Deklica v položaju leva
Ko sem z obema skupinama ponovila vaje ob zgodbi, je sledila likovna dejavnost. Otroke
sem že pred izvajanjem vaj opozorila, naj bodo pozorni na to, kako je postavljeno njihovo
telo, roke, noge, glava pri posamezni vaji, da bodo lahko to kasneje narisali. Izbrala sem
tehniko risanja z ogljem in jim dala navodilo, da narišejo sebe, ko vadijo jogo. Spodbudila
sem jih, da se narišejo v tistem položaju, ki jim je bil najbolj všeč, ali pa v več položajih, ki
so se jim vtisnili v spomin.

Slika 13: Risanje najljubših asan z ogljem
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Slika 14: Deklica riše sebe v položaju leva
Ko so vsi otroci dokončali svoje risbe, smo jih obesili na steno. Skupaj smo si na koncu
ogledali razstavo.

Slika 15: Razstava risb 1
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Slika 16: Razstava risb 2
Analiza dejavnosti:
Otroci so si vaje zelo dobro zapomnili. Nekateri so znali celotno zgodbo skoraj na pamet in
so točno vedeli, kako se kateri položaj imenuje. Pri izvedbi vaj pa sem jih tokrat bolj
usmerjala. Prejšnji dan sem jim vaje predstavila in jih še nisem toliko popravljala, tokrat pa
sem jih spodbudila, da so bili res pozorni na vsak gib, ki sem ga demonstrirala, in ga
poskušali ponoviti. Položaji drevo, riba, pes, most in plug večini otrok niso povzročali
težav. Ko sem jim demonstrirala, so ponovili pravilno, nekateri pa so znali izvesti položaj,
še preden sem ga pokazala. Pri položaju leva sem jih nekaj morala opozoriti na postavitev
nog, pri ribi pa na to, da morajo imeti zadnjico na tleh. Pri položaju psa sem videla
napredek, saj je več otrokom že uspelo spustiti pete na tla, na kar so bili ponosni. Pri
položaju trikotnika je bil otrokom zelo všeč začetni skok v razkorak. Za ta gib sem
uporabila prispodobo, da eksplodiramo, zaradi česar se jim je zdel še posebej zabaven.
Morala pa sem jih večkrat spomniti na to, da morajo, preden se priklonijo, eno stopalo
obrniti navzven. Položaj letala je večina otrok uspela zadržati le kratek čas, potem pa so
izgubili ravnotežje. Pri položaju pluga je bil opazen napredek od prejšnjega dne, saj se je
nekaterim otrokom že uspelo s prsti na nogah dotakniti tal, kar so mi z navdušenjem kazali
in govorili: »Leja, poglej!« Največ napotkov in pomoči pa so potrebovali pri položaju
preste (sedečega obrata). Morala sem jim večkrat pokazati in jih popravljati, da so
ugotovili, kako ga morajo izvesti. Sami so mi povedali, da se jim zdi ta položaj najtežji.
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Pri likovni dejavnosti sem videla, da so otroci vpeljavo joge sprejeli zelo pozitivno. Z
veseljem so risali sebe v različnih položajih in se pri tem zelo potrudili. Ena deklica je celo
zraven vsakega položaja napisala tudi njegovo ime. Ko so risbe končali in mi jih prinesli,
so prav vsi znali poimenovati položaje, ki so jih narisali. Ko sem jih vprašala, kateri jim je
bil najbolj všeč, sem največkrat dobila pričakovani odgovor, da lev. Večkrat pa so
izpostavili tudi položaje drevo, riba in trikotnik. Iz risb sklepam, da jim je bil najmanj všeč
položaj preste, saj sta ga narisali le dve deklici.
5.4

ČETRTEK, 7. 4. 2016

Cilji dejavnosti:
 Otrok se osredini na svoja občutenja in jih poskuša narisati.
 Otrok spoznava razlike v pritiskih glede na položaj, v katerega se postavi.
 Otrok samostojno izvaja asane.
 Otrok se umiri in sprosti ob vaji kača na soncu.
Potek dejavnosti:
Tokrat smo začeli z igrama zemljevid dlani in zemljevid stopal (Schmidt, 2008c), s
katerima sem želela doseči, da bi otroci spoznavali svoje telo na sproščen in zabaven način.
Razdelila sem jih v dve skupini. Najprej sem izvajala dejavnosti z eno skupino, nato pa sta
se skupini zamenjali. Otrokom sem dala navodilo, da na list papirja obrišejo svojo dlan.
Usmerila sem jih, naj bodo pozorni, na kateri del dlani so se najbolj naslonili. Te dele so
potem pobarvali z barvicami. Nato so se postavili na kolena in roke (v položaj mačke) ter
še enkrat obrisali dlan. Tudi tokrat so počrnili del, na katerega se jim je zdelo, da so se
najbolj naslonili, da so na njem čutili največji pritisk. Ko so to storili, sem jih spodbudila,
da so povedali, če so imeli drugačen občutek pri prvem in drugem obrisovanju, ter da so
pogledali risbe drug drugega in ugotovili, da je vsak čutil drugače. Na enak način so nato
obrisali in pobarvali še svoja stopala. Tudi tu so na koncu lahko povedali, kaj so narisali in
si pogledali risbe drug drugega.
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Slika 17: Zemljevid dlani

Slika 18: Zemljevid stopal
Nato smo ponovili asane ob slikanici Moj očka je presta (Baptiste, 2007). Otrokom pa sem
predstavila tudi nov položaj, ki ga imenujemo orel. Ta položaj smo izvedli v korakih
(Mainland, 1998):
1. V stoječem položaju rahlo pokrčimo kolena in prekrižamo eno nogo nad kolenom čez
stegno druge noge.
2. Naslonimo komolec na zgornjo stran nadlahti druge roke.
3. Sklenemo in ovijemo prste, naslonimo brado na roke in spustimo komolce do kolen.
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Slika 19: Deček v položaju orla
Za konec pa so se otroci umirili in sprostili z igro kača na soncu (Mainland, 1998). Ulegli
so se na hrbet drug poleg drugega tako, da je imel vsak glavo na trebuhu drugega otroka.
Spodbudila sem jih, da so zaprli oči in bili pozorni na gibanje trebuha otroka, na katerem
se imeli glavo. Rekla sem jim tudi, naj poslušajo, če bodo slišali dihanje drugih otrok. Ko
so odprli oči, so poročali o tem, kaj so čutili.

Slika 20: Kača na soncu
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Analiza dejavnosti:
Pri risanju zemljevida dlani so mi otroci že takoj, ko sem jim podala navodilo, navdušeno
razložili, kje se jim zdi, da najbolj pritiska. Skoraj vsak otrok je narisal drugače. Niso se
ozirali na to, kaj rišejo drugi. Večina otrok je pobarvala posamezne dele, le trije otroci so
rekli, da čutijo povsod enako. Pri zemljevidu stopala pa je en deček rekel, da ne čuti
ničesar. Ko sem ga vprašala, če čuti tla, na katerih stoji, mi je odgovoril, da jih čuti, nato pa
sem ga vprašala še, kje se mu zdi, da stopalo najbolj pritiska na tla, in to mu je pomagalo,
da je lahko narisal, kar je čutil. Tudi pri risanju zemljevida stopal so mi otroci z
navdušenjem en čez drugega hiteli razlagat, kako čutijo. Ko so narisali in pogledali še risbe
drugih, pa so mi razlagali, kako so narisali oni in kako drugi. Tudi tu so bile njihove risbe
zelo različne.
Pri izvajanju asan je bil pri otrocih viden velik napredek. Na to so bili ponosni in so me ves
čas vadbe opozarjali, naj pogledam, kako dobro jim že gre. Večina je znala izvesti vaje
brez moje pomoči. Potrebovali so večinoma le kakšno besedno usmeritev ali pa, da sem
jim demonstrirala izvedbo. Največ težav so imeli pri izvedbi položaja preste, ostale
položaje pa so usvojili že skoraj vsi otroci. Položaj orla, ki smo ga na novo preizkusili, se
je izkazal za zelo zahtevnega. Izvesti ga je uspelo le štirim otrokom. S pomočjo kače na
soncu so se otroci sprostili in umirili. Upoštevali so moja navodila, zaprli oči in bili res
pozorni na premikanje trebuha ter poslušanje dihanja. Na koncu so mi povedali, kako so to
doživljali, in nekaterim se je zdelo to premikanje trebuha tudi malce smešno. Večinoma pa
sem iz njihovih izrazov med dejavnostjo razbrala, da jim je bilo prijetno.
5.5

PONEDELJEK, 11. 4. 2016

Cilja dejavnosti:
 Otrok zaznava tresenje ob izgovarjanju glasov in opisuje svoja občutja.
 Otrok poskuša samostojno ob demonstraciji izvesti še nepoznane asane.
Potek dejavnosti:
Z lutko psom Tepkom sem otroke motivirala za dejavnost. Tepko jim je povedal, da jih je
prejšnji teden opazoval in ugotovil, da so se zelo hitro naučili položajev in jim gredo že
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odlično. Zaupal jim je, da mu je joga prav prirasla k srcu, in jih prosil, če je lahko tudi ta
dan zraven, ko bodo vadili. Otrokom je bila zamisel všeč in sami so ga postavili na omaro,
s katere jih je opazoval. Nato sem otroke razdelila v dve skupini. Najprej je ena skupina
vadila jogo z mano, nato pa sta se zamenjali. Za začetek smo izvedli vajo dihanja
napihujemo balon (Five fun breathing exercises for kids, 2013). Udobno smo se usedli na
tla s prekrižanimi nogami. Sklenili smo roke okrog ust in počasi pihali (napihovali balon)
ter istočasno počasi razširjali roke. Pihali smo, dokler nam ni zmanjkalo sape. Nato smo se
skupaj z velikim namišljenim balonom zibali počasi na eno in na drugo stran ter
občudovali balon.

Slika 21: Napihujemo balon
Potem smo se igrali igro A, E, I, O, U (Schmidt, 2008c). Še vedno smo sedeli na tleh po
turško z zravnanim hrbtom in položili dlani na kolena. Otroke sem spodbudila, da so
zamižali in na ves glas enakomerno izrekli glas A. Pred tem sem jim rekla, naj bodo
pozorni na to, kaj bodo pri tem občutili. Ugotovili smo, da glas v našem telesu čutimo kot
tresenje – vibracijo. Enako smo nato ponovili še z glasovi E, I, O in U. Otroci so pri
vsakem glasu izrazili, kaj so čutili. Nato smo se ulegli na hrbet in enako poskusili še v tem
položaju. Na koncu so otroci poročali, če so v tem položaju čutili kaj drugače kot prej, ko
smo sedeli.
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Slika 22: Igra A, E, I, O, U
Po igrah, pri katerih smo se osredinili na svoje telo in občutenje, smo ponovili, katere
asane smo se že naučili. Nato sem jim po knjigi Posnemajmo živali (Mainland, 1998)
predstavila še nekaj drugih položajev. Za začetek sem jim povedala, da se bomo sedaj
preselili v Afriko, kjer srečamo žirafo. Postavili smo se v položaj žirafe v korakih
(Mainland, 1998):
1. Stojimo vzravnano, vdihnemo in dvignemo roke visoko nad glavo.
2. Izdihnemo, položimo roke na tla čim bolj naprej, pete so na tleh in raztegnemo roke.
3. Kratek čas hodimo po vseh štirih tako, da istočasno premikamo najprej desno roko in
nogo, nato pa še levo roko in nogo.
Ko smo se odpravili po puščavi naprej, smo srečali kamelo. Postavili smo se v položaj
kamele v korakih (Mainland, 1998):
1. Pokleknemo in razmaknemo kolena do širine bokov ter opremo roke na boke.
2. V pasu se nagnemo nazaj in potisnemo boke in medenico naprej.
3. Obe roki položimo na stopala, usločimo hrbet in zadržimo položaj nekaj vdihov.
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Slika 23: Deček v položaju kamele
Otrokom sem pokazala sliko tigra in jih vprašala, kdo se je prikazal iz oaze. Postavili smo
se v položaj tigra v korakih (Mainland, 1998):
1. Pokleknemo tako, da so kolena razmaknjena do širine bokov, roke narazen do širine
ramen in kolena, roke ter stopala v isti črti.
2. Izdihnemo skozi usta, brado pritegnemo k prsim in počasi usločimo hrbet. Zadržimo
položaj (štejemo do tri).
3. Vdihnemo in počasi upognemo hrbet navzdol, dvignemo glavo.

Slika 24: Položaj tigra
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Potem se je prikazala še kobra. Postavili smo se v položaj kobre v korakih (Mainland,
1998):
1. Ležemo na trebuh, stisnemo stopala skupaj in pritisnemo čelo na tla.
2. Roke stisnemo tesno ob prsni koš, skrčimo komolce. Izdihnemo, potisnemo brado
navzdol. Vdihnemo in počasi podrgnemo z nosom, usti, brado po podlagi, ko dvigamo
glavo, rame in hrbet od tal.
3. Pogledamo v strop in nekaj sekund ostanemo v tem položaju. Vdihnemo, izdihnemo in
se počasi spustimo nazaj na tla.
Nato sem zgodbo nadaljevala tako, da sem rekla, da smo prišli nazaj v Slovenijo. Pokazala
sem jim sliko kosa in jih vprašala, katera je bila prva žival, ki smo jo videli. Postavili smo
se v položaj ptice v korakih (Mainland, 1998):
1. Počepnemo in položimo dlani z razprostrtimi prsti med nogami na tla, pritisnemo
komolce ob notranjo stran kolen.
2. Prenesemo težo na roke, dvignemo glavo in poskušamo dvigniti stopala.

Slika 25: Deklica v položaju ptice
Nato sem jim rekla, da smo srečali še štorkljo. Postavili smo se v položaj štorklje v
korakih:
1. Stojimo zravnano z nogami in stopali skupaj. Vdihnemo.
2. Izdihnemo. Skrčimo levo koleno in levo roko, potegnemo levo stopalo tesno k telesu.
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3. Vdihnemo, dvignemo desno roko nad glavo, izdihnemo in ostanemo v tem položaju
kratek čas.

Slika 26: Dečka v položaju štorklje
Zgodbo sem zaključila tako, da je mimo nas priletela še čebela. Postavili smo se v položaj
čebele v korakih:
1. Usedemo se na pete.
2. Roki damo za hrbet. Z eno roko oklenemo zapestje druge.
3. Vdihnemo, se počasi nagnemo naprej, s čelom se dotaknemo tal in med spuščanjem
izdihnemo ter mrmramo mmmmm. Na tleh ostanemo nekaj sekund, vdihnemo in se
počasi dvignemo.
Analiza dejavnosti:
Otrokom je bila prva dejavnost všeč. Še preden sem jim rekla, da bomo napihovali
namišljeni balon, so to začeli delati sami. V to so se res vživeli in se zabavali, ko so
napihnili balon in se zibali z njim levo in desno. Čudili so se in komentirali, kako velik
balon imajo. Nasmejali so se, ko sem jim rekla, da nam je balon počil, in smo vsi skupaj
glasno plosknili. Tudi pri igri A, E, I, O, U so otroci z veseljem sodelovali. Ko sem jih po
izreki prvega glasu vprašala, kaj so čutili, mi je en deček takoj povedal, da je čutil, kako so
se mu tresle glasilke. Večinoma so pri vseh črkah otroci rekli, da se jim trese glava ali grlo.
Dva otroka sta pri črki E rekla, da sta čutila tresenje ust. Pri črki I je en deček komentiral,
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da so se mu tresli zobje in za glavo. Pri črki O je en deček povedal, da je čutil tresenje na
prsih in v ustih. Ko smo enako ponovili še v ležečem položaju in so otroci poročali o svojih
občutjih, so imeli podobne odgovore. Ko sem jih vprašala, če so čutili drugače v ležečem
položaju kot prej, ko so sedeli, so mi odgovorili, da ne, da so čutili podobno.
Ko sem otroke spodbudila, da ponovijo, katere asane smo že spoznali, so mi znali našteti
vse. Ko smo se lotili novih asan, pa sem ugotovila, da so te otrokom malce težje. Žirafa,
kamela, tiger, štorklja, kobra, žaba in čebela jim niso povzročale večjih težav. Največ
mojega usmerjanja in demonstriranja so potrebovali pri položaju kosa oziroma ptice. Ta
položaj je prvič uspel le eni deklici.
5.6

TOREK, 12. 4. 2016

Cilji dejavnosti:
 Otrok s pomočjo zgodbe ponovi asane.
 Otrok zna samostojno izvesti posamezne položaje brez demonstracije.
 Otrok sodeluje pri izdelavi knjige o jogi.
Potek dejavnosti:
Najprej smo ponovili asane, ki smo jih do sedaj spoznali. Otrokom sem rekla, da si bomo
predstavljali, da smo v živalskem vrtu. Izmislila sem si zgodbo, v kateri smo se sprehajali
po živalskem vrtu. Najprej sem jim rekla, da je pred vstopom v živalski vrt čakal pes s
svojim lastnikom in lajal. Postavili smo se v položaj psa in zalajali. Prva žival, ki smo jo
videli ob vstopu v živalski vrt, pa je bila žirafa, ki se je ravno odpravila pit k mlaki.
Postavili smo se v položaj žirafe, naredili nekaj korakov in se pretvarjali, da pijemo. Nato
smo šli naprej po živalskem vrtu in videli kamelo. Postavili smo se v položaj kamele.
Zatem smo videli tigra, ki se je ravno pretegoval. Postavili smo se v položaj tigra in
globoko zazehali. Še malo naprej je rjovel lev. Postavili smo se v položaj leva in glasno
zarjoveli. Pogledali smo v nebo in zagledali letalo. Postavili smo se v položaj letala in nato
še ptiča, ker smo slišali ptičje petje. Na travniku v živalskem vrtu smo opazovali štorkljo.
Izvedli smo položaj štorklje, nato pa še orla, ki je priletel mimo. Ko smo šli naprej po
živalskem vrtu, smo zaslišali sikanje kače. Postavili smo se v položaj kobre. Nato smo
slišali žabo. Usedli smo se v položaj žabe in se oglašali kot žaba. Potem smo šli čez most
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nad ribnikom in naredili položaj mostu, v ribniku pa smo opazovali ribe. Postavili smo se v
položaj ribe. Zgodbo sem zaključila s tem, da je mimo nas, ko smo zapuščali živalski vrt,
priletela še čebela, in postavili smo se v položaj čebele.

Slika 27: Levi v zgodbi
Zatem smo se z otroki igrali igro postavi se v ustrezen položaj, ki sem se je domislila sama.
Otroci so prosto hodili po prostoru, ko pa sem zaklicala ime enega od položajev, ki smo se
jih naučili, so se ustavili in se postavili v ta položaj.

Slika 28: Igra postavi se v ustrezen položaj (kobra)
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Skupaj smo izdelali tudi knjigo o jogi. Med prosto igro so otroci na eni od miz
individualno izdelali vsak po eno stran knjige. Že predhodno sem pripravila sličice asan in
pojmov, ki jih predstavljajo. Otroci so poiskali poljuben par, ga nalepili na list, zraven pa
še narisali položaj ali tisto, kar predstavlja. Dve deklici, ki že znata pisati, sta zraven sličic
napisali še imena položajev.

Slika 29: Izdelovanje knjige o jogi

Slika 30: Naslovnica knjige o jogi
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Analiza dejavnosti:
To, da smo asane ponovili preko zgodbe o sprehodu po živalskem vrtu, je otroke zelo
pritegnilo. Položaji, ki smo jih spoznali prejšnji dan, so jim šli tokrat že bolje. So pa
komentirali, da so ti veliko težji kot tisti iz knjige Moj očka je presta (Baptiste, 2007), ki
smo jih spoznali najprej. Mislila sem, da položaja orla ne bom več vključevala, ker se mi je
zdel za otroke zelo zahteven, vendar je ena deklica sama izrazila željo, da bi izvedli ta
položaj, zato sem ga prav tako vključila. Pri igri postavi se v ustrezen položaj so se otroci
zelo zabavali. Za igro so bili, že ko sem jim razložila pravila, močno motivirani. Sprehajali
so se po prostoru in napeto čakali, kdaj bom zaklicala ime katerega od položajev. Otroci so
prav pri vseh imenih vedeli, kakšen položaj morajo izvesti. Le pri nekaterih vajah (na
primer ptica) so potrebovali še nekaj mojega usmerjanja, da so jih izvedli pravilno. Tudi za
izdelavo knjige so bili zelo motivirani. Pri tem so vsi želeli sodelovati, kar sem jim seveda
omogočila. Na svoj izdelek so bili zelo ponosni. Več otrok me je vprašalo, če ga bodo
lahko odnesli domov.
5.7

SREDA, 13. 4. 2016

Cilji dejavnosti:
 Grajenje zaupanja med otroki.
 Otroci se naučijo sklop vaj pozdrav soncu.
 Otroci sodelujejo v parih pri izvajanju vaj in si pomagajo.
Potek dejavnosti:
Tudi ta dan sem vaje izvajala v dveh skupinah, najprej z eno, nato z drugo. Na začetku smo
se z otroki igrali igro ravnotežja (Schmidt, 2008c). Oblikovali smo majhen krog. Določila
sem enega otroka, da se je postavil na sredino. Dala sem jim navodilo, da si bomo tistega,
ki je na sredini kroga, nežno podajali. Temu sem še posebej povedala, da ne sme premikati
stopal, in mu namignila, naj si predstavlja, da so prilepljena na tla. Telo je imel med igro
zravnano, da so si ga otroci lahko podajali. Pri tem sem poudarila, da tistega, ki je na
sredini, nežno odrivamo. Vsi otroci so imeli možnost, da so lahko bili enkrat na sredini.
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Slika 31: Igra ravnotežja
Po tej igri smo se naučili sklop položajev pozdrav soncu. Najprej smo se postavili v stoječ
položaj in sklenili dlani pred sabo na prsih. Nato smo globoko vdihnili in počasi stegovali
roke proti stropu. Ko smo imeli roke iztegnjene, smo obrnili dlani proti stropu in pogledali
navzgor. Nato smo izdihnili in se počasi nagibali naprej, dokler se z dlanmi nismo
dotaknili tal. Nato smo stopili nazaj z eno in še z drugo nogo ter nekaj sekund zadržali ta
položaj. Naš hrbet in noge so predstavljali močno, ravno leseno desko. Nato smo spustili
noge na tla in se postavili v položaj kobre. Iz tega položaja smo prešli v položaj psa. Nato
smo počepnili in se počasi začeli dvigovati. Poskušali smo iti čim višje. Iztegnili smo roke
proti stropu, pogledali navzgor, nato pa sklenili roke na prsih in izrekli »namaste« (Gibbs,
2003).
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Slika 32: Pozdrav soncu
Potem smo izvedli še nekaj vaj v parih. Prva vaja se je imenovala miza. V parih smo se
postavili tako, da smo gledali drug proti drugemu. Z dlanmi smo se prijeli za ramena in se
z ravnimi hrbti sklonili drug proti drugemu.

Slika 33: Miza
Naslednji položaj, ki smo ga izvedli, je bil mavrica. Postavili smo se na kolena drug poleg
drugega. Zunanjo nogo smo iztegnili, se oprli na notranjo roko, iztegnili drugo roko čez
glavo in se z njo dotaknili partnerja.
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Slika 34: Mavrica
Tretja poza je bila gugalnica. Z razprtimi nogami smo se usedli na tla tako, da smo gledali
drug proti drugemu. En otrok se je nagnil nazaj in z rokami nežno potegnil drugega naprej,
nato se je nagnil nazaj drugi in tako naprej.

Slika 35: Gugalnica
Naslednji položaj je bil pomivanje oken. Usedli smo se na pete, obrnjeni drug proti
drugemu, in sklenili dlani, s katerimi smo nato krožili, kot da bi pomivali okna.
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Slika 36: Pomivanje oken
Kot zadnjega smo izvedli položaj stola. V parih smo se postavili s hrbti skupaj. Nato smo
počepnili, tako da smo ostali z zadnjicami skupaj, in nekaj trenutkov zadržali ta položaj
(Gibbs, 2003).

Slika 37: Stol
Analiza dejavnosti:
Pri igri ravnotežja so bili otroci sprva zelo previdni. Večina se jih je na začetku prestopala
in niso bili sproščeni. Ko sem jim rekla, da si morajo pri tej vaji zaupati in da morajo tisti,
63

ki tvorijo krog, vsi paziti na tistega, ki je v sredini, ter z njim ravnati nežno, so se otroci
malce sprostili. Večina se je, potem ko so bili na sredini kroga, prepustila in zaupala
drugim otrokom. Ker sem večkrat poudarila, da morajo biti nežni, so se otroci začeli
opozarjati že kar sami med seboj, če se jim je zdelo, da je kdo pregrob. Preko te dejavnosti
so se otroci naučili, da si morajo med sabo zaupati pa tudi skrbeti za to, da je drugi varen,
da skrbimo zanj pri igri, tako da se mu ne bo nič zgodilo. Nekateri otroci so se pri
dejavnosti popolnoma sprostili in so zaupali svojim prijateljem, drugi pa so bili malo
previdnejši in so se hitro prestopili, če se jim je zdelo, da so se nagnili že preveč.
Pri učenju sklopa položajev pozdrav soncu se je otrokom zdelo nenavadno, da je en
pozdrav lahko tako dolg. Pozorno so mi sledili pri izvajanju in ko smo pozdrav ponovili
tretjič, so ga znali izvesti le ob mojih besednih spodbudah, brez demonstracije. Najbolj
zabavno jim je bilo, ko smo na koncu izrekli besedo »namaste,« ki se jim je zdela zelo
nenavadna in zato tudi zanimiva.
Pri zadnji dejavnosti, ko smo izvajali položaje v parih, so otroci zelo uživali in se tudi
namučili. Izmed vseh položajev, ki smo jih izvedli do sedaj, so jim ti povzročali največ
težav in so pri njih potrebovali največ mojega usmerjanja. Najbolj so se zabavali pri vaji
pomivanje oken. Pri gugalnici so se sprostili, pri mavrici pa so se čudili, kako to vajo sploh
izvesti. Pri tej vaji so potrebovali največ moje pomoči. Vsakemu posebej sem pokazala,
kako jo morajo izvesti. Ob tem so komentirali, da je to zelo težko. Prav tako jim je bila
težka vaja stol, saj večina otrok ni mogla zadržati položaja počepa.
5.8

ČETRTEK, 14. 4. 2016

Cilja dejavnosti:
 Otrok ozavesti dihanje z dihalno tehniko vulkan.
 Otrok pozorno posluša zgodbo in samostojno izvaja ustrezne položaje.
Potek dejavnosti:
Dejavnosti sem izvajala z otroki v dveh skupinah, najprej z eno, nato še z drugo. Začeli
smo z vajo dihanja vulkan. Usedli smo se na tla s prekrižanimi nogami in zravnano
hrbtenico. Dlani smo sklenili na prsih in jih počasi dvigovali nad glavo. Posnemali smo
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dvigovanje lave proti površju Zemlje. Ko smo imeli roki popolnoma dvignjeni, smo za
trenutek zadržali zrak in nato glasno izdihnili. Oponašali smo lavo, ki bruha iz vulkana in
delali zvoke sssssss, psšššsssss in podobno (Božič, 2012).

Slika 38: Vaja dihanja vulkan
Nato smo ponovili vaje v parih, ki smo jih izvajali prejšnji dan. Najprej smo naredili mizo,
nato mavrico, gugalnico, pomivanje oken in nazadnje stol. Vključila pa sem tudi lutko psa
Tepka, s katero sem nagovorila otroke. Tepko jim je povedal, da je navdušen nad tem,
koliko položajev so se že naučili, in jih pohvalil, da jim gredo odlično. Spodbudil jih je, da
so mu pokazali asane, ki jih že znajo.

Slika 39: Pogovor s Tepkom
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Nato smo položaje ponovili še preko zgodbe Nihče ne mara orla, ki sem jo napisala sama.
Otrokom sem dala navodilo, naj vsakič, ko bodo v zgodbi slišali ime kakšnega položaja, ki
ga poznajo, izvedejo ta položaj. Nato sem začela s pripovedovanjem zgodbe:
Nekoč pred davnimi časi za devetimi gorami in devetimi vodami je živelo čudežno drevo,
ki je izpolnjevalo želje. Izpolnilo je vsako željo, dokler ni nekega dne do njega prišel orel.
Potarnal mu je, da ga je še kos nagnal iz svojega doma in nima več prav nobenega
prijatelja. Drevo ni vedelo, kako naj mu pomaga, saj se tega, da bi ga imeli drugi radi, ne
da pričarati. Odločilo se je, da bo poskušalo izvedeti, zakaj druge živali ne marajo orla in
mu na podlagi tega pomagalo. Prosilo ga je, da mu pove, kaj se je zgodilo z vsakim od
prijateljev, da ga ne mara več. Orel je rekel, da je kobri ukradel miško, ki jo je nameravala
pojesti, vendar s tem ni hotel nič slabega, samo tako zelo lačen je bil. Iz prijateljice žirafe
se je ves čas norčeval, da ima vrat dolg do Afrike in še trikrat nazaj, kar mu je zamerila.
Prijatelja leva, ki živi v živalskem vrtu, pa je zafrkaval, da sploh ne zna teči tako hitro, kot
naj bi levi tekli, zaradi česar je bil lev zelo užaljen, saj si je želel, da bi lahko prosto tekal,
kolikor daleč bi želel. Tudi tigru je govoril enako, zato se ta z njim ni želel več pogovarjati.
Kamela pa je zaradi govoric o njem v živalskem vrtu jezna nanj, čeprav ga sploh ne pozna.
Orel je drevesu zaupal, da je šele sedaj ugotovil, kako nesramen je bil do drugih živali in
da bi bil tudi on jezen, če bi mu nekdo govoril takšne stvari. Drevesu se je orel zasmilil.
Predlagal mu je, da gre do štorklje, ki je zelo pametna in je dobra prijateljica z vsemi
živalmi. Orel se je odpravil čez most, na poti videl plug, ki je na polju oral zemljo, psa, ki
je lajal sredi travnika, in končno prišel do štorklje. Povedal ji je svojo zgodbo. Štorklja se
je domislila, da se lahko orel oddolži drugim živalim tako, da se jim opraviči in jim
pomaga pri spomladanskem čiščenju. Šel je do vsake živali in ji pomagal pomiti okna ter
očistiti mizo in stole. Živali so bile orlu hvaležne za pomoč in skupaj so se odločile, da mu
oprostijo. So pa določile, da jim bo moral od sedaj naprej vsako pomlad posoditi krila in
pomiti okna hitro, kot zna le on.
Po pripovedi smo se usedli in skupaj obnovili zgodbo.
Analiza dejavnosti:
Pri vaji dihanja vulkan so otroci z veseljem sodelovali. Najprej so mi navdušeno povedali
vse, kar vedo o vulkanih, nato pa smo začeli izvajati vajo. Želeli so jo ponoviti, zato smo jo
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izvedli trikrat. Vaje v parih so šle ta dan otrokom že mnogo bolje kot prejšnji dan. Za vse
so se približno spomnili, kaj morajo narediti, potrebovali so le malo mojega usmerjanja.
Spraševali so me, če so se postavili pravilno, jaz pa sem to potrdila ali pa jim pomagala, da
so položaj izvedli pravilno. Delo v dvojicah jim je bilo tako kot prejšnji dan tudi tokrat
zelo zabavno. Med vajami so se nasmejali in se načudili, v kakšne položaje se morajo
postaviti. Najbolj smešen se jim je zdel položaj stola, pri katerem so se nasmejali ob tem,
ko so se trudili biti v počepu z zadnjicami skupaj. Lutko psa Tepka imajo otroci zelo radi.
Z navdušenjem so mu kazali, katere položaje že obvladajo, in mu en čez drugega to hiteli
razlagati. Večino položajev so si otroci zapomnili, zato so zgodbi sledili brez težav.
Vsebino so si tudi dobro zapomnili, saj so mi na koncu znali zelo natančno povedati, o čem
je govorila zgodba.
5.9

PETEK, 15. 4. 2016

Cilji dejavnosti:
 Otrok se igra igre, pri katerih mora upoštevati pravila.
 Otrok z veseljem sodeluje pri igrah.
 Otrok spoznava različne položaje in odnose med deli lastnega telesa ter med ljudmi.
Potek dejavnosti:
Za začetek smo se z otroki spremenili v velike slone. Postavili smo se v kolono drug za
drugim. Nagnili smo se naprej in z eno roko prijeli roko tistega, ki je bil pred nami, drugo
roko pa smo dali med nogami nazaj in z njo prijeli tistega, ki je bil za nami. Jaz sem bila na
začetku in sem prosto roko iztegnila naprej (rilec), otrok, ki je bil zadnji, pa je iztegnil
prosto roko nazaj (rep). Ko smo se vsi prijeli, smo v takšnem položaju začeli počasi hoditi
(Gibbs, 2003). Hitrost hoje sem sproti spreminjala. Menjavala sem hitro in počasno hojo,
poskusili pa smo tudi teči.
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Slika 40: Hoja slona
Nato smo se spremenili v sončnico. Usedli smo se na tla v krog z iztegnjenimi nogami in
zravnanimi hrbti ter se prijeli za roke. Skupaj smo se nagnili naprej, za kar sem uporabila
prispodobo, da je cvet sončnice še zaprt. Počasi smo zravnali hrbte in dvigovali roke
navzgor, s čimer smo prikazali, da je sončnica začela cveteti. S sklenjenimi rokami smo se
nato skupaj počasi nagnili nazaj in se na koncu ulegli. Takrat je sončnica do konca
zacvetela (Pegrum, 2004).

Slika 41: Sončnica
Nato smo naredili še kolo. Usedli smo v krog tako, da smo imeli roke narazen in se s
stopali dotikali drug drugega. Rekla sem jim, da smo veliko kolo, ki se vrti najprej v desno
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stran. Pri tem smo se nagnili nad desno nogo in se poskušali z rokami dotakniti prstov na
desni nogi. Enako smo naredili še na drugi strani, saj se je kolo začelo vrteti v drugo smer.
Nato sem rekla, da se je kolo ustavilo, pri čemer smo se poskušali z zravnanimi hrbti
nagniti čim bolj naprej. Vse skupaj smo še dvakrat ponovili (Stewart in Phillips, 1992).

Slika 42: Kolo
Zatem smo se razdelili v pare. Najprej smo naredili položaj čolna. Usedli smo se na tla
tako, da smo bili v parih obrnjeni drug proti drugemu. Prijeli smo se za roke in počasi z
zravnanimi hrbti dvignili noge tako, da smo imeli stopala na koncu skupaj (Pegrum, 2004).

Slika 43: Položaj čolna
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Naslednja vaja v parih je bila samokolnica. En otrok je prijel drugega za noge, ta pa je
hodil po rokah po prostoru. Nato so si otroci v parih vloge zamenjali.

Slika 44: Samokolnica
Sledila je igra babičino drevo. Otroke sem spodbudila, da so se postavili v vrsto drug poleg
drugega. En otrok je bil babica in je stopil nekaj korakov pred ostale, tako da je bil s
hrbtom obrnjen proti njim. Počasi je hodil naprej, ostali otroci pa z enako hitrostjo za njim.
Ko se je obrnil, so se morali vsi postaviti v položaj drevesa. Komur to ni uspelo, ga je
»babica« poslala nazaj na začetek. Igro smo se igrali toliko časa, dokler niso imeli vsi
otroci, ki so želeli, možnost biti babica (Stewart in Phillips, 1992).
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Slika 45: Babičino drevo
Nato smo se igrali igro kegljanje. Nekaj otrok se je usedlo na tla po turško in predstavljalo
keglje. En otrok je dobil žogo, se postavil za označeno črto in z žogo poskušal zadeti
keglje. Otroci, ki so predstavljali keglje, so se lahko umikali le na ta način, da so se zibali
levo in desno, niso pa se smeli kako drugače premikati. »Kegelj,« ki je bil podrt, je moral k
otrokom, ki so opazovali. Vloge sem menjavala, tako da so imeli vsi otroci možnost, da so
se preizkusili v vlogi kegljev in tistega, ki jih cilja (Stewart in Phillips, 1992).

Slika 46: Kegljanje
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Kot zadnjo dejavnost smo se še enkrat igrali igro postavi se v položaj. Otroci so tekli
prosto po prostoru. Ko sem zaklicala ime enega od položajev, ki smo jih že spoznali, so se
postavili v ta položaj, nato pa tekli naprej.
Analiza dejavnosti:
Otroke sem za dejavnosti motivirala s slonjo hojo. Všeč jim je bila zamisel, da se bomo
spremenili v velikega slona. Ko sem jim povedala, kako se morajo postaviti, so se čudili in
se začeli postavljati v položaj ter pri tem nekateri v smehu vzdihovali, kako je to težko.
Celotna vaja se jim je zdela zelo zabavna. Smejali so se svoji okorni hoji, ker so se morali
tako zapleteno držati med seboj. Najbolj so se smejali, ko sem jim rekla, da slon sedaj teče,
saj so imeli pri tem veliko težav. Med hojo se je vsem otrokom uspelo držati in se med
seboj niso spuščali, jih je pa veliko potrebovalo mojo pomoč, da se jim je uspelo na tak
način prijeti. Pri drugi dejavnosti je otroke pritegnila zgodba o sončnici. Večino časa so
sledili mojemu gibanju, le na koncu, ko smo se nagibali nazaj, večina otrok tega ni uspela
izvesti počasi, ampak so se hitro ulegli na tla. Ko sem jih opozorila, da morajo to narediti
počasi, so se potrudili, vendar večini otrok vseeno ni uspelo zdržati v tem položaju in so se
hitro ulegli. Pri tretji vaji pa se je bilo nekaterim zelo težko dotakniti svojih prstov na nogi
in so tudi komentirali, da je to zelo težko. Pri izvajanju vaj v parih so uživali in lahko
rečem, da so se res sprostili. Na začetku je bilo videti, kot da položaj čolna ne bo uspel
nikomur, nato pa so ob večkratnih poskusih in mojih besednih spodbudah ter usmerjanju
vsi otroci vsaj približno uspeli izvesti ta položaj. Na to so bili zelo ponosni in na njihovo
željo sem morala slikati vsak par posebej. Samokolnico so otroci že poznali. Odločila sem
se, da jo kljub temu izvedem, saj jim je zelo všeč. Izkazalo se je, da je bila to dobra
odločitev, saj so v njej res uživali. Tudi igra babičino drevo jim je bila zanimiva.
Upoštevali so pravila. Vsakič, ko se je »babica« obrnila, so se začeli smejati. Zdelo se mi
je, da so bili dolgo motivirani za igro. Skoraj vsi so se želeli preizkusiti v vlogi babice.
Prav tako jim je bila zelo zanimiva igra kegljanje. Ko sem jim povedala ime igre, so se
nekaterim otrokom kar zasvetile oči. Zelo smešno se jim je zdelo, da so predstavljali
keglje. Tudi za to igro so bili otroci dolgo motivirani. Vsi so se želeli preizkusiti tako v
vlogi keglja kot tistega, ki z žogo cilja keglje. Za konec sem se odločila, da še enkrat
izvedem igro postavi se v položaj. To sem storila zaradi odziva otrok, ko smo se jo igrali
prvič. Bila jim je namreč tako všeč, da so me prosili, če se jo bomo lahko igrali še kdaj.
Zato sem se odločila, da jo tokrat izvedem še enkrat, in otroci so v njej ponovno uživali.
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5.10

PONEDELJEK, 18. 4. 2016

Cilji dejavnosti:
 Otrok spozna, razume in upošteva pravila iger.
 Otrok pozorno posluša zgodbo ter izvaja že poznane in nove položaje.
 Otrok se ob masažah sprosti in umiri.
Potek dejavnosti:
Jogo sem izvajala z otroki v dveh skupinah, najprej z eno, nato pa z drugo. Na začetku sem
vključila psa Tepka, ki se je otrokom že zelo prikupil. Povedal jim je, da je slišal, da bodo
šli danes pri jogi na obisk na kmetijo. Razložil pa jim je tudi, da je slišal, da bodo jutri
začeli pripravljati predstavo, s katero bodo otrokom iz drugih skupin predstavili jogo.
Spodbudil jih je, da že ta dan poskušajo malo razmisliti o tem, kakšna bi lahko bila zgodba
za predstavo. Psa Tepka smo nato dali na omaro, da nas je lahko gledal, mi pa smo začeli z
igro veter med drevesi. Poklicala sem polovico otrok in jim povedala, da se bodo
spremenili v drevesa, ostalim pa sem rekla, da bodo veter. Otroci, ki so predstavljali
drevesa, so se postavili v položaj drevesa, medtem ko so se ostali kot veter gibali okrog
njih (How to Do Yoga Games with Large Groups of Kids, 2016). Sproti sem jih usmerjala
tako, da sem jim govorila, kako hitro piha veter. Vloge so si nato še zamenjali.

Slika 47: Igra veter med drevesi
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Druga igra, ki sem jo predstavila otrokom, je bila skala, drevo, most. Otroke sem
spodbudila, da so se postavili po trije skupaj drug za drugim. Prvi v skupini je postal
kamen, drugi je bil drevo, tretji pa most. Tisti, ki so predstavljali kamen, so se usedli na
pete in se naslonili na stegna (položaj čebele). Tisti, ki so predstavljali drevesa, so skočili
čez kamen in se pred njim postavili v položaj drevesa. Tretji v skupini pa so šli okrog
drevesa, skočili čez kamen in se postavili v položaj mostu. »Kamen« je nato vstal, šel pod
mostom, okrog drevesa in zopet postal kamen. Nato so vse skupaj ponovili.

Slika 48: Igra skala, drevo, most
Nato sem začela s pripovedovanjem zgodbe O kozi in čebeli:
Lepega dne je v zajčkovo hiško prišla koza. Rogata, brezobzirna, slabovoljna koza. In ker
ji je bilo v zajčkovi lepi hiški toplo in udobno, se je kar lepo namestila. Zaprla se je v hišo
in obupanemu zajčku zabrusila, da ne-e-e-e-e, da ne gre ven. Pa je zajček na pomoč
poklical mačko – ona ima ostre kremplje, teh pa se koze bojijo. Mačka pride, se pretegne
in reče kozi, naj se pobere iz hiše. Koza reče: »Ne-e-e-e-e grem, imam ostre roge in
nikogar se ne bojim!« Pa pride pes. Tudi njemu reče koza enako. Pa pride pujsek
(povaljamo se po hrbtu in krulimo). Pa goska. Pa osel! Čisto vse živali koza nažene.
Naposled živalce na kmetiji sklenejo poklicati medveda (pes, le da se premika tako, da
stopa naprej hkrati z levo roko in levo nogo), ker je on največji in njega se bo koza gotovo
bala. Ampak koza nažene tudi medveda. Potem pribrenči mimo čebelica, in ko vidi,
kakšna je situacija, predlaga, da bi poskusila še ona. Vljudno potrka na vrata in prosi kozo,
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naj zapusti zajčkovo hiško. Koza noče. »Ne-e-e-e-e,« se dere. »Ne grem!« Potem čebelica
zleti v hiško skozi okno in brenči okoli kozinih ušes, da ta postane zelo živčna. Niti pičiti ji
je ni treba! Koza na stežaj odpre vrata in pobegne v gozd. Niso je več videli. Zajček se lepo
zahvali čebelici in vse živali povabi na čaj, piškote in masažo (Božič, 2012).
Ob pripovedovanju zgodbe smo z otroki izvajali asane. Nekatere so že poznali, nekaj pa je
bilo novih. To je bil na primer položaj hiške, ki smo ga izvedli v korakih (Božič, 2012):
1. Stojimo vzravnano, noge damo narazen, težo pa enakomerno razporedimo na obe
stopali in po celotnih površinah podplatov.
2. Roke dvignemo nad glavo tako, da so dlani obrnjene druga proti drugi.
3. S konicami prstov se skušamo dotakniti neba in hkrati čutimo močna, stabilna stopala
na tleh.
Spoznali smo tudi položaj zajčka, ki smo ga izvedli v korakih (Božič, 2012):
1. Stojimo vzravnano, stopala so skupaj.
2. Dlani položimo k ušesom (naredimo »ušeska«).
3. Pokrčimo kolena. Stegna so čim bolj vzporedna s tlemi. Pri tem imamo raven hrbet in
odprt prsni koš.
Nov položaj goske smo izvedli v korakih (Božič, 2012):
1. Roke položimo v boke, komolce uporabimo kot krila.
2. Stopimo z eno nogo naprej in se priklonimo z iztegnjenimi nogami ter čim bolj ravnim
hrbtom.
3. Ponovimo na drugi strani.
Položaj osla pa smo izvedli v korakih (Božič, 2012):
1. Postavimo se v položaj psa, stopala in dlani imamo v širini ramen.
2. Odženemo se z obema nogama in z njima brcnemo v zrak. Za hip zadržimo težo na
rokah, ki so iztegnjene, prsti na dlaneh so razprti.
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Na koncu zgodbe je zajček obljubil živalim masažo, zato sem z otroki izvedla tri masaže.
Prva je bila medvedja hoja. Otroke sem spodbudila, da so se razdelili v pare. Eden se je
ulegel na tla na trebuh, drugi pa je ob njem stal razkoračen čez noge, in sicer v višini kolen
ležečega otroka. Sklonil se je k njegovemu telesu. Komolce je imel pri tem stegnjene,
glava pa mu je visela naprej. Z dlanmi se je z vso svojo težo naslonil na hrbet in hodil
navzgor ter navzdol po hrbtu ležečega, tako da mu ni povzročal bolečin (Schmidt, 2008a).

Slika 49: Masaža medvedja hoja
Druga masaža, ki smo jo izvedli, je bila gnetenje testa. Otroci so bili še vedno v parih. En
otrok se je ulegel na trebuh, drugi pa je pokleknil zraven njega in mu začel gnesti hrbet.
Dlani je prestavljal po celem hrbtu v smeri od zgoraj navzdol. Potem je pritiskal istočasno
po diagonalah hrbta. Končal je s »svaljkanjem« hrbta tako, da je telo na koncu večkrat
zazibal z desne na levo stran trebuha in obratno. V kruh smo dodali tudi semena. Nato so
otroci počakali, da je kruh vzhajal. Otrok, ki je gnetel testo, se je ulegel povprek čez hrbet
ležečega in ga grel. Testo je vzhajalo tako, da je ležeči malo dvignil svojega soigralca.
Nato sta vlogi zamenjala (Schmidt, 2008a).
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Slika 50: Masaža gnetenje testa
Zadnja masaža je bila pometamo. En otrok se je ulegel na trebuh, drugi pa je pokleknil
zraven njega. Z robom dlani je drsel po telesu ležečega, kot bi zbiral na kup drobtinice na
mizi. Ko se je otroku zazdelo, da je pometel že vse drobtinice, jih je z obema rokama
pobral, se dvignil in odnesel smeti v koš, kjer je stresel dlani. Nato so si otroci vloge
zamenjali (Schmidt, 2008a).
Analiza dejavnosti:
Psa Tepka so otroci zelo vzljubili. Z njim se radi pogovarjajo in če ga kdaj nisem vključila
v dejavnosti joge, mi je takoj kdo rekel: »Kaj pa Tepko?« Pogovor z njim jih vedno
motivira za nadaljnje dejavnosti. Pri prvi igri veter med drevesi so otroci v vlogi vetra zelo
uživali. Ko sem jim rekla, naj pihajo močno, so krilili z rokami, se vrteli in se smejali ob
tem, ko sem drevesa spodbudila, da se zibajo v vetru. En deček je komentiral: »Veter nas
žgečka!« Pri drugi igri skala, drevo, most pa so otroci potrebovali precej moje razlage in
demonstracije. Težko jim je bilo razumeti, da ko enkrat nekaj naredijo, se morajo spet
postaviti na začetek v svoj položaj. Bilo bi tudi bolje, če bi to igro izvajali v telovadnici,
kjer bi imeli otroci več prostora kot v igralnici, kjer so se morali, ko so prišli do konca
sobe, premakniti, kar jih je malo zmedlo. Najbolj všeč od vsega pri tej igri jim je bilo
plezanje pod mostom. Ko sem po igrah pripovedovala zgodbo, so me ves čas pozorno
poslušali. Čakali so, kaj bom rekla, me opazovali in poskušali čim natančneje ponoviti za
mano, ko sem jim demonstrirala nove asane. Iz njihovih odzivov sklepam, da jim je bila
zgodba všeč, saj so bili skoraj ves čas čisto tiho, da so slišali pripoved, ob izvajanju novih
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položajev pa so pozorno opazovali mojo demonstracijo in se trudili izvesti asano po svojih
najboljših močeh. Pri masažah so se vsi otroci sprostili in umirili. Usmerili so se na svoja
občutenja in bili pozorni na to, da je bilo tistemu, ki so ga masirali, prijetno. Masaže so jim
bile zelo zanimive in med dejavnostjo se je nekajkrat slišalo: »Kok je to dobr!« Poudarila
sem, da morajo masirati tako, da bo drugemu prijetno, da ne smejo biti grobi, in res so bili
pozorni na to. Tistega, ki je ležal, so spraševali: »Ali je premočno?«, »Ali ti paše?« in
podobno. Otroci so se tako sprostili, poleg tega pa so se med njimi poglabljale prijateljske
vezi in zaupanje.
5.11

TOREK, 19. 4. 2016

Cilji dejavnosti:
 Otrok z vdihavanjem skozi slamico poskuša pobrati kroglico s tal.
 Otrok ponovi nekatere že znane položaje in spozna nekaj novih.
 Otrok sledi zgodbi in se vživi v svojo vlogo.
Potek dejavnosti:
Dejavnosti sem izvajala z otroki v dveh skupinah. Že predhodno sem na tla stresla
bombažne kroglice. Otrokom sem povedala, da se bomo spremenili v slone. Vsakemu sem
dala eno slamico in jim povedala, da so to njihovi rilci. Že sami so opazili raztresene
kroglice po tleh in povedala sem jim, da je prej tukaj mimo hodil slonček s polno vrečo
takšnih kroglic in jih je po nesreči stresel. Bilo jih je tako veliko, da vseh ni mogel pobrati.
Otroke sem zato spodbudila, da bi pomagali slončku pobrati še preostale kroglice. Tako
smo začeli z dihalno tehniko slamica. Otroci so vdihovali skozi slamico in poskušali zgolj
s sapo pobrati kroglico s tal ter jo dati v za to pripravljen voziček (Božič, 2012).
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Slika 51: Dihalna vaja slamica
Ko je otrokom uspelo pobrati vse kroglice s tal, sem jim rekla, da jim bom povedala
zgodbo o slončku, ki so mu pomagali. Vprašala sem jih, če bi to zgodbo mogoče poskušali
zaigrati. Najprej smo skupaj izvedli vse položaje, ki se v zgodbi pojavijo. Nekaj položajev
so že poznali, na novo pa smo se naučili položaj slončka: predklon s sklenjenima rokama,
ki predstavljata rilec (Božič, 2012). V zgodbi so nastopale tudi opice. Pri tem položaju smo
skakali tako, da smo se odrivali z vsemi štirimi nogami. Položaj krokodila smo izvedli na
način kot kačo, le da smo se naslonili na komolce in podlakti, boke pa smo imeli v zraku.
Položaj metulja pa smo izvedli v korakih (Božič, 2012):
1. Sedimo z zravnano hrbtenico.
2. Stopala položimo tako, da se podplati stikajo, kolena razmaknemo proti tlom.
3. Dlani položimo na tla za sabo, da so nam v oporo.
Ko smo prikazali vse asane in si razdelili vloge, smo uprizorili zgodbo, ki sem jo
pripovedovala:
Živel je nekoč mali slonček, ki je bil nadvse radoveden. Stalno je spraševal in spraševal in
družina, ki je morala na neskončno reko vprašanj odgovarjati, je bila tega že precej
naveličana. Lepega dne ga je začelo zanimati, kaj jedo krokodili za kosilo. Pa je vprašal
opice. Prestrašile so se ga in ga poslale drugam, češ da one pa že ne vedo. Pa metulja – ta
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se je nasmehnil in odfrfotal. Potem je vprašal žirafo – ta je povedala, da krokodila še nikoli
ni videla pri kosilu. Potem je vprašal leva – ta je le zarjovel in se odpravil drugam, niti
začel ni odgovarjati. Potem se je oglasil progasti skalni piton (kača) in obljubil, da mu bo
pomagal. Šla sta do reke (se vsi kotalimo). Tam se je na skali sončil krokodil. Ker pa
slonček ni vedel, kdo je to, je vprašal kar njega, ali ve, kaj krokodil je za kosilo. Veliki
plazilec je zamežikal z očmi v sonce, zagledal lepega malega slončka in mu pomignil, naj
pride bližje, češ da mu bo odgovor zašepetal v uho. In res, slonček se je nič hudega sluteč
približal, krokodil pa ga je zgrabil za nos in začel vleči v reko, da bi ga tam lažje pohrustal.
Slonček se je upiral z vsemi štirimi! Ko je progasti skalni piton to videl, mu je priskočil na
pomoč. Skupaj sta potegnila – en, dva, tri! – in krokodil je končno izpustil slonji nos.
Slonček je nekaj trenutkov sopeč počival na bregu, potem pa se je zagledal v gladino in
opazil svoj nos: bil je žareče rdeč od vlečenja in predvsem – zelo dolg! Najprej je bil
žalosten, potem pa, ko se je bolečina polegla, je bil nad novim nosom navdušen. Na poti
domov si je lahko kar z drevesa natrgal banane! Lahko se je tuširal … In če se je usedel, si
je lahko kar z rilcem popraskal podplate. Zahvalil se je prijaznemu pitonu in se poslovil.
Doma je vsem povedal zgodbo o krutem krokodilu in se potem zvil k mamici, zaprl oči in
blaženo zaspal (Božič, 2012).

Slika 52: Slon in kača v zgodbi
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Analiza dejavnosti:
Otroke so že takoj ob prihodu v prostor, kjer smo izvajali jogo, pritegnile bombažne
kroglice, raztresene po tleh. Spraševali so me, zakaj so na tleh. Ko sem jim povedala, kaj
se je zgodilo, so bili takoj za to, da bodo pomagali slončku. Upoštevali so moja navodila in
res poskušali pobrati kroglice le s slamicami, brez pomoči rok. Ena deklica je ob tem
komentirala: »To je tako težko!« Kljub temu pa se je trudila in poskušala še naprej. Tudi
ostali otroci so se trudili, tudi če komu to ni šlo najbolje. Bili so zelo motivirani za to
dihalno vajo. Vztrajali so toliko časa, dokler niso s tal pobrali vseh kroglic. Nato so mi
pozorno prisluhnili, ko sem jim rekla, da jim bom pripovedovala zgodbo, ki jo bodo oni
hkrati uprizarjali. Ko sem jim kazala nove asane, so sledili moji demonstraciji in poskušali
ponoviti za mano. Pri razdeljevanju vlog se je za vsako vlogo javilo več otrok. Ker pa so
bile pravzaprav vse vloge zelo zanimive, so bili na koncu vsi zadovoljni. Mojemu
pripovedovanju so pozorno sledili in le tri otroke sem morala opomniti, da so na vrsti. Če
sem videla, da kateri od otrok ni vedel, kaj naj naredi, sem stopila do njega in mu malce
namignila. Vse skupaj sem poskušala narediti čim bolj sproščeno. Otrok ob
pripovedovanju zgodbe nisem želela preveč usmerjati. Že na začetku sem jim povedala, naj
se sami spomnijo, kako bodo zaigrali, in da so lahko povsem samosvoji. Otroci so bili zato
med dejavnostjo sproščeni in niso bili v zadregi, ker bi jih skrbelo, da bodo kaj pozabili
reči ali narediti.
5.12

SREDA, 20. 4. 2016

Cilji dejavnosti:
 Otrok si izmišlja lastno zgodbo.
 Otrok prevzame vlogo in jo odigra.
 Otrok sodeluje pri izdelavi scene (slika po lastni domišljiji in predstavah).
Potek dejavnosti:
Tudi tokrat smo delali v dveh skupinah. Vsaka skupina si je najprej izmislila svojo lastno
zgodbo za predstavo. Otrokom sem dala knjige z asanami, ki smo jih že spoznali, da so se
spomnili, kaj vse lahko vključijo v zgodbo, na kateri bo temeljila naša predstava. Ob
listanju so imeli veliko komentarjev, na primer: »Oooo točno, letalo!« in podobno. Veliko
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jih je ob tem tudi izvajalo posamezne položaje. Nato sem jih spodbudila, da smo začeli s
sestavljanjem zgodbe za našo predstavo, s katero bomo pokazali tudi drugim otrokom,
kako je joga lahko zabavna.

Slika 53: Sestavljanje zgodbe
Z eno skupino smo sestavili Zgodbo o slončku:
Nekoč je živel slonček Anel, ki se je zelo rad igral s kužkom Topkom. Zelo rada sta se
lovila in igrala igro dan, noč. Nekega dne sta se odločila, da bosta izvedela, kaj jejo kače za
kosilo. In sta hodila in hodila mimo dreves in reke, kjer sta srečala ribo. Slonček jo je
vprašal: »Ali veš, kaj jejo kače za kosilo?« Riba je rekla: »Jojoj, tega pa ne vem.« Potem je
mimo priletel metulj. Kuža ga je vprašal: »Ali ti veš, kaj jejo kače za kosilo?« Metulj je
rekel: »Ojoj,« se nasmejal in odletel. Slonček in kužek sta se odpravila naprej in videla dva
tigra. Malo sta se ju bala, vendar sta šla vseeno do njiju in ju vprašala: »Kaj jejo kače za
kosilo?« Tigra sta odgovorila: »Ne veva,« se pretegnila in šla naprej. Pa je priletela ptica.
Ta je rekla slončku: »Ja, pojdi vprašat kačo, kaj je za kosilo.« Slonček se je malo
obotavljal in šel do kače. Kača je počivala in slonček jo je zbudil. Kača se je ustrašila, ga
prijela za nos in ga začela vleči. Potem sta prišla tigra, prestrašila kačo in kača je zbežala.
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Z drugo skupino pa smo sestavili zgodbo Orel v džungli:
Nekoč je živelo drevo na robu džungle. In nekega dne je prišel tja orel in ga vprašal, zakaj
ga živali toliko ne marajo. Drevo mu je reklo, da tega ne ve, da naj gre vprašat leva. Šel je
vprašat leva: »Zakaj me živali ne marajo?« Lev je rekel: »Tudi jaz tega ne vem.« Potem je
šel vprašat žirafo. Ta je rekla: »Ne vem,« in orel ni vedel, kaj naj naredi. Usedel se je k
drevesu in razmišljal. Pa se je spomnil: »Lahko bi šel vprašat kobro!« Kobra mu je rekla:
»Ne vem jaz, zakaj te živali ne marajo.« Potem je šel vprašat kamelo. Ta je rekla: »Bil si
nesramen, zato so vse živali jezne nate!« Na poti nazaj domov je orel zajokal od žalosti.
Nato pa se je spomnil, da gre lahko prijateljem pomagat, da bodo spet postali njegovi
prijatelji. Šel je do kobre in ji pomagal pomiti okna. Levu je pomagal pomiti stole.
Kamelama pa je pomagal očistiti mizo. Živali so bile vesele in lev je rekel: »Dobro si to
naredil, da si nam pomagal! To lahko ponovimo vsako pomlad in sedaj bomo spet tvoji
prijatelji.«
Ko smo v vsaki skupini napisali zgodbo, smo si razdelili vloge. Pri tem sem upoštevala
želje otrok. Nato pa smo zgodbo zaigrali. Jaz sem jo pripovedovala, otroci pa so, ko je bila
omenjena vloga, ki so jo igrali, prišli na »oder« in zaigrali.

Slika 54: Uprizoritev zgodbe (riba, slon, pes, reka)
Kasneje so otroci naslikali še sceno za predstavo. Skupaj smo zlepili dva velika lista
papirja, dala sem jim čopiče in tempera barve. Pustila sem jih, da so slikali povsem po
svoji domišljiji.
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Slika 55: Slikanje scene
Analiza dejavnosti:
Pri listanju knjig na začetku so mi otroci ponosno kazali, kaj vse so si zapomnili, in
navdušeno razlagali, da se vsega spomnijo. Ko sem jih spodbudila, da začnejo sestavljati
zgodbo za predstavo, so v obeh skupinah začeli sestavljati podobne zgodbe, kot smo jih pri
jogi že imeli. Na začetku sem jih spodbujala in usmerjala k temu, da bi si izmislili povsem
drugačno zgodbo, vendar otroci tega niso želeli. Na koncu sem spoznala, da si želijo
odigrati podobno zgodbo, saj jim je bila zelo všeč, zato sem pustila, da so povedali takšno,
kakršno so želeli, jaz pa sem si jo sproti zapisovala. Ko sem jim dodeljevala vloge, sem se
trudila, da je vsak dobil tisto, ki jo je želel. Na koncu so bili s svojo vlogo zadovoljni vsi.
Pri igri sem jim pustila, da so lahko uprizorili svojo vlogo, kakor so želeli. Dogovorili smo
se le, da vključijo ustrezne jogijske položaje. Otroci so v igri uživali. Niso bili obremenjeni
s tem, da česa ne bodo znali, saj sem jim povedala, da ne bodo nič rekli narobe in da če jim
res ne bo šlo, jim bom pomagala. Igrali so sproščeno in z veseljem. Bili so tudi motivirani
za kasnejšo izdelavo scene. Tu sem jim pustila povsem prosto pot. Usmerila sem jih le
toliko, da sem jim rekla, da mora biti smiselno povezano z zgodbo. Otroci so imeli veliko
zamisli in so slikali, vse dokler niso bili listi povsem poslikani.
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5.13

ČETRTEK, 21. 4. 2016

Cilja dejavnosti:
 Otrok odigra svojo vlogo v vaji za predstavo in pri tem uživa.
 Otrok si po lastni domišljiji izdela kostum za predstavo.
Potek dejavnosti:
Z otroki smo imeli najprej vajo za predstavo. Ker so otroci zgodbo sestavljali v dveh
skupinah, so se tudi ta dan razdelili na enak način. Ena skupina je za vajo odigrala celotno
zgodbo, druga skupina pa je bila v vlogi gledalcev. Nato sta se skupini zamenjali.

Slika 56: Vaja za predstavo
Kasneje smo izdelali še kostume za predstavo. Otrokom sem razdelila risalne liste,
voščenke, škarje in papir ter jim dala navodilo, naj izdelajo kostum za svojo vlogo.
Namenoma sem jih poskušala čim manj usmerjati, saj sem želela, da se sami domislijo, kaj
bi lahko naredili. Sem jim pa rekla, da če bodo imeli težave, naj me pokličejo in jim bom
pomagala. Večina otrok je kar sama začela ustvarjati, nekaterim pa sem morala le podati
kakšno zamisel, kaj bi lahko naredili.
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Slika 57: Izdelovanje kostumov
Analiza dejavnosti:
Otroci v obeh skupinah so si zgodbi zelo dobro zapomnili. Vsi so vedeli, katero vlogo
igrajo. Tudi položaje za posamezne vloge so vsi znali pokazati. Pri govorjenju besedila
prav tako skoraj nihče ni potreboval pomoči. Verjetno je bilo tako, ker smo sestavili točno
tako zgodbo, kot so želeli otroci, in je bilo besedila, ki so ga govorili, malo in je bilo
enostavno. Otroke sem pri igranju spodbujala, da so se sami domislili, kako bodo nekaj
povedali in kako se bodo gibali. Že prejšnji dan smo se dogovorili, da s svojimi vlogami
prikazujejo položaje, ki smo se jih naučili pri jogi, kar so vsi otroci upoštevali. Vadili so z
veseljem, skupina, ki je bila v vlogi gledalcev, pa je ves čas pozorno spremljala igro drugo
skupine. Bilo jim je všeč, da so lahko slišali in videli tudi zgodbo druge skupine. Ko sem
jim povedala, da bomo izdelali še kostume, so bili navdušeni. Večina otrok je imela takoj
kakšno zamisel, kaj bi lahko naredili. Na primer deček, ki je igral slona, se je takoj odločil,
da naredi velika ušesa. Eden od otrok, ki so igrali leve, se je spomnil, da bi lahko naredil
grivo, ki jo bo dal okrog vratu. Nekaj otrok je imelo na začetku malo težav in so me
spraševali, kaj lahko naredijo. Dala sem jim kakšen namig, nato pa pustila, da so
samostojno ustvarjali. Pomagala sem jim le toliko, da sem jim naredila na primer trak za
okrog glave, da so lahko nanj nalepili ušesa, ali privezala vrvico na krila in podobno. Ko so
končali svoj kostum, so mi navdušeno kazali, kaj so naredili.
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5.14

PETEK, 22. 4. 2016

Cilja dejavnosti:
 Otrok z veseljem nastopi pri predstavi pred otroki iz druge skupine.
 Otrok samostojno in sproščeno odigra svojo vlogo ter pri tem uporabi jogijske
položaje.
Potek dejavnosti:
Vsaka skupina je najprej enkrat za vajo zaigrala dramatizacijo, ki so jo pripravili sami. Ena
skupina je igrala, druga pa je bila v vlogi gledalcev. Nato sta se zamenjali. Zatem si je vsak
nadel svoj kostum. Pomagala sem jim prilepiti kožuhe, zavezati krila in podobno. Z
barvami za obraz sem tistim, ki so želeli, poslikala še obraze. Pripravili smo stole za
gledalce in sceno. Nato smo povabili otroke iz skupine Račke, da si pridejo ogledat
predstavo, ki smo jo pripravili. Najprej je polovica otrok odigrala dramatizacijo Orel v
džungli, nato pa še druga polovica Zgodbo o slončku.

Slika 58: Nastopajoči pred predstavo
Ob koncu projekta sem vsakemu otroku posebej zastavila vprašanje, kaj mu je bilo pri jogi
najbolj všeč. Odgovori so bili naslednji:
 »Najbolj všeč mi je bila presta.«
 »Ko smo sestavljali zgodbico in jo zaigrali.«
 »Most, ker ga že dobro znam.«
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 »Ko smo igrali igrico Slončka.«
 »Ko smo v petek šli v telovadnico, ko smo sončnico naredili.«
 »Najbolj všeč mi je bil položaj leva.«
 »Ko smo imeli predstavo.«
 »Ko smo delali položaj od leva in od kamele.«
 »Ko smo s slamico žogice pobirali.«
 »Ko smo delali psa in ko si rekla en položaj in smo se morali v tisti položaj postaviti.«
 »Predstava Orel v džungli.«
 »Ko smo se šli tisto igrico, ko si ti nekaj rekla in smo se morali v tisto postaviti.«
 »Kobra in lev.«
 »Pri jogi mi je bilo najbolj všeč, ko smo pobirali s slamicami cofke.«
 »Vsa joga, ki smo jo delali, mi je bila všeč.«
 »Igrica, ko smo bili keglji.«
 »Predstava od orla.«
Analiza dejavnosti:
Otroci so bili zelo ponosni na dramatizacijo, ki so jo ustvarili, in na kostume, ki so jih sami
izdelali. Ko smo najprej le vadili brez kostumov in scene, me je nekaj otrok vprašalo, kdaj
bomo dodali še sceno in kostume. Tega so se namreč zelo veselili. Ko so si končno nadeli
vsak svoj kostum, so bili nad tem navdušeni in so se mi drug za drugim kazali ter razlagali,
kaj predstavlja to, kar so izdelali, mi podajali navodila, kako in kam moram kaj prilepiti,
zavezati in podobno. To, da so lahko nastopili z dramatizacijama pred drugo skupino otrok,
jim je bilo zelo všeč. Ker so zgodbo ustvarili sami, dobro poznali položaje joge in so lahko
bili pri izražanju samosvoji, treme pred nastopom in skrbi, da bi kaj pozabili, ni bilo.
Otroci so igrali sproščeno in se ob tem tudi zabavali. Nihče od otrok ni izrazil odpora do
tega, da bi igral, ampak so vsi z veseljem pristopili k nastopu. Na koncu so bili tako
navdušeni, da so me vprašali, če bodo lahko nastopili tudi za starše.

6

EVALVACIJA CELOTNEGA PROJEKTA

Ker otroci v tej skupini še niso poznali joge kot oblike vadbe in sprostitve, je bil moj
namen vpeljati dejavnosti joge na način, ki bi jim bil blizu. Najprej sem želela pri otrocih
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vzbuditi zanimanje za raziskovanje joge. Ker je aktivno učenje tisto, ki je najbolj
učinkovito in otroke najbolj motivira, sem se odločila, da bom dejavnosti pripravila tako,
da bodo otroci ves čas raziskovali, spoznavali in preizkušali jogo. Trudila sem se, da sem
pripravila čim bolj raznolike dejavnosti, da je bilo vse skupaj otrokom še toliko bolj
zanimivo. Skupina, v kateri sem izvajala projekt, je živahna in njihovo najmočnejše
področje je ravno gibanje. V njem uživajo, zato je bila za otroke zanimiva že izhodiščna
ugotovitev, da je joga ena vrsta telovadbe. Ko so gledali knjige, so že kar sami, ne da bi
jim karkoli rekla, preizkušali različne položaje, ob katerih so se zelo zabavali. Z uvodnimi
dejavnostmi mi je uspelo pri njih vzbuditi radovednost in motivacijo za raziskovanje joge.
Kot zelo dobra motivacija se je izkazala lutka pes Tepko, saj so mu otroci z veseljem
kazali asane, ki so se jih naučili. Že drugi dan sta dva otroka med prosto igro sama želela
izvajati jogo in prišla do mene, da sem ju gledala, koliko položajev že znata izvesti, ter
jima pomagala, če se česa nista spomnila. En dan pa je ena od deklic popoldan med prosto
igro pred prihodom staršev risala različne asane. Tudi med samimi dejavnostmi so se otroci
zabavali in si zelo hitro zapomnili posamezne položaje. Že drugi dan je večina znala
poimenovati vse in jih vsaj približno pokazati. Ob izvajanju vaj so se tudi zabavali. Na svoj
napredek so bili zelo ponosni in so mi ves čas kazali, kako dobro jim že gre. Bila sem
presenečena nad tem, kako hitro so napredovali. Večino položajev sem jim morala
pokazati le enkrat in so naslednjič točno vedeli, kako ga izvesti ter kako se imenuje.
Pridobljeno znanje so znali uporabljati v različnih igricah in zgodbah, ki sem jim jih
pripovedovala. Ob koncu projekta so jih znali vključiti v zgodbo, ki so jo sami sestavili in
tudi zaigrali.
Prvo raziskovalno vprašanje, ki sem ga zastavila pred začetkom projekta, je bilo, na kakšen
način lahko v predšolskem obdobju preko pravljice vpeljemo elemente joge. Z
raziskovanjem literature sem prišla do spoznanja, da je načinov, kako lahko vpletemo jogo
v vsakdanje življenje v vrtcu, veliko. Sama sem načrtovala potek dejavnosti tako, kot sem
menila, da bo otrokom najbolj všeč. Sproti sem se prilagajala njihovim odzivom in
poskušala pripraviti čim več dinamičnih dejavnosti. Ker otroci joge še niso poznali, sem
jim najprej želela predstaviti njene osnovne značilnosti. Dejavnosti sem stopnjevala.
Najprej so otroci samostojno raziskovali, kaj je joga, nato pa sem jih usmerila k
spoznavanju nekaterih asan. Iz dneva v dan smo jih spoznali več. Da je bilo bolj zanimivo,
sem jih vključila v različne pravljice, ki sem jih pripovedovala otrokom. Spoznala sem
tudi, da obstaja veliko iger, v katere lahko vključimo jogo. Te igre so zelo popestrile
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dejavnosti in otroci so v njih uživali. Ob koncu pa sem jim dala možnost, da so svoje
znanje uporabili in povsem samostojno pripravili dramatizacijo, na katero so bili ponosni.
Moje drugo raziskovalno vprašanje je bilo, kakšni bodo odzivi otrok na vpeljavo joge. Že
od samega začetka projekta so bili ti zelo pozitivni. S samostojnim raziskovanjem s
pomočjo knjig in lutko psom Tepkom sem otroke motivirala za raziskovanje in veliko
otrok je še doma spraševalo svoje starše o tem, kaj je joga, ter jim kasneje, ko so to že
znali, kazali posamezne položaje. Izvajanje posameznih položajev je bilo otrokom všeč.
Nekaterim so bili bolj všeč eni, drugim drugi, kar dokazujejo risbe, ki so jih otroci narisali.
Tudi dva dečka, za katera sem mislila, da morda ne bosta želela sodelovati, saj ju je zaradi
posebnosti treba res dobro motivirati, sta se z veseljem vključila v dejavnosti. Predvsem sta
uživala pri različnih igrah, ki smo se jih igrali. Zdi se mi, da so si otroci od položajev
najbolj zapomnili leva, kobro, psa, letalo in morda še katerega. Večkrat sem opazila, da so
tudi v prosto igro vključili elemente joge. To je bil zame dokaz, da so jim dejavnosti res
zanimive. Sproti sem spremljala njihove odzive in glede na to pripravljala dejavnosti.
Mislila sem, da bomo morali posamezne asane večkrat ponavljati, vendar so jih otroci tako
hitro usvojili, da sem za vsak dan lahko pripravila nekaj povsem novega. Ob vadbi so se
tudi nasmejali in skoraj vsak dan je kdo prišel do mene ter vprašal, če bomo ta dan tudi
vadili jogo. Pri vadbi sem jih ves čas spodbujala, da delajo po svojih zmožnostih. Če komu
ni šlo najbolje, sem to poskušala prikazati kot nekaj normalnega in zabavnega. Pokazala
sem jim, da tudi meni ne gredo vsi položaji najbolje od rok in tudi meni kdaj zmanjka
ravnotežja. Sem pa pri tem poudarila, da je pomembno, da vztrajamo, saj tako postajamo
vedno boljši. Otroci so res vztrajali in zaradi tega zelo hitro napredovali. Ko sem ob koncu
projekta vprašala, kaj jim je bilo najbolj všeč, mi je kar nekaj otrok odgovorilo, da ko so
sami sestavili zgodbico in jo zaigrali. Že ko sem z njimi delila zamisel, da bi ustvarili
lastno dramatizacijo, so bili za to takoj motivirani. Povedala sem jim dan prej, da bi lahko
malo razmislili, in eden od dečkov me je naslednji dan kar sam vprašal, če bomo danes
začeli pripravljati svojo predstavo. Bi pa bilo morda bolje, če bi otrokom podala kakšno
izhodišče za zgodbo. Ker sem jim pustila povsem prosto pot, so namreč precej ponavljali
zgodbe, ki sem jih uporabila pri vadbi joge. Po drugi strani pa bi se lahko zgodilo, da če bi
jih želela usmerjati, jim zgodbi ne bi bili všeč in ju ne bi zaigrali s takšnim veseljem, kot so
ju. Bi pa dejavnosti lahko razširila tako, da bi poskusili še na tak način. Poleg dramatizacije
so se otrokom v spomin vtisnile še posamezne asane in igre, ki so jim bile najbolj všeč.
Kar nekaj otrok mi je reklo, da jim je bila najbolj všeč igrica, pri kateri so s slamico
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pobirali s tal kroglice. Zabavni sta se jim zdeli tudi igra, pri kateri so se morali na moj znak
postaviti v ustrezen položaj, in igra, pri kateri so se spremenili v keglje, ki jih je eden
poskušal zadeti. Že med samim projektom in ob koncu dejavnosti so mi otroci povedali, da
jim je všeč, da v vrtcu vadimo jogo in da je zelo zanimivo. Ravno to in vsi sprotni
komentarji ter nasmehi otrok med dejavnostjo so dokaz, da je bil odziv otrok na vpeljavo
joge zelo pozitiven.
Kot tretje raziskovalno vprašanje sem si zastavila vprašanje, ali bodo dejavnosti joge
vplivale na sprostitev otrok in na kakšen način se bo to odražalo pri otrocih. Ker imajo
otroci veliko potrebo po gibanju, so dejavnosti joge pozitivno prispevale k njihovemu
počutju in sobivanju v skupini. V dejavnosti sem vpletla tudi veliko dihalnih vaj, s katerimi
sem želela doseči, da otroci ozavestijo svoje dihanje. Otroci so se ob tem zabavali, se
čudili, kako glasno se sliši naše dihanje in podobno. To sem dopolnila še z vajami in
igrami, pri katerih so otroci spoznavali svoja občutenja in občutenja drugih. Primerjali so
jih in spoznavali, da vsak čuti ter misli drugače. To je vsekakor pozitivno vplivalo na
medsebojne odnose v skupini. Otroci so s pomočjo igre ravnotežja, masaž in še nekaterih
drugih dejavnosti ugotovili, da morajo biti pozorni tudi na to, kaj čutijo drugi. Trudili so
se, da bi drugemu omogočili, da bi se čim bolje počutil, da bi mu bilo čim bolj prijetno.
Med dejavnostmi ni nikoli prišlo do prepira ali do tega, da bi bil kdo nezadovoljen ali slabe
volje. Povsem so se sprostili in sledili mojim navodilom. Tudi pri igri po dejavnostih se mi
zdi, da so otroci bolj sodelovali in bili malo pozornejši drug na drugega. Pri prosti igri sem
enkrat opazila, da so se igrali tako, da so poslušali dihanje drug drugega, kar je bila ena
izmed dejavnosti, ki smo jih izvedli.
Cilje, ki sem si jih zastavila pri vsaki dejavnosti, sem dosegla. Prav tako sem izpolnila tudi
cilje svojega raziskovanja. Vpeljala in izvedla sem dejavnosti joge v vrtcu na način, ki je
bil otrokom zelo všeč. S pomočjo joge so se psihično in fizično sprostili, saj so se
razgibali, poleg tega pa tudi osredinili nase, na svoja občutenja in občutenja drugih. Odziv
otrok je bil zelo pozitiven, celo nad mojimi pričakovanji, in lahko rečem, da sem s
projektom dosegla tisto, kar sem si najbolj želela; to, da bi pri otrocih vzbudila zanimanje
in veselje za vadbo joge.
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SKLEP
Z diplomskim delom sem želela raziskati možnosti za izvajanje joge kot oblike sprostitve v
vrtcu. Ob pisanju teoretičnega dela sem spoznala, v kolikšni meri so otroci izpostavljeni
stresu in kako pomembno je, da jim pomagamo, da se naučijo, kako ga uspešno
premagovati. Ravno joga se je izkazala kot zelo primerna za to. Jogijski položaji so namreč
takšni, da otroke že zaradi imen takoj pritegnejo. Če zraven vključimo še pravljico, se po
mojih izkušnjah otroci popolnoma vživijo. Vadba joge je primerna tudi za otroke, ki
drugače ne sodelujejo z veseljem pri gibalnih dejavnostih, saj jim omogoča, da lahko
delajo po svojih lastnih zmožnostih in se ne primerjajo ali tekmujejo z drugimi.
Pred pisanjem empiričnega dela nisem točno vedela, kaj naj pričakujem. Nisem vedela,
kako se bodo otroci odzvali na vpeljavo joge. Njihov odziv me je že na začetku pozitivno
presenetil. Že prvi dan, ko še nisem načrtovala, da bi preizkusili posamezne jogijske
položaje, so bili za to zelo motivirani. Z veseljem so nato sodelovali pri celotnem projektu
in mi dali vedeti, da v njem uživajo. Tudi vzgojiteljice iz drugih skupin so se zanimale za
to, kakšne dejavnosti izvajam z otroki. Zamisel se jim je zdela dobra in nekaj mi jih je celo
reklo, da bi rade prebrale moje diplomsko delo, da bodo morda tudi same kaj podobnega
izvedle z otroki. S tem sem uresničila enega od ciljev, ki sem jih z izvedbo projekta želela
doseči. Upala sem, da bom z izvajanjem joge v vrtcu za to navdušila tudi katero od
vzgojiteljic, in to se je zgodilo. Dosegla pa sem tudi tisto, kar sem si najbolj želela: da bi
otroci ob dejavnostih uživali in se sprostili. Preko dejavnosti so se tudi veliko naučili in se
osebnostno razvijali. Veliko pa sem se naučila tudi sama. Spoznala sem, kako pomembno
je, da se znamo sprostiti in da imamo nek hobi, dejavnost, ki nam pri tem pomaga.
Otrokom je bila joga zelo všeč in meni prav tako. Vsi smo se naučili ustaviti, umiriti in
prisluhniti samemu sebi, kar je v današnjem svetu nekaj neprecenljivega. S pomočjo
izvedenih dejavnosti sem se z otroki še bolj povezala in pripomogla k tesnejšim vezem tudi
med njimi samimi. Naučili so se, da morajo za izvedbo posamezne vaje ali neke dejavnosti
med seboj tudi sodelovati in drug drugemu pomagati. Zanimivo je bilo opazovati otroke,
kako so pomagali drug drugemu, da jim je nekaj uspelo. Bodrili so se ter drug drugemu
kazali in razlagali, kako morajo narediti različne vaje. Kot sem že zapisala v uvodu, je v
današnjem svetu, v katerem se zdi, da smo postali popolni individualisti, zelo pomembno,
da že otroke učimo, kako pomembno je sodelovanje. S tem prispevamo tudi k ugodnejši
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klimi v skupini in posledično dobremu počutju otroka, ki se le v takšnem sodelovalnem in
sproščenem okolju brez napetosti lahko najbolj optimalno razvija.
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PRILOGA
Priloga 1: Soglasje staršev otrok
Spoštovani starši!
Sem Leja Goručan, redna študentka 3. letnika programa Predšolska vzgoja na Pedagoški
fakulteti v Ljubljani. Pod mentorstvom predavateljice Vesne Geršak pripravljam
diplomsko delo z naslovom Pravljična joga. Empirični del diplomskega dela bom izvedla v
mesecu aprilu v času praktičnega usposabljanja v vrtcu, v oddelku Krtki. Skozi projekt z
omenjenim naslovom želim jogo vpeljati v skupino na zabaven način ter preveriti, kakšni
bodo odzivi nanjo in kako bo vplivala na njihovo psihično in fizično sprostitev. Z vadbo
želim pri otrocih vplivati na boljše zavedanje samega sebe ter na splošno boljše počutje.
Glavni cilj moje diplomske naloge je predvsem to, da bi otroci v jogi uživali ter da jim
omogočim, da napetosti, ki se nabirajo v njih, na povsem spontan način skozi zabavno in
prijetno vadbo sprostijo. Da bom pri pisanju in kasneje pri zagovoru diplomskega dela
izpeljan projekt lahko čim bolj nazorno predstavila, mi bodo v pomoč fotografije,
videoposnetki ter izjave Vaših otrok, zato Vas prosim, da mi z navedbo imena in priimka
Vašega otroka ter s svojim podpisom omogočite objavo naštetega v študijske namene. Vse
podatke otrok bom varovala skladno z varovanjem osebnih podatkov.

Že vnaprej se Vam iskreno zahvaljujem za Vaše zaupanje in Vas lepo pozdravljam!
Leja Goručan

IME IN PRIIMEK OTROKA

PODPIS STARŠA

