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»Delaj, kar si želiš delati, 

bodi, kar si želiš biti. 

Deluj, kot si želiš delovati. 

Misli, kot si želiš misliti. 

Kaži se, kakršen se želiš kazati. 

Govori, kot si želiš govoriti. 

Sledi ciljem, ki jim želiš slediti. 

Živi skladno z resnico znotraj sebe.« 

(S. P. Schultz) 
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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem želela poudariti pomen sprostitev v našem življenju, ki je vedno bolj 

polno stresa in napetosti. Že zelo zgodaj se z njim srečujejo tudi otroci. Nemogoče je 

pričakovati, da lahko v današnjem času živimo popolnoma brez njega. Pomembno pa je, da se 

ga naučimo obvladovati. Da se z njim lažje soočimo, imamo na voljo veliko sprostitvenih 

tehnik.  

V teoretičnem delu sem najprej opisala stres, njegove vplive na telo, vzroke zanj ter se 

posvetila stresu, ki ga doživljajo otroci. Zanimalo me je, kako ga prepoznamo pri njih. Odrasli 

sami iščemo rešitve in si poskušamo pomagati, otroci pa to še ne znajo in zato je pomembno, 

da prepoznamo znake, da jim lahko pomagamo.  

Sledi poglavje o sprostitvi. Predstavila sem pomen sproščanja, vrste sprostitev in zakaj je 

sprostitev pomembna za otroke. Nato sem se opisala jogo, ki je ena izmed tehnik sproščanja. 

Zanimala me je njena tisočletna zgodovina, asane, pranajame, meditacija in njene dobrobiti.  

V empiričnem delu sem se posvetila izvajanu joge za otroke in opazovala njen vpliv na 

vedenje otrok. Svoja opazovanja sem si sprotno zapisovala in jih nato strnila v analize. 

Opazila sem, da jogijski položaji, tehnike dihanja in sproščanje pozitivno vplivajo na počutje 

otrok. Otroci so zelo radi sodelovali pri dejavnostih, hkrati pa sem opazila, da so bili po 

izvajanju joge bolj umirjeni, sproščeni in osredotočeni. 

Človek ne more vedno vplivati na zunanje okolje, lahko pa obvladuje svoje telo, dihanje, 

misli in čustva.  
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SUMMARY 

 

In my thesis, I tried to explain the meaning of relaxation in our lives because of all the stress 

and tention we experience on every day basis. More often and at a very early stage, children 

also meet with stress. Nowadays, it is impossible to expect that we would be living without 

stress in our lives. It is important that we learn how to control stress. There are many different 

technics on how to control it. 

In the theoretical part, I described stress, its impact on human body, types and causes of stress 

and described how we can recognize it on kids. Adults are capable of finding solutions and 

help themselves, where children are not capable of doing that just yet and that is why it is very 

important that we help them. 

I continued describing the meaning of relaxation, types of relaxations and why relaxation is 

important for kids. Then I wrote about yoga, which is one of the relaxation technique. I 

wanted to know more about its old history, asanas, pranayamas, meditation and its well being. 

In the empirical part, I researched how yoga effects the behaviour of children. I practised yoga 

with children and I wrote the analysis. I noticed that yoga positions, breathing techniques and 

relaxation have a positive effect on children’s wellbeing. They liked yoga and they became 

more calm, relaxed and focused. 

A human being can not always have the impact on the environment around him, but he can 

control his body, breathing, thoughts and emotions. 
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1 UVOD 

 

»Življenje s sproščenim duhom in telesom je naše naravno stanje in prirojena pravica in le 

zaradi hitrice, v kateri živimo, smo pozabili nase. Tisti, ki obvladujejo to umetnost, imajo v 

rokah ključ do zdravja, čilosti in duševnega miru, kajti sprostitev je krepčilo za celotno bitje, 

ki sprošča  neznanske zaloge energijre.« (Lidell, 1991, str. 23) 

Sodobno življenje je pogosto stresno. Postavlja nam vedno večje zahteve, hitrost življenja se 

povečuje in sprejemamo veliko informacij. Napeti smo zaradi dela, odnosov, denarja in 

mnogih drugih dejavnikov. Do sprememb v načinu življenja je prišlo zaradi drugačnih potreb 

in možnosti, standard je višji, hkrati pa je tempo hitrejši (Kožar, 1995). 

Odrezani smo od narave, onesnažujemo zrak in okolje. Zaprli smo se v pisarne in hrani 

odvzeli naravnost. Stroji in računalniki so nas zasužnjili in velikokrat bolj prisluhnemo njim 

kot sebi. Reklame so popačile predstavo o tem, kaj je dobro in kaj potrebujemo za življenje. 

Porušeno je naše ravnovesje z naravo in hkrati ogroženo ravnovesje v nas (Zagorc, 2003).                                                         

Stres pa ne priganja samo odraslih. Tudi otroci so že zelo zgodaj obremenjeni z vse več 

stresnimi stvarmi. Čeprav se odrasli trudimo, da bi otroke obvarovali pred temi vplivi, se 

moramo zavedati, da bodo otroci vedno doživljali stres in tega ne moremo spremeniti. Lahko 

pa se naučimo prepoznavati znamenja stresa pri otrocih, ki so večinoma telesna ali vedenjska, 

lahko pa tudi besedna sporočila, s katerimi nam sporočajo, da stresa ne obvladajo. »Vsak 

otrok uporablja svoj »jezik«, »melodija« pa bo vedno enaka.« (Witkin, 1999, str. 9)                 

Nič nam ni podarjeno, toda z vztrajnostjo in trudom kmalu opazimo spremembe. V 

industrializiranem zahodnem svetu enaindvajsetega stoletja, kjer strmimo k popolnosti, se 

pogosto čutimo izgubljene. Joga lahko posamezniku ponudi tisti delček, ki ga je izgubil ali še 

ni odkril v sebi.  

 Joga ponuja sistem, ki spet postavlja v red naša življenja in ustvarja harmonijo. Um zopet 

doseže mir, čustva se začnejo harmonizirati in telo obnovi svoje sposobnosti, tako da se lahko 

posameznik sooča z življenjem. 
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2 STRES 

 

»Življenje je povezanost telesa, čutil, uma in duše.« 

(Charaka Samhita, Sutra 1.42) 

 

2. 1 Kaj je stres? 

Stres je beseda, ki danes bolje kot katera druga opisuje naše življenje. Daje pečat drugi 

polovici 20. stoletja in je simbol našega prostora in časa. Udomačila se je po celem svetu. 

Beseda je nova, vendar pa je vsebina v njej stara, kot je staro življenje na našem planetu 

(Lindemann, 1982). 

Schmidt (2001) je v svojem delu zapisal, da  je prav stres skozi tisočletja pomagal preživeti 

ljudem. Danes pa nam v svetu, ki ga živimo, predstavlja največjega sovražnika. Je vzrok 

mnogih bolezni, nesreč, smrti, nezadovoljstev in napetosti. 

Beseda stres je danes pogosto uporabljena. Živimo v svetu, ki se hitro razvija in zahteva od 

nas nenehno prilagajanje. Spreminjajo se tehnologija, družbene navade, vrednote, družbene 

strukture in ljudje. S temi spremembami se mora soočiti vsakdo. Tudi ritem življenja je vedno 

hitrejši. Kar je bilo včeraj novo, je danes že staro. Mnogi se zavedajo pomembnosti teh 

sprememb, le malokdo pa pomisli na posledice, ki nam jih prinašajo (Treven, 2005). 

Stres je obstajal od nekdaj, vendar pa je danes  naše okolje popolnoma drugačno kot je bilo 

včasih, to pa ima vpliv na človekovo počutje, njegovo sposobnost in obvladovanje stresa. 

Onesnaženost zraka, zemlje vode in hrane močno vplivajo na telo, posledično pa tudi na 

duševnost. V tem svetu smo vsak dan podvrženi velikemu številu stresnih faktorjev, kot so: 

hrup, onesnaženost, promet, droge, zdravila, vidni in slušni dražljaj, kar pa škodljivo deluje na 

človeka. Civilizacija pa zavaja človeka, po eni strani premalo uri svoje telesne zmožnosti po 

drugi pa mu preobremenjuje duševne sile (Lindemann, 1982). 

Stres je prvi znanstveno raziskoval kanadski endokrinolog, avstrijskega rodu Hans Selye in 

izraz uvedel v medicino leta 1949. Opisal ga je kot program telesnega prilagajanja novim 
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okoliščinam, odgovor na dražljaje okolja in kot psihosomatski mehanizem za uravnavanje in 

uravnoteženje napetosti (Schmidt, 2001).  

Med drugim je Selye ugotovil, da vsak človek v sebi nosi tisočletja star mehanizem, ki v 

različnih stresnih situacijah omogoči primerno reakcijo. Stres je naravni mehanizem 

preživetja. Biološki smisel stresne situacije je samoohranjevanje, saj nam omogoča, da se 

hitro z begom ali umikom rešimo nevarnosti, ki nam preti (Srebot in Menih, 1994). 

Schmidt (2001) navaja, da je preživetje vsakega živega bitja odvisno od njegove sposobnosti 

uravoteženja zahtev iz okolja z lastno usposobljenostjo. Nastanek neravnovesja med njima pa 

prinaša občutek ogroženosti ali ugodja, dokler se spet ne vzpostavi ravotežje. Stres torej 

definira kot posledico neravnovesja med zahtevami iz okolja in lastno usposobljenostjo. 

R. Srebot in K. Menih (1994) stres opredeljujeta kot nenaden telesni, duševni ali umski napor, 

ki zahteva  mobilizacijo vseh fizičnih in psihičnih sposobnosti, da ga obvladamo. 

Stresu smo danes podvrženi vsi. Od količine pa je odvisno, kako vpliva na nas. Stres zvišuje 

budnost, povečuje energijo in izboljšuje učinkovitost, kadar pa ga je preveč, ima lahko 

neugodne posledice. Takrat je škodljiv in zdravju nevaren. Stres je pozitivna gonilna sila, ki 

nas spremlja vse življenje, negativne posledice ima le, če zahteve okolja presegajo naše 

sposobnosti (Powell, 1999). 

Lindemann (1982) pravi, da bi bilo odveč spraševati, koga zadeva stres. Odgovor je nas vse. 

Naše življenje je polno stresnih situacij. Vsak, ki dejavno živi, se srečuje s stresom. Ljudje, ki 

se redko srečujejo s stresom, večinoma ostajajo na robu civilizacij ali pa ne živijo v večjih 

mestih, na vozliščih, kjer se usmerja in poganja družbeno življenje. 

M. Zagorc (2003) navaja, da je stres za telo več dimenzionalen pojav in se kaže na telesni, 

čustveni, mentalni, duhovni in socialni ravni. Bolj je posledica čustvenih stisk in umskih 

naprezanj kot fizičnega napora. Opazimo ga kot brezvoljnost, pomankanje humorja, živčno 

reagiranju.  

»Stres preprečuje pristen stik s samim seboj. Stres povzroča, da prekomerno, avtomatično 

reagiramo na zunanje vplive in izgubimo stik s sedanjim trenutkom.« (Bertoncelj, 2007,             

str. 22) 

 



4 
 

2. 1. 1 Kaj se med stresom dogaja v telesu? 

Stres proizvaja napetost v telesu in aktivira simpatični živčni sistem. Ob tem žleze izločajo 

večje količine hormonov in telo se takoj odzove s tem, da poveča pritisk in pulz, s tem pa tudi 

pretok krvi. Poviša se količina sladkorja v krvi, dihanje pa postane hitrejše in plitvejše. Telo 

se fizično pripravi na boj ali beg (Zagorc, 2003). 

Ko zaznamo ogroženost, se v nas vedno sprožijo različne reakcije. Ledvična žleza začne v 

večjih količinah izločati hormone. Izloča predvsem adrenalin, kortizol in noradrenalin. 

Adrenalin v trenutku zbere vso razpoložljivo energijo v organe, ki sodelujeo pri obrmbni 

reakciji. Kortizol zagotavlja neprekinjen dotok energije v organe, dokler nevarnost ne mine. 

Noradrenalin pa skrbi za popouščanje napetosti in poskuša čimhitreje vzpostaviti ravnovesje v 

telesu (Schmidt, 2001). 

Oči in ušesa pošljejo alarmni signal v možgane in ti aktivirajo nadledvične žleze, da začnejo 

izločati več hormona adrenalin in noradrenalin. Ko prideta v krvni obtok, pospešita srčni utrip 

in krvni tlak se poviša. Poveča se število rdečih krvnih telesc, ki poskrbijo, da je dovolj kisika 

v telesu in v mišicah se ustvari dodatna energija za moč. Izključijo se prebavne in spolne 

funkcije in telo je pripravljeno na spopad z nevarnostjo (Srebot in Menih, 1994). 

Vsi človeški organizmi enako reagirajo na škodljive stvari, razlika je le v jakosti reagiranja. V 

prvi fazi, ki jo je Selye poimenoval »alarmna reakcija« lahko telo obstane le določen čas 

(Lindemann, 1982). V alarmni fazi zunanji stresor sproži notanji stresni sistem v telesu. Ob 

tem se pojavijo številne fiziološke in kemične reakcije; pospešeno dihanje, hitrejši srčni utrip, 

zvišan krvni pritisk, izločanje adrenalina. Če se stres nadaljuje, privede do druge faze, ko telo  

spodbudi organe, da se odzovejo na stres. Imenuje se faza odpornosti, s katero se telo bolje 

zavaruje proti ponovni poškodbi. Ob nadaljevanju stresa pa lahko prilagoditveni mehanizem 

odpove in nastopi tretja faza, faza izčrpanosti (Treven, 2005). 

2. 1. 2 Vrste stresa 

V našem življenju moramo dnevno uravnavati razmerje med izzivi iz okolja in našo 

usposobljenostjo za njihovo obvladovanje. Poznamo dve vrsti stresa, naravni in umetni; vsak 

ima svojo funkcijo in namen. 

Naravni ali koristni stres pozna vsako živo bitje, pojavi se kot posledica občutka ogroženosti 

ali ugodja. Stres, ki nastane kot posledica ogroženosti, je obrambna reakcija preživetja, ki 
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nastane, ko telo zazna nevarnost iz okolja. Ima nalogo obrambe, pobega ali napada. Ta stres ni 

škodljiv telesu, saj je naravna reakcija, ki nastane v primerih ogroženosti. Telo v trenutku, ko 

zazna nevarnost hitro reagira in porabi nakopičene snovi energije. Po koncu nevarnosti pa 

samo uravnoteži normalno delovanje. Stres, ki nastane kot občutek ugodja, je prijetna stran 

stresa. Od tu dobimo energijo, ustvarjalnost, motivacijo. 

Umetni ali škodljivi stres se pojavi takrat, kadar zahteve presegajo naše sposobnosti. Umetni 

stres se imenuje zato, ker ga narava ne pozna, izumil ga je človek. Je stranski proizvod 

urejene družbe, ki ima vedno višje zahteve. Človek je v zadnjih desetletji izpostavljen hitrim 

spremembam, ki jim pa evolucija s svojimi zmožnostmi prilagajanja ne more slediti. Za te 

nove razmere telo nima samodejne obrambe. Biološki sistem ni prilagojen na nove razmere v 

katerih živimo. Ker nimamo pravega sovražnika s katerim bi se spopadli, telo nakopičeno 

energijo, ki jo dovaja za potrebe obrambe, ne more porabiti. Vsa ta nakopičena energija 

izčrpava organizem navznotr in povzroča strah, napetost, negotovost, tesnobnost (Schmidt 

2001). 

2. 1. 3 Vzroki stresa 

Schmidt (2001) opozarja, da stres nastane zaradi preobremenjenosti, zaradi občutka, da nismo 

sposobni obvladovati vseh zahtev iz okolja. Občutek lahko nastane; kot posledica resničnih 

omejitev iz okolja, na katere ne moremo vplivati ali kot posledica privzgojenih, namišljenih 

omejitev. 

Stres kot posledica resničnih omejitev iz okolja nastane, ker omejitev ne zmoremo ali nočemo 

sprejeti. Problem ni problem, šele naš odnos do problema ustvari problem. Odnos pa 

vzpostavimo mi in je naša odločitev. Zato bi morali ne glede na to, kaj se nam v življenju 

zgodi, to sprejeti (Schmidt, 2001). 

Stres kot posledica privzgojenih, namišljenih omejitev pa nastane zaradi moralnih, etičnih 

vrednot družbe, predsodkov in zastarelega mišljenja, ki izhajajo iz duhovne omejenosti naših 

avtoritet in njihovega nadzora. Za vsakim občutkom nesposobnosti je omejitev, manipulacija 

različnih avtoritet. Te omejitve nam dajejo avtoritativni starši, vzgojitelji, učitelji in družba.  

Vsi to počnejo z dobrim namenom, vendar pa so posledice velike (Schmidt, 2001). 
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2. 2 Stres in otroci 

G. Witkin (1999) v svojem delu opozarja, da si odrasli mogoče predstavljamo, da otroci živijo 

brezskrbno življenje, brez nevarnosti in napetosti. Igrajo se na prostem in tekajo naokoli, so 

nasmejani, živahni in igrivi, zvečer pa sladko zaspijo v varnem udobnem gnezdu. Takšno 

otroštvo je bilo mogoče nekoč, zdaj pa ni več tako. Del stresa, ki ga doživljajo otroci, izhaja iz 

zahtev, ki jih prinaša način življenja v visoko tehnizirani družbi. Danes je otroštvo polno 

stresa in otroci se z njim spopadajo vedno mlajši.  

»Naši otroci rastejo v času »drvečega« življenja.« (Srebot in Menih, 1996, str. 12).                  

Odrasli se lahko trudimo, da otroke obvarujemo pred škodljivimi pojavi, v katere so nehote 

vključeni, vendar nam to ne uspeva najbolje. Otroci se na okolje odzivajo zelo intenzivno. 

Rastejo in se razvijajo, ob tem pa želijo spoznati vse, kar se dogaja okoli njih. Iz okolice 

srkajo vse vtise, vse kar je novo, napeto in zabavno, pritegne njihovo pozornost. Okolje v 

katerem živijo, jim pogosto ne daje možnosti, da predelajo vse vtise in izkušnje, saj si sledijo 

prehitro. Vse te nepredelane izkušnje pa delujejo v otroški podzavesti in povzročijo številne 

motnje. Pri otrocih se v vse večji meri pojavlja sindrom živčne prenapetosti. Veliko učiteljev, 

vzgojiteljev in staršev govori, da so otroci živčni, napeti, nemirni, nezbrani, napadalni.                                

Otrokom danes primankuje tišine in umerjenosti. Ukvarjajo se z večimi stvarmi hkrati, 

potrebujejo nenehne spremembe in hitre akcije. Ne poznajo več poglobitve v igro, pogosto se 

dolgočasijo in si nenehno želijo nekaj novega (Srebot in Menih, 1996). 

2. 2. 1 Vzroki stresa pri otrocih 

G. Witkin (1999) navaja vzroke, ki povzročajo stres pri otrocih. Najprej omenja družinsko 

življenje, ki se zelo spreminja. Vedno več otrok živi v gospodinjstvu le z enim roditeljem ali v 

družinah z očimom ali mačeho. Veliko otrok tudi ostaja nekaj časa samih doma. Poleg tega pa 

je še enden od vzrokov in to je nasilje, kateremu so otroci vedno bolj izpostavljeni. Dnevno ga 

lahko spremljajo po televizijskih poročilih in raziskave so pokazale, da to enako močno vpliva 

na otroke, kot resnična izkušnja. Živimo v času, ko je pomembno doseči dobre rezultate, zato 

starši pritiskajo na svoje otroke, da bi se čim bolj izkazali. Starši zapolnijo urnik svojih otrok 

z različnimi dejavnostmi, ne glede na želje otrok. Poleg tega  je še veliko drugih vzrokov, 

zaradi katerega je svet mladih stresen. V raziskavi, ki jo je G. Witkin opravila, je ugotovila, da 

otroštvo ni čas brez skrbi, ker je vsaka sprememba stresna, tudi če je dobra. Življenje mladih 

pa je polno sprememb. 
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Tudi B. Wilmes – Mielenhausen (1999) v svojem delu navaja nekaj najpogostejših vzrokov za 

stres pri otrocih: 

- preveč igrač (otrok se ne more odločiti, s katero igračo bi se igral, ker nima več 

pregleda nad njimi), 

- premalo prostega časa (številne dejavnosti, krožki, treningi), 

- zasičenost z mediji (otroci veliko časa gledajo televizijo ali igrajo računalniške igrice), 

- premalo prostora za gibanje in premalo možnosti za igro (v mestih primankuje igrišč 

in zelenic in otroci se premalo gibljejo, v majhnih stanovanjih številni otroci nimajo 

prostora za sproščeno igro), 

- visoka pričakovanja staršev, 

- previsoke zahteve v šoli, nesmiselne učne vsebine, 

- konflikti v družini (ločitve, prepiri zakoncev, prepiri s sorojenci), 

- pomankajnje občutka varnosti, ljubezni in bližine (otroci so zaradi napornih služb 

staršev in njihovih dolgih delavnikov pogosto prepuščeni sami sebi), 

- motnje v razvoju, 

- travmatične izkušnje 

2. 2. 2 Znaki stresa pri otrocih 

Otroci so si med seboj zelo različni, zato so tudi znamenja stresa pri vsakem otroku drugačna. 

Otroke je potrebno opazovati in prepoznati njihove odzive na stresne situacije, da mu lahko 

pomagamo (Witkin, 1999). 

 Telesna znamenja stresa 

Najpogostejša telesna znamenja so: nespečnost, bolečine v trebuhu, slabost in glavoboli. 

Veliko otrok razvije svojo razičico telesnih znamenj stresa. Na stres se odzovejo s trzanjem, 

telesnimi tiki in kožnimi izpuščaji. Znamenja stresa so lahko tudi:  pogosti prehladi, napete 

mišice v vratu, suha usta, potne dlani, težave pri zbujanju, pomankajnje teka ali požrešnost, 

poslabšanje obstoječe kronične bolezni (Witkin, 1999). 

 Vedenjska znamenja stresa 

Otroci imajo veliko energije. Zaradi stresa pa se poveča količina hormona adrenalina in imajo 

energije še več. Ker ne vedo kaj bi z njo počeli, jo poskušajo porabiti kot sami znajo. Vendar 

v nasprotju z odraslimi, ki so se naučili usmeriti energijo v kaj ustvarjalnega ali pa uporabljajo 
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različne tehnike sproščanja, otroci začnejo nagajati. Najpogostejša vedenjska znamenja stresa 

so: napadi besa, vedenjska regresija, slaba volja, zapiranje vase, pretepanje, raztresenost, 

otrok noče v vrtec ali šolo, pretirana jokavost, nemirnost, sanjavost podnevi (Witkin, 1999). 

 Čustvena znamenja stresa 

Za vedenjskimi odzivi pa se pri nekaterih otrocih skrivajo čustveni odzivi. Zapiranje vase, 

razdražljivost, regresija, težavno obnašanje, pretepanje so lahko izrazi strahu, žalosti, jeze ali 

potrtosti. Tudi otroci doživljajo enaka čutva kot odrasli, ko doživijo stres, vendar pa ji otroci 

ne znajo izražati kot odrasli (Witkin, 1999). 

2. 2. 3 Obramba pred stresom pri otrocih 

G. Witkin (1999) je opisala svoje ugotovitve, kako se otroci varujejo pred stresom v 

posameznem obdobju. 

Predšolsko obdobje 

Otroci v predšolskem obdobju še ne obvladajo logičnega mišljenja, zato ne razumejo 

povezanosti vzroka in posledice. Lahko so zelo pametni ali domiselni, vendar je njihova 

sposobnost za logično mišljenje omejena. Hkrati pa je omejena tudi sposobnost za pomnjenje, 

zato bi izgubljai čas, če bi jim razlagali, da so prej v enakih okoliščinah ravnali enako. Tisto, 

kar predšolski otroci zmorejo, je pretvarjanje. Stres si torej pomagajo premagovati z 

domišljijo. Do četrtega leta se otroci toliko razvijejo, da so si sposobni  zapomniti več stvari 

hkrati. Odrasli jim lahko tedaj predlagajo vrsto umskih in telesnih vaj za ublažitev stresa. Pri 

štirih ali petih letih pa se otroci že besedno sporazumevajo. Besede stres vrjetno še ne 

poznajo, uporabljajo pa druge izraze, ki kažejo na to, da so v stresu. Poleg tega svoja čustva 

izražajo tudi z govorico telesa.  

Od pet do osem let 

V tem obdobju se sposobnost za pomnjenje začne razvijati hitreje. Otrok si lahko zapomni 

težavne situacije iz preteklosti in jih kasneje uporabi. V tem obdobju se začne razvijati tudi 

humor, ena izmed najpomembnejših sposobnosti za obvladovanje stresa. Otrokovega uživanja 

v humorju se ne sme podcenjevati, ker je njegov občutek za to pretanjen. Razumevanje šale 

razkriva sposobnost razumevanja razlike med tem, kako naj bi ljudje ravnali, in tem, kako v 

resnici ravnajo. Smeh ob spremembah otrokom ponuja občutek, da imajo nadzor ter spoznajo, 

da so spremembe del življenja. Pri sedmem letu starosti otroci spoznajo, da lahko predvidijo, 
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glede na pretekle izkušnje, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Pri reševanju težav uporabljajo 

logično mišljenje. Poleg tega so v tej starosti lahko zbrani dlje časa. Njihova motorična 

koordinacija se izboljša, čutna zaznava pa postane bolj izostrena. Razvijejo se socialne 

spretnosti, te jim pomagajo pri sporazumevanje z ljudmi. Pokaže pa se tudi osebni slog 

otroka. Nekateri se ozrejo za drugimi, ko potrebujejo pomoč, drugi pa vase. Vendar pa noben 

slog ni boljši od drugega, so samo različni. Pomembno je da se vsak otrok  nauči najti 

ravnovesje.  

Prednajstniško obdobje                                                                                                                            

Izostri se sposobnost za logično razmišljanje in se pri vživljanju v hipotetične okoliščine 

znajdejo bolje. V njihovem humorju se opazi več zajedlivosti. Z govorjenjem zajedlivih opazk 

si dajo duška in sporoščajo jezo (Witkin, 1999). 
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3 SPROSTITEV 

 

                                                                                  »Sam, sam, sam moram biti, 

                                                                                    da pozabim misliti in govoriti 

       in da občutim v sebi le eno veličast, 

                                                                      vesolja tihega: Rast.« 

(Srečko Kosovel) 

 

M. Zagorc (2003) opozarja, da zaradi sodobnega načina življenja, narašča število psihičnih 

obolenj in se potreba po sproščanju močno povečuje.  

Vsakodnevno nas v življenju spremljajo stresne situacije in temu se ne moremo izogniti. 

Pomembno je, da si znamo prisluhniti in prepozamo negativne vplive stresa. Naučimo se 

lahko različnih tehnik sproščanja, s katerimi lahko preprečimo ali vsaj zmanjšamo vpliv 

stresa. 

3. 1 Kaj je sprostitev? 

Odsotnost fizične in psihične napetosti lahko označimo kot sprostitev. Telesna in duševna 

sprostitev vplivata ena na drugo, ker sta tesno povezani. Sprostitev mora potekati na treh 

nivojih: telesnem, čustvenem in mentalnem ali duhovnem. Sprostitev je proces, vrsta ravni, ki 

sega globoko v našo podzavest. Sprostitev je popuščanje in nedejavnost. Ko se sprosti celo 

telo in je dihanje globoko in počasno, začnejo nastajati fiziološke spremembe; dihanje je 

poglobljeno, enakomernejše, telo porablja manj kisika in izloča manj ogljikovega dioksida, 

mišična napetost popušča, srčni utrip se umiri. Z uporabo sprostilnih tehnik, sproščamo telo in 

vplivamo na psihične lastnosti, zlasti voljo, moč koncentracije in notranjo moč. Večina tehnik 

nas uči, kako sposobnost imaginacije uporabiti kot zavesno pot, s katero lahko ustvarimo, kar 

si resnično želimo. Sproščanje je povezano z energijo. Do motenj pretoka energije pride 

zaradi telesnih okvar ali psihičnih konfliktov. V teh predelih, kjer se pojavijo motnje, se 
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telesna gibljivost zmanjša, otipamo lahko tudi napetost mišic. Zaradi napetosti, pa ne moremo 

delovati  s polnim energijskim potencialom (Zagorc, 2003).  

Ljudje smo energetska bitja in energija je tista od katere sta odvisni kvaliteta in dolžina 

našega življenja. Sprostitev nam omogoča, da se napolnimo z energijo, ki nam jo stres 

porablja (Bizjak, 1996). Prav tako se tudi R. Srebot in K. Menih (1994) strinjata, da nas 

sproščenost polni z energijo. 

Powell (1999) v svojem delu opisuje sproščanje kot aktivno veščino, ki pa se jo je potrebno 

najprej naučiti in nato redno vaditi. Navaja, da raziskave potrjujejo, da sproščanje blaži 

simptome stresa in zmanjšuje tveganje pred boleznimi srca, ožilja in pred visokim krvnim 

pritiskom. 

 »Poglavitni smisel sprostilnih vaj je ponovna združitev posameznikovega jaza z absolutno 

oziroma čisto zavestjo.« (Zagorc, 2003, str. 26)  S tem delujemo na telesno ogrodje: kosti, 

mišice, vezi in na notranje organe, žleze, živčevje (Zagorc, 2003). 

3. 2 Vrste sprostitev 

V. Čertalič (1998) navaja tri vrste sprostitev: telesno (z izvajanjem jogijskih položajev), 

umsko (z dihalnimi tehnikami) in duhovno (temelji na meditaciji).  

 Tudi M. Zagorec (2003) opisuje tri vrste sprostitvenih vaj: 

- vaje s poudarkom na telesnem sproščanju, 

- vaje s poudarkom na dihanju, 

- vaje s poudarkom na duševnem sproščanju 

3. 2. 1 Vaje s poudarkom na telesnem sproščanju 

Te vaje nas navajajo na odgovoren odnos do lastnega telesa in na sproščen telesni stik z 

drugimi. Učijo nas občutiti naše telo, ga spoznati, poslušati. Naši gibi so bolj svobodni, 

postanemo bolj neposredni in se uglasimo sami s seboj (Zagorc, 2003). 

3. 2. 2 Vaje s poudarkom na dihanju 

Dihanje je ena od preprostih poti do zavedanja večplastnosti nas samih. Vendar se v 

vsakdanjem življenju dihanja premalo zavedamo. Ne posvečamo mu nikakršne pozornosti. 

Šele ko smo vznemirjeni, začnemo hitrejše, pospešeno dihati. Dihanje je bistvena lastnost 
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vseh živih bitij, njegova funkcija je, da oskrbuje telo s kisikom in odnaša iz njega ogljikov 

dioksid. Ko se spremeni dihanje, se spremeni naše gibanje, zavest, čustvovanje, mišljenje. 

Vsaka sprememba pa se odraža v dihanju. Dih je energija, ki nenehno potuje, kroži. Izkusiti 

dihanje pomeni umiriti dušo, najti svoj mir, začutiti bistvo sebe (Zagorc, 2003). 

3. 2. 3 Vaje s poudarkom na duševenm sproščanju 

Bistvo vaj s poudarkom na duševnem sproščanju je, da dosežemo stanje globoke duševne in 

telesne umirjenosti in istočasne popolne notranje budnosti. Ob tem se začnemo zavedati bolj 

subtilnih misli. Ko se duh popolnoma umiri, misli potihnejo in se znajdemo v stanju čiste 

zavesti. To lahko dosežemo z meditacijo. Meditacija omogoča, da smo duševno in telesno 

popolnoma sproščeni (Zagorc, 2003). 

3. 3 Pomen sproščanja za otroke 

Mir in tišina sta danes otokom popolnoma tuja. Težko najdejo svoj kotiček, kamor bi se lahko 

umaknili in bili sami. Hiter tempo življenja in prenasičenost z vtisi jih pogosto spravi v stanje 

v katerem pa se ne znajdejo. Pogosto so napeti, napadalni, nemirni, slabo spijo. 

Pomembno je, da si odrasli v življenju znamo vzeti nekaj časa samo zase in ga preživeti v 

tišini in miru, s tem omogočamo normalno delovanje. Čeprav si vzamemo le nekaj trenutkov, 

je ta čas zelo pomemben, da se poglobimo vase, razmišljamo o naših željah in ciljih. S tem, ko 

sami to storimo spodbudno vplivamo tudi na naše otroke (Wilmes – Mielenhausen, 1999). 

»Otroka popeljati k tišini pomeni: biti najprej sam sposoben tišine. Otroka popeljati k tišini 

pomeni: razmisliti o sebi. Otroka popeljati k tišini pomeni: zavedati se okolice, jo določati in 

spreminjati« (Wilmes – Mielenhausen, 1999, str.12). 

»Zdrav, duševno neobremenjen otrok je po naravi sproščen. Kaže zanimanje za okolje, igri se 

predaja v celoti, ukvarja se »sam s seboj« (Srebot in Menih, 1996, str.13).              

Sproščenost je najbolj naravno stanje. Telo se z napetostjo odziva le, če je v nevarnosti. 

Takrat je to smiselno in nujno potrebno, da se lahko hitro odzove in nas reši pred večjo škodo. 

Ob prehodu čez prometno cesto, poslušanju glasne glasbe, gledanju nasilnih filmov in risank, 

ob doživljanju sporov v družini, so vtisi, ki jih otroci vsakodnevno iz okolja sprejemajo in  

sprožajo v telesu pripravljenost za nevarnost, ki pa je lažna. Ker se ne zavedajo da je telo v 

stalni pripravljenosti, se to kaže v napetosti. Vsi ti vtisi pa ne ogrožajo otokovega fizičnega 

življenja, vendar pa jih telo vseeno sprejema tako. Zaradi hitrih sprememb v načinu življenja, 
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se človeško telo ni uspelo prilagoditi in zato ne zmore presojati kdaj je v resnični nevarnosti 

in kdaj ne. Obrambni mehanizem, povzroča stalno telesno napetost, če se ne naučimo 

sprostitve (Menih in Srebot, 1996). 

Pomembno je, da otroke že kmalu začnemo učiti tehnik sproščanja. Prej kot otrok spozna, da 

obstaja tudi njegov notranji svet, svet tišine in miru, ki mu pomaga opredeliti vse zunanje 

dražjaje, svet, v katerega se lahko odmakne in nabere moči, prej se bo lahko zavaroval pred 

zunanjim svetom in njegovimi negativnimi vplivi. Sprostitvena vzgoja vpliva na razvoj 

otrokove ustvarjalnosti in je zato pomembna in nujna alternativa tistemu delu sveta, ki je poln 

nedejavnega in površnega življenja (Menih in Srebot, 1996). 

Avtorici poudarjata, da sprostitvena vzgoja ni terapija, temveč preventivna metoda, ki 

spodbudi otroke s preprostimi in igrivimi tehnikami, da najdejo v sebi mir in pridobijo nove 

moči. Otroke je potrebno privabiti na zanimiv način, sodelovanje mora biti prostovoljno in 

nikogar se ne sme siliti k ničemur. Otrok sprostitvene vzgoje ne sme doživljati kot obvezo ali 

nalogo, pač pa mu mora biti prijetna in zabavna. Ob njej se mora dobro počutiti, saj bo le tako 

imel od nje korist (Menih in Srebot, 1996). 
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4 JOGA 

»Joga ni starodaven mit, pokopan v pozabo. Je najvrednejša dediščina sedanjosti.  

Joga je bistvena potreba danes in kultura jutri.«  

(Swami Satyananda Saraswati) 

 

4. 1 Zgodovina joge  

Joga je bila prvič omenjena v svetih spisih leta 2800 pred našim štetjem, ki so jih našli v 

dolini reke Ind. Sveti spisi, imenujejo se Vede, so napisani v sanskrtskem jeziku in spadajo 

med najstarejše na svetu. Upanišade, poznejši del Ved pa postavijo temelj jogijskega nauka in 

filozofije, ki se imenuje vedanta. Upanišade sestavlja več kot 200 besedil, v katerih so 

napisane poti za osvoboditev duše (Fraser, 2004). 

Patandžalijeve Jogijske sutre pa so najpomembnejše besedilo o jogi. Nastale so med 200 pred 

našim štetjem in 200 našega štetja. Sestavljene so iz 195 kratkih rekov in razdeljene na štiri 

poglavja. Patandžali je postavil osem stopenjski sistem joge, kateri velja še danes (Fraser, 

2004).                                         

Osem stopenj joge: 

- samoobvladovanje (jama); moralno samoobvladovanje, ki obsega nenasilnost, 

resnicoljubnost, izogibanje kraji, spolno vzdržnost in odsotnost pohlepa, 

- samoopazovanje (nijama); odnos do samega sebe: čistost, notranje zadovoljstvo, 

samodisciplina, preučevanje svetih spisov in predanost božanskosti, 

- telesni položaji (asana); vadba jogijskih položajev disciplinira telo in um, 

- nadzorovanje dihanja (pranajama); vadba s pomočjo dihalnih tehnik usmerja energijo 

v telesu, 

- usmeritev vase (pratjahara); utišanje čutov, odvračanje čutov od zunanjega družabnega 

in telesnega sveta k notranjemu duševnemu, 

- koncentracija (dharana); usmerja um k koncentraciji, 

- meditacija (dhjana); spoznavanje globine zavesti, 



15 
 

- nadzavestno stanje (samadi); mir, spojitev lastne zavesti z vesoljno zavestjo (Božič, 

2012 in Fraser, 2004). 

V tisočletni zgodovini so se razvile štiri poti joge: 

 Karma joga; je nesebično služenje, pot, kjer se um najhitreje očisti in preseže lastne 

omejitve. Je predano ukvarjanje s telesnim in umskim delom. Uči nas nesebičnega 

ravnanja, brez navezanosti na dobiček ali nagrado. 

 Jnana joga; je filozofska pot, joga spoznanja in modrosti. Je najtežja pot, saj z močjo 

uma raziskuje svojo naravo. Zgleduje se po vedantski filozofiji. 

 Bhakti joga; je pot predanosti, navdihuje moč ljubezni. Pomemben del te joge je 

popevanje in petje hvalnic.  

 Raja joga; je pot znanosti o obvladovanju telesa in mišljenja. Z njo nadzorujemo 

valove mišljenja ter miselno in telesno energijo spreminjamo v duhovno (Lidell, 

1991). 

4. 2 Kaj je joga? 

»Joga je učenje vračanja k sebi.« (Brown, 2008, str. 8)  

To pomeni, da poiščemo lastne omejitve, razširimo meje in smo sposobni dobrega počutja v 

lastni koži. Joga nas uči, da si vzamemo čas zase in razmislimo o tem kdo pravzaprav smo. 

Joga nam pomaga doseči doživljanje uglašenosti, celovitosti in popolnosti. V prvem znanem 

besedilu o jogi, Jogijskih sutrah, je Patandžali zapisal, da je joga: »Cita-vrti-nirodah«, kar 

pomeni umiritev miselnih vrtincev. Ime joga izhaja iz sanskrtske besede juj, kar pomeni 

združiti (Brown, 2008). 

»Joga je celovita znanost o življenju. Je pot osebnega razvoja, ki vodi do notranjega miru, 

radosti, samozavesti, uravnoteženosti in zdravja na vseh ravneh, telesni, razumski, duševni in 

duhovni.« (Čamernik, 2007, str. 12) 

Joga je ena najstarejših in najcelovitejših sistemov, ki pomaga, da živimo bolj polno in 

kakovostno. Z jogo razvijamo koncentracijo in obvladujemo misli, prvi korak na tej poti pa je 

obvladovanje misli. Jogo lahko vadijo vsi, ne glede na starost ali spol (Čamrenik, 2007). 

»Joga je veja indijske filozofije. Sanskrtska beseda joga ima več pomenov, med drugim tudi 

»vpreči v jarem« ali »združiti«, kar se nanaša na združitev duše z univerzalno zavestjo ali 
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Absolutnim. Toda beseda joga pomeni tudi povezanost snovnega telesa z umom in duhom in 

je metoda za preseganje omejitev ega in dosego razsvetljenja.« (Fraser 2004, str. 14) 

»Joga je življenjski slog, povezan sistem vzgoje telesa, uma in duha. Joga je enost z vsem.« 

(Čertalič, 1998, str. 6) 

»Joga je intimen odnos med telesom, dihanjem, umom in čisto zavestjo. Joga je tudi stanje 

enosti telesa, uma in duha.« (Bertoncelj, 2007, str. 8) 

Joga je skozi zgodovino in v različnih okoljih razvila veliko tehnih; telesni položaji, dihalne 

tehnike, tehnike vizualizacije, koncentracije, meditacije, jantre, mantre, mudre, bande. Je 

izredno široka metoda in omogoča vsakemu posamezniku, da si izbere svojo pot in 

kombinacijo tehnik, ki mu najbolj ustreza. Vse poti joge pa vodijo k istim ciljem (Čamernik, 

2007).                            

Cilji joge so: 

- boljše telesno počutje in zdravje, 

- gibčnejše telo, 

- več energije, 

- lažje obvladovanje stresa, čustev, predsodkov in drugih življenjskih težav, 

- boljši odnos do ljudi in samega sebe,  

- večja zavest o skritih, pritajenih sposobnostih, 

- notranja umirjenost, uravnovešenost in življenjska radost (Čamernik, 2007, str. 12) 

4. 2. 1 Asane 

»Sthiram sukham asanam.« (Jogijske Sutre, 2: 46), kar pomeni; asana je stabilen in udoben 

položaj. 

Asana je sanskrtska beseda in pomeni telesni položaj, v katerem dlje časa sproščeno 

vztrajamo. Asane dobrodejno delujejo na telo in duha. To so psihosomatske vaje, ki krepijo 

živčni sistem ter utrjujejo duševno stanje. Pri izvajanju asan je pomembno dihanje, 

usklajenost diha z telesnim gibanjem (Maheshwarananda, 2009). 

Asane so položaji, ki telo uravnovesijo. Okrepijo šibke in sprostijo zakrčene dele telesa. 

Povečujejo zmogljivost fizičnega telesa, hkrati pa tudi duševne zmogljivosti. Asane 

spodbujajo prano, to je življenjska energija (Brown, 2008). 
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Asane lahko izvajamo iz različnih razlogov: 

-  izboljšanja gibljivosti, moči, ravnotežja, preprečevanje stresa, 

- ohranjajnje in vzpostavljanje fizičnega, energetskega in deševnega zdravja, 

- priprava na dihalne tehnike ali meditacijo (Bertoncelj, 2007) 

Izvajanje asan se je tradicionalno v jogi vedno izvajalo na statičen način. Saj so tako usmerili 

pozornost navznoter in ob nepremičnosti telesa, se je um počasi umiril. Zaradi spremenjenega 

življenjskega stila in drugačnih potreb sodobnega človeka, ki mu primankuje gibanja pa se 

asane izvaja dinamično. Statično in dinamično izvajanje asan drugače vpliva na telo. Za ljudi, 

ki se težko umirijo in začetnike so bolj primerne dinamične asane, ker lažje obvladujejo telo, 

um in dihanje kot pa v popolni nepremičnosti (Bertoncelj, 2007). 

4. 2. 2 Pranajame 

Kakovostno dihanje deluje pomirjajoče, blažilno in zdravilno. Zadrževanje dihanja pa ustvarja 

napetosti in otopi zavedanje. Zavestno dihanje ohranja buden um in pripelje našo pozornost v 

sedanji trenutek (Brown, 2008). 

Človek vdihne 15 do 18-krat na minuto. Če pa se naučimo dihati globoko in pravilno, se 

količina zraka, ki pride v obtok poveča. S tem celotno telo dobi več kisika. Z vadbo 

pranajame se naučimo intenzivno vdihovati in izdihovati. Z obvladovanjem pranajame lahko 

usmerjamo prano v vse dele telesa, s tem pa obvladujemo življenjsko moč (Čamernik, 2007). 

»Pranajama je zavestno usmerjanje dihanja.« (Maheshwarananda, 2009, str. 19)  

Z vdihom telo dobi kisik in prano. Prana je življenjska sila, energija, osnovni element 

življenja in zavesti (Maheshwarananda, 2009). 

Joga nas uči pravilnega dihanja. Vdih poteka skozi nos, usta so zapta, vdih in izdih se naredi 

polnimi pljuči. Pri izdihu se trebuh skrči, prepona pa se pomakne navzgor in pri tem masira 

srce. Ob vdihu se trebuh razširi in se prepona premakne navzdol in masira trebušne organe. 

Pranajama deli dihanje na tri dele: vdih, zadrževanje diha in izdih. Vsi trije deli dihanja 

neopazno prehajajo eden v drugega. Izdihniti moramo čimveč starega zraka, da lahko 

vdihnemo več svežega. Zato imajo jogijske dihalne vaje poudarek na zadrževanju zraka in 

izdihu (Lidell, 1991). 
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Lidell (1991) in Maheshwarananda (2009) opisujeta tristopenjski potek popolnega jogijskega 

dihanja. Začne se z vdihom s predpono, nadaljuje se z rebernim delom in konča s ključnim, 

izdih pa poteka ravno v obratni smeri. 

 Trebušno dihanje ali dihanje s prepono 

Ob vdihu se prepona skrči, pomakne navzdol in stisne organe v trebušni votlini in trebušna 

stena se izboči. Trebušno dihanje je temelj dihanja, upočasni dihanje in poglobi sprostitev. 

 Prsno dihanje ali rebrno dihanje 

Od vdihu se dvignejo rebra in razširi se prsni koš, ob izdihu se rebra vrnejo nazaj. Prsno 

dihanje je plitvejše in hitrejše od trebušnega dihanja. Tako dihamo v stresnih situacijah. 

 Dihanje s plučnimi vršički ali ključno dihanje 

Z zrakom se napolnijo pljučni vršički. Ob vdihu se dvigne zgornji del prsnega koša s 

ključnicami, ob izdihu pa se vrne nazaj. Takšno dihanje je zelo plitvo in hitro. Tako dihamo 

kadar smo v zelo velikih stresnih situacijah ali nevarnosti in nas je strah. 

4. 2. 3 Meditacija 

Meditacija je vaja, pri kateri usmerimo misli v neko točko in s tem zaustavimo miselne 

valove, da lahko poznamo svojo resnično naravo in odkrivamo modrost, ki je v njej. Sprva 

misli uhajajo, z redno vajo pa se podaljšuje čas zbranosti. Na začetku zbranost niha in je 

meditacija le koncentracija. Z meditacijo se razvije močnejša volja, misli pa se zbistrijo. V 

zgodovini meditacije se je razvilo več različnih tehnik meditiranja, nekatere uporabljajo zvok, 

druge vidne simbole spet tretje dihanje, vse pa imajo isti cilj, ki pa je stanje 

samouresničevanja (Lidell, 1991). 

Z meditacijo se zmanjša količina hormona stresa v telesu. Omogoča nam večjo ustvarjalnost, 

zavira procese staranja in izboljšuje sposobnost opažanja in pomnjenja (Treven, 2005). 

4. 3 Razlike med jogo in telesno vadbo 

Telovadne vaje izvajamo hitro, joga pa počasi in zavestno, ni pomembno število izvedenih 

asan, temveč kakovost izvajanja. Smisel joge je usklajevanje telesa in duha in ne pretvarjanje 

napetosti ali nakopičene energije v gibanje (Maheshwarananda, 2009). 
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Joga se najprej ukvarja s telesom, nato pa z razvijanjem višjih ravni zavesti. Ta fizična pot k 

duhovnosti je najbolj edinstvena značilnost, ki jogo razlikuje od drugih telesnih vadb. V 

nasprotju z drugimi vadbami, joga deluje na vse telesne mišice, s tem pa se izognemo 

prevelikemu naporu določenih mišičnih skupin in poškodbam (Fraser, 2004). 

Bertoncelj (2007) v svojem delu navaja razlike med jogo in telesno vadbo: 

- pri jogi je poudarek na obvladovanju hrbtenice in dihanja, pri telesni vadbi je 

poudarek na celem telesu, 

- joga je preko telesa in diha usmerjena k umu, telesna vadba je usmerjena le k telesu, 

- z jogo postopno in nenasilno prebujamo živčni sistem, s telesno vadbo pa to  naredimo 

hitro in nasilno, 

- temeljni del joge je obvladovanje dihanja, pri telesni vadbi dihanje ni toliko 

pomembno, 

- pri jogi je pomembno, da imamo stik s sedanjim trenutkom, pri telesni vadbi je 

pomemben rezultat, 

- pri izvajanju joge ni pomembno število ponovitev, ampak kvaliteta gibanja in notranji 

občutek, pri telesni vadbi pa štejejo ponovitve, 

- pozornost je pri jogi usmerjena navznoter k povezanosti telesa, diha in uma, pri telesni 

vadbi pa je pozornost usmerjena navzven k zdravemu telesu in športnim dosežkom. 

4. 4 Joga in zdravje  

L. Lidell (1991) navaja, da zahodna medicina v zadnjih letih posveča veliko pozornosti 

učinkom joge. 

Naredili so raziskave, ki so pokazale pozitivne vplive na človeško telo; sprostitev pri položaju 

trupla znižuje krvni tlak in redna vadba asan in pranajam lajša obolenja, kot so artritis, 

arterioskleroza, kronična utrujenost, astma, krčne žile in srčne motnje. Laboratorijski 

preizkusi so potrdili, da lahko jogiji zavestno nadzorujejo avtonomne funkcije (telesna 

temperatura, srčni utrip in krvni tlak). Šestmesečna raziskava vadbe hatha joge je odkrila pri 

ljudeh povečanje pljučne kapacitete in dihanja, znižanje holesterola in krvnega sladkorja 

(Lidell, 1991). 

 Za sodobno zahodno medicino bi lahko velikokrat rekli, da je znanost o bolezni in 

zdravljenju. V nasprotju s tem pa je joga znanost o zdravju. Nauki joge temeljijo na 

natančnem in zapletenem razumevanju zdravega delovanja človeškega telesa in duha. V 
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današnjem času je le malokdo, ki je popolnoma zdrav in čil. Naše telo imamo za samoumevno 

in premalo skrbimo zanj. Dolgi delavniki, zaprti prostori, nezdrava prehrana, premalo gibanja 

in sporščanja, vsi ti dejavniki slabijo naše telo. Ob pojavu bolečine pa jemljemo tablete, s 

katerimi poskušamo samo prekriti znake, ki nas opozarjajo na nezdravo življenje. Joga 

spravlja telo v ravnovesje in pomaga vrniti zdravje. Načelo po katerem se v jogi ravnajo že 

tisočletja je, da je pravilna telesna vaja tista, ki razteguje in uglašuje telo, poživlja krvni obtok 

in obnovi zdravje celega telesa (Lidell, 1991). 

Vplivi joge na telo: 

- jogijske asane sistematično razgibavajo najprej en niz mišic in nato nasprotnega ,tako 

da mišice ostajajo elastične in se počasi in nenasilno rategujejo, ob tem pa se poživlja 

krvni obtok, 

- pomaga razbremenjevati vse telesne sklepe, kosti pa namešča na ustrezna mesta, 

- krepi in čisti živčevje, hrbtenjačo in ganglije, 

- sistematično razteza in uglašuje obrobno živčevje in ga kepi, 

- uglašuje simpatično in parasimpatično živčevje, ki uravnavata hotne in nehotne 

funkcije, 

- zboljšuje prenašanje živčnih impulzov po živčnih končičih in med sinapsami in iz tkiv 

odrstranjuje toksine, 

- blaži odziv živčenja na stres, odpravlja mišično napetost (Lidell, 1991). 

4. 5 Joga in otroci 

V Indiji začnejo otroci vaditi jogo že pri petih letih. Tudi na Zahodu v zadnjem času v mnogo 

napredno mislečih šolah poučujejo jogo že v otroštvu. Otroci ob izvajanju joge postanejo bolj 

samozavestni, samozaupljivi, izboljšuje se učenje in povečuje se sposobnost za soočanje s 

stresnimi situacijami, hkrati pa tudi krepi zdravje, telesno pripravljenost in izboljšuje zbranost  

(Fraser, 2004).  

U. Božič (2012) pravi, da je joga ena od boljših možnosti premagovanja ovir v današnjem 

času, saj ponuja načine in orodja, ki otrokom omogočajo večjo čustveno povezanost, ponuja 

tehnike sproščanja in zdrav način življenja, zdrav odnos do lastnega telesa, ter spoštljiv odnos 

do sveta. 

Otroci lahko začnejo vaditi jogo zelo kmalu. Fizični del joge ponuja množico asan, jogijskih 

položajev, ki temeljito in sistematično poskrbijo, da se vsi deli telesa ogrejejo, okrepijo in 
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postanejo prožnejši. Otroci so zelo gibljivi. Njihova telesa so prožna, dihajo globoko in 

spontano skozi nos, imajo dobro telesno držo in popolnoma odprt odnos do življenja. Zanima 

jih ta trenutek, tukaj in zdaj (Božič, 2012). 

Joga daje človeku dobro podlago za vse življenje, če jo začne vaditi že kot otrok. Otroci so 

zelo prožni in imajo dober občutek za ravnotežje, zato so jim jogijski položaji veliko lažji kot 

odraslim in hitro napredujejo. Otrokom je všeč, kar je novo in neznano, zato ne potrebujejo 

veliko spodbude. Vloga odraslih je, da jim pomagamo zavzeti pravilen položaj in poskrbeti, 

da se ne naprezajo, ker njihove kosti in mišice še rastejo. Otroci radi posnemajo in če bodo 

videli, da odrasli redno vadijo jogo, se bodo hitro pridružili. Pomembno je, da se otroci že 

majhni naučijo pravilno dihati. Tudi meditacija otroku pomaga pri odraščanju, ker krepi 

njegovo koncentracijo (Lidell, 1991). 

Jogijske vaje delujejo na ves organizem in so primerne za vse starosti otrok. Ustrezajo 

različnim gibalnim sposobnostim otrok. Povečujejo moč in gibkost ter izboljšujejo 

koordinacijo in držo. Prav tako povečujejo zmožnost osredotočenja na dejavnosti (Schmidt, 

2000). 

Večina otrok uživa v jogi, ker je zabavna in netekmovalna, ker veliko asan imitira živali in 

naravo. V današnjem času je malo takih dejavnosti, kjer otroci ne tekmujejo med seboj. Joga 

pa jih spodbuja in gradi samozavest (Pegrum, 2004). 
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5 EMPIRIČNI DEL  

 

5. 1 Opredelitev problema 

Opazila sem, da so otroci pogosto nemirni, se težko umirijo, težko poslušajo ali sodelujejo pri 

dejavnostih. Tudi če jim je dejavnost všeč, jih hitro kaj zmoti in pozornost preusmerijo 

drugam. Vzgojiteljice jih velikokrat motivirajo z nagrado ali s kaznijo, vendar oni zaradi tega 

ne sodelujejo nič bolj. Na dejavnost so osredotočeni le kratek čas.  

Avtorica G. Witkin (1999) nas opozarja, da se premalo zavedamo, da tudi otroci živijo v 

stresnem svetu in ga doživljajo v enaki meri kot odrasli, zato je zelo pomembno, da jim 

pomagamo in najdemo način, s pomočjo katerega se sprostijo. Eden od načinov sprostitve je 

joga.      

»Joga nas uči kako izklopiti zunanji svet, se ozreti vase in najti pot do samega sebe.«           

(Wilmes – Mielenhausen, 1999, str. 58) 

Med vadbo joge so otroci usmerjeni v jogijske položaje, dihanje in občutje v telesu. Pomaga 

jim, da se v vse bolj glasnem in stresnem okolju sprostijo, umirijo in zberejo. V jogi otroci 

uživajo, saj je nežna hkrati pa netekmovalna oblika vadbe (Schmidt, 2000). 

V naši skupini imamo en dan v tednu dan za knjigo. Skupaj izberemo pravljico in jo preberem 

ali pripovedujem ob slikah. Vendar opažam, da otroci zelo težko sledijo do konca pravljice. 

Zato bom z otroki izvajala jogo. Opazovala bom ali je otrokom joga všeč in če so bolj 

umirjeni in sproščeni. Pred branjem pravljice bom z otroki izvedla nekaj jogijskih položajev 

ter opazovala, ali bodo otroci bolj osredotočeni na poslušanje pripovedi po izvajanju joge. 

5. 2 Cilj raziskovanja 

Cilji raziskave so: 

 ugotoviti, kako bodo otroci motivirani za sodelovanje pri izvajanju joge, 

 ugotoviti, v kolikšni meri se otroci ob izvajanju joge umirijo in sprostijo, 

 ugotoviti, koliko so otroci osredotočeni na poslušanje pripovedi po izvajanju joge. 
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5. 3 Raziskovalna vprašanja 

 Na podlagi ciljev sledijo naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kako bodo otroci motivirani za sodelovanje pri izvajanju joge? 

 V kolikšni meri se bodo otroci ob izvajanju joge umirili in sprostili? 

 Koliko bodo otroci osredotočeni na poslušanje pripovedi po izvajanju joge? 

5. 4 Metoda dela 

5. 4. 1 Raziskovalna metoda 

Podatki so zbrani s pomočjo deskriptivne metode pedagoškega raziskovanja. 

5. 4. 2 Raziskovalni vzorec 

V vzorec raziskave je zajetih 19 otrok, 10 fantov in 9 deklic, starih od 3 do 4 let, iz vrtca 

Najdihojca, Enota Biba, skupina Žabic. 

5. 4. 3 Postopek zbiranja in obdelava podatkov  

Ob branju pravljic sem si zapisala najpogostejša vedenja otrok, ki sem jih opazila. Pripravila 

sem razpredelnico, v katero sem zapisala ta vedenja otrok ob poslušanju pravljic. Nato sem tri 

mesece, enkrat na teden z otroki izvajala jogo. Dejavnosti sem izvajala od aprila do junija. 

Otroke sem med dejavnostjo fotografirala in snemala, ob koncu dejavnosti pa sprotno 

zapisovala opažanja. Opazovala in zapisovala sem si vse posebnosti in odzive otrok. 

Spremljala sem kako joga vpliva na počutje otrok v skupini, na njihovo sproščenost in 

mirnost. V zadnjem  mesecu pa sem otrokom po izvajanju joge prebrala pravljico in si v 

razpredelnico zapisala, katera vedenja se pojavljajo in kako pogosto. Ugotovitve sem nato 

predstavila pisno. Na raziskovalna vprašanja sem odgovorila s pomočjo dobljenih rezultatov, 

opazovanja in sprotnega zapisovanja opažanj. 

5. 4. 4 Pripomočki 

Blazine, tibetanski zvončki, knjige s pravljicami, fotoaparat, kamera. 
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5. 5 Prikaz dejavnosti 

5. 5. 1 Zvok tibetanskih zvončkov 

Sedimo v krogu in poslušamo zvok tibetanskih zvončkov. Vsak otrok enkrat udari z zvončki 

in ga potem poda naprej. Naredimo cel krog. 

Tibetanski zvončki sproščujoče delujejo na celotno telo in umirjajo. 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Zvok tibetanskih zvončkov 

5. 5. 2 Igra »A, E, I, O, U« 

Sedimo udobno z zravnanim hrbtom. Eno dlan položimo na trebuh, drugo na prsi. Lahko tudi 

eno dlan položimo prijatelju na hrbet. Naredimo velik vdih za pripravo in nato enakomerno 

izrečemo glas a. Traja naj čimdlje. Glas v našem telesu občutimo kot vibracijo. Nato 

ponovimo še z e, i, o in u. (Schmidt, 2000). 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Igra 1 »A, E, I, O, U« 
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Slika 3: Igra 2 »A, E, I, O, U«  

5. 5. 3 Pozdrav soncu (Surya namaskara) 

Najkoristnejša metoda za oblikovanje zdravega, aktivnega  in energije polnega življenja je 

serija dvanajstih asan, ki se prakticirajo v tekočem gibanju. Pri izvajanju je pomembna 

uskladitev diha z gibom. Pri vdihu se odpiramo in raztezamo, pri izdihu pa se zapiramo in 

krčimo (Saraswati, 2000). Odlično ogreje telo in je dobra priprava na vadbo asan, zato ga je 

dobro vključiti v prvi del vadbe (Božič, 2012). 

1. Položaj molitve (Pranamasana) 

Stojimo vzravnano, s stopali skupaj ali rahlo razmaknjenimi. Dlani imamo sklenjene pred 

prsnim košem. Dihanje je enakomerno.  

2. Položaj z dvignjenimi rokami (Hasta uttanasana) 

Z vdihom dvignemo in iztegnemo obe roki nad glavo, dlani imamo skupaj in gledajo navzgor. 

Usločimo hrbet nazaj in raztegnemo celo telo. Glavo poskušamo nagnit i čim bolj nazaj, 

vendar samo do tam, kjer nam je še udobno.  

3. Položaj z rokami do stopal (Padahastasana) 

Z izdihom se z neprekinjenim gibov iz bokov upognemo naprej. Obe dlani odložimo na tla ob 

stopala. Glavo pripeljemo čimbolj h kolenom. Nogi sta aktivni in ostaneta iztegnejni ves čas. 

Poskusimo vzdržati vzravnan hrbet.  

4. Položaj jezdeca (Ashwa sanchalanasana) 

Z rokami ostanemo na istem mestu, levo koleno upognemo, desno nogo postavimo čim bolj 

nazaj in postavimo koleno na tla. Medenico potisnemo naprej, usločimo hrbtenico. Z vdihom 
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potegnemo prsi še bolj naprej in navzgor. Prste na rokah močno pritiskamo ob tla da 

vzdržujemo ravnotežje. 

5. Položaj gore (Parvatasana) 

Z izdihom postavimo levo stopalo nazaj ob desno stopalo. Dvignemo zadnjico od tal in glavo 

spustimo med roki. Pete poskušamo odložiti na tla. Pogled je usmerjen v trebuh.  

6. Pozdrav z osmimi deli ali točkami (Ashtang namaskara) 

Upognemo kolena k tlom, nato na tla spustimo še prsi in brado, zadnjica ostane dvignjena. 

Roke, brada, prsi, kolena in nožni prsti se dotikajo tal, hrbtenica je uleknjena. V tem položaju 

zadržimo dih. 

7. Kobra (Bhujangasana) 

Z vdihom dvignemo glavo navzor. Z rokami potiskamo prsi naprej in navzgor, dokler ni 

hrbtenica povsem uleknjena. Boke pritiskamo ob tla. Noge in spodnji del trebuha ostanejo na 

tleh, roki podpirata zgornji del telesa.  

8. Položaj gore (Parvatasana) 

Z izdihom dvignemo zadnjico od tal in glavo spustimo med roki. Pogled je usmerjen v trebuh. 

9. Položaj jezdeca (Ashwa sanchalanasana) 

Z rokami ostanemo na istem mestu, desno stopalo postavimo med dlani in upognemo koleno, 

levo koleno spustimo na tla. Medenico potisnemo naprej, usločimo hrbtenico in pogledamo 

navzgor. Z vdihom potegnemo prsi še bolj naprej in navzgor. 

10. Položaj z rokami do stopal (Padahastasana) 

Z izdihom položimo levo stopalo ob desenega. Poravnamo obe koleni in se poskušamo z 

glavo dotakniti kolen. 

11. Položaj z dvignjenimi rokami (Hasta uttanasana) 

Z vdihom dvignemo trup in iztegnemo roki nad glavo. Nagnemo glavo, roki in zgornji del 

trupa nazaj. 
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12. Položaj molitve (Pranamasana) 

Z izdihom položimo dlani pred prsni koš in zravnamo telo (Saraswati, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Položaj sonca (Schmidt, 2000) 

5. 5. 4 Jogijski položaji 

 Gora (Tadasana) 

Stojimo vzravnano in težo enakomerno razporedimo na obe stopali. Nogi sta iztegnjeni, roki 

dvignemo nad glavo. S prsti se poskušamo dotakniti neba, hkrati pa čutimo močna in stabilna 

stopala. 

S to asano krepimo mišice ramenskega obroča in poglabljamo zavedanje o lastnem telesu 

(Božič, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Gora 
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 Pes (Adho mukha svanasana) 

Začnemo na vseh štirih, dlani so v širini ramen in kolena v širini bokov. Boke dvignemo in 

iztegnemo kolena in komolce. Dlani in stopala močno upremo v podlago. Sprostimo vrat in 

glavo. Trtica je najvišja točka telesa. Nato lahko v položaju dvignemo eno nogo in še drugo. 

Asana deluje spodbujevalno, krepi moč nog in rok. Je izjemno poživilna, saj zaradi na pol 

obrnejnega položaja steka kri v glavo in oblije vse glavne žleze z notranjim izločanjem 

(Božič, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Pes 1        

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                                                                                                                                             

Slika 7: Pes 2 

 

 

 

 



29 
 

 Mačka (Marjaryasana) 

Smo na vseh štirih, dlani so pod rameni, kolena pod boki. Z vdihom usločimo hrbet navzdol 

in pogledamo navzgor, roki sta iztegnjeni. Z izdihom ukrivimo hrbet in naredimo grbo ter 

pogledamo v trebuh. Položaja izmenjujoče ponavljamo, v ritmu dihanja. 

Asana pripravi telo na težje položaje, aktivno dihanje pa pošlje kri po žilah. Dobro se 

pregnetejo mišice hrbta, mišice rok pa se krepijo (Božič, 2012). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

Slika 8: Mačka 1                                                                              

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Mačka 2 
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 Drevo (Vrksasana) 

Dvignemo desno nogo in stopalo naslonimo na levo nogo, na notranji del čim višje. Roki 

dvignemo nad glavo in jih iztegnemo. S pogledom poiščemo točko in zremo v njo, da lažje 

stojimo na miru, ker je to ravnotežnostni položaj. Nato ponovimo še z drugo nogo. 

Asana krepi mišice nog, odpravlja togost v kolkih in kolenih, krepi gležnje, izboljšuje se 

koncentracija (Božič, 2012). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Slika 10: Drevo 

 Žirafa (Virabhadrasana 1) 

Roki dvignemo nad glavo in sklenemo dlani. Z desno nogo stopimo daleč naprej in pokrčimo 

desno koleno. Trup in roki stegujemo proti nebu. Asano ponovimo na levi strani. 

Asana dviguje prsni koš, krepi in razteza vse mišice v njem. Omogoča globoko, polno 

dihanje. Z njo krepimo tudi stegenske in hrbtne mišice ter mišice ramenskega obroča (Božič, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

Slika 11: Žirafa 
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 Goska (Parsvottanasana) 

Roki položimo na boke in komolce potisnemo nazaj. Z eno nogo stopimo naprej in se 

priklonimo k iztegnjeni nogi s čimbolj ravnim hrbtom. Ponovimo na drugo stran. 

Asana poživlja in sprošča hkrati. Razteza zadnje stegenske mišice, sprošča vrat in zgornje 

hrbtne mišice. Položaj odpravlja togost bokov ter veča prožnost hrbtenice (Božič, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Goska 

 Kokoška (Malasana) 

Stojimo, noge so v širini ramen. Nato počepnemo, zadnjico spustimo proti tlom, pete ostanejo 

na tleh. Stopala so obrnjena navzven in kolena gledajo v smer prstov na nogi. Komolce 

naslonimo na notranji del stegen in sklenemo dlani. Hrbet čimbolj zravnamo.  

Asana krepi mišice nog, medeničnega dna, notranje organe, mišice hrbta in razteza notranje 

stegenske mišice in kolke (Božič, 2012). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

Slika 13: Kokoška 
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 Kača (Bhujangasana) 

Uležemo se na trebuh in iztegnemo nogi. Dlani skrijemo pod rameni. Dvigujemo glavo in 

zgornji del trupa. 

Asana krepi mišice hrbta in rok ter veča prožnost hrbtenice (Božič, 2012). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

Slika 14: Kača 

 Lev (Simhasana) 

Usedemo se na pete, kolena so razmaknjena. Roki položimo na stegna. Ob izdihu pokažemo 

jezik in ga močno raztegnemo. 

Z asano krepimo mišice jezika in čistimo telo. Dih sprošča, blaži stres in odplakne napetosti 

(Božič, 2012). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

Slika 15: Lev 
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 Most (Setu bandhasana) 

Leže na hrbtu dvignemo boke in se primemo za gležnje. Nadlahti in komolce upremo v tla, da 

lažje razširimo in dvignemo prsni koš. 

Asana krepi mišice nog in hrbta, povečuje prožnost hrbtenice, skrbi za delovanje žlez z 

notranjim izločanjem (Božič, 2012). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

Slika 16: Most 

 Gliser (Navasana) 

Sedimo z zravnano hrbtenico in iztegnjenimi nogami. Nagnemo se nazaj, noge pokrčimo in 

dvignemo, tako da so goleni vzporedne s tlemi. Če lahko nogi iztegnemo. Roki dvignemo in 

jih iztegnemo proti podplatom. 

Krepimo vse hrbtne in trebušne mišice, izboljša se občutek za ravnotežje (Božič, 2012). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Slika 17: Gliser 
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 Miška (Adho mukha virasana) 

Sedimo na petah, palca na nogah se dotikata in razmaknemo kolena. Spustimo trup na stegna, 

čelo na tla in roki iztegnemo naprej. 

Asana deluje blagodejno, pomirja živčni sistem, nežno razteza hrbet ter sprošča mišice vratu 

in mišice zgornjega dela hrbta (Božič, 2012). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

Slika 18: Miška 

 Skleda (Dhanurasana) 

Ležimo na trebuhu, upognemo kolena in približamo pete zadnjici. Z rokami primemo gležnje 

in se dvignemo od tal. Napnemo nožne mišice in potisnemo pete stran od telesa. Usločimo 

hrbet in odpiramo prsni koš, stegna so močna.  

Asana krepi mišice nog in hrbta. Odpira prsni koš in omogoča polnejše dihanje. Masira vse 

trebušne organe. Deluje poživljajoče (Saraswati, 1998). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

Slika 19: Skleda 
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 Oblak (Ustrasana) 

 Pokleknemo in postavimo nogi v širino ramen. Dlani položimo na zadnjico in jo rahlo 

potiskamo naprej in navzdol. Z izdihom usločimo hrbtenico nazaj in pogledamo v nebo. Kdor 

lahko, postavi dlani na stopala in še bolj usloči hrbenico. 

Asana krepi mišice trupa in stegen, celotna hrbetnica se razteguje in utrjuje, sprošča se 

napetost v vratu in zgornjem delu hrbta. Deluje poživljajoče in blagodejno, poveča čuječnost 

in občutek sreče (Božič, 2012). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Slika 20: Oblak 

 Ježek (Pavanmuktasana) 

Ležimo na hrbtu in objamemo kolena in se zibamo naprej in nazaj, tako da masiramo hrbet. 

Asana aktivira telesno jedro, masira hrbet ter sprosti mišice hrbta (Saraswati, 1998). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

Slika 21: Ježek 
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 Klešče (Paschimottanasana) 

Usedemo se na tla, nogi sta iztegnjeni naprej in stopali sta skupaj. Z vdihom dvignemo roki in 

zravnamo hrbet. Z izdihom se počasi upognemo naprej in z dlanmi drsimo po nogah navzdol 

in poskušamo prijeti prste na nogah. 

Asana razteza in krepi zadnje stegenske mišice in hrbet ter povečuje prožnost v kolkih. Masira 

trebušno in medenično področje (Saraswati, 1998). 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Klešče 1                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

Slika 23: Klešče 2 
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 Metulj (Baddha konasana) 

Sedimo z zravnanno hrbtenico, stopala položimo tako, da se podplati stikajo. Kolena 

razmaknemo in potisnemo proti tlom. Dlani položimo na tla ali na stopala, da so nam v oporo. 

Asana krepi notranje mičice in mišice medeničnega dna ter dimeljske mišice. Sprošča mišice 

spodnjega dela hrbta in odpira kolke (Božič, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 Slika 24: Metulj 

 Mavrica (Vashishthasana) 

Pokleknemo in položimo dlani pod ramena na tla. Dvignemo zadnjico in iztegnemo kolena. 

Počasi dvignemo levo roko in se prevalimo na desno stran. Dvignemo desno roko in nato še 

desno nogo v zrak. Ravnotežje lovimo na eni roki in nogi. Ponovimo na drugo stran. 

Asana krepi občutek za ravnotežje in mišice nog ter odpira kolke. Prinaša občutek 

samozavesti (Saraswati, 1998). 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Zvezda 
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 Hobotnica (Halasana) 

Uležemo se na hrbet, nogi in stopala damo skupaj. Dlani gledajo navzdol. Sprostimo celo telo 

in dvignemo obe nogi hkrati navpično navzgor, nato pa jih počasi spuščamo nazaj za glavo. V 

tem položaju ne obračamo glave levo in desno.  

Asana razteza mišice zgornjega dela hrbta in vratu. Skrbi za delovanje žlez z notranjim 

izločanjem. Globoko sprošča in pomirja (Saraswati, 1998). 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Hobotnica 

 Kuščar na skali 

En otrok naredi položaj miške, drug otrok se z zadnjico nasloni nanj in se uleže v položaj 

počivalčka. Nato zamenjata položaje. 

Obe asani sproščujoče vplivata, raztegujeta hrbtne mišice in spodbujata sodelovanje otrok. 

 

 

 

 

 

  

Slika 27: Kuščar na skali   
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 Reka 

Otroci se uležejo eden zraven drugega, en otrok pa se uleže čez njih. Nato se začnejo vsi 

naenkrat obračati v isto smer, ob tem pa se otrok, ki leži na njih pomika naprej. 

Položaj sprošča in deluje sprostilno ter spodbuja sodelovanje. 

 

 

 

 

 

 

        

Slika 28: Reka 

 Počivalček (Shavasana) 

Uležemo se na hrbet. Roki sta na tleh, dlani sta obrnjeni navzgor. Stopali prosto padeta 

navzven. 

Ta asana deluje blagodejno in nas pomirja in napolni s svežo energijo (Božič, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: Počivalček 
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5. 5. 5 Čebelji dih (Bhramari) 

Sedimo udobno in imamo zravnano hrbtenico. S prsti si zamašimo ušesa in z dlanmi 

pokrijemo oči. Vdihnemo globoko, pri izdihu pa z zaprtimi usti ustvarimo zvok mmm. 

Nekajkrat ponovimo. Tehnika pranajame je subtilna in učinkuje zelo pomirjevalno. Izdih se 

podaljšuje (Božič, 2012). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Slika 30: Čebelji dih 

5. 6 Analiza dejanosti 

Analiza v mesecu aprilu  

Otroci so zelo radovedni in večino zelo pritegnejo nove stvari. Že med pripravljanjem 

igralnice so me spraševali, kaj bomo počeli. Ker radi sodelujejo, sem jih prosila za pomoč pri 

postavljanju blazin. Vsak je odšel po svojo blazino in jo prinesel v igralnico. Blazine smo 

razporedili tako, da je imel vsak otrok dovolj prostora. Nato sem jih povabila, da se usedejo 

na začetek blazine. Povedala sem jim, da bomo izvajali jogo in na njihovih obrazih sem 

opazila navdušenje in zanimanje. Sprva smo si sezuli copate, sama sem sezula tudi nogavice 

in otroci so bili veseli, da jih lahko sezujejo tudi oni. Pokazala sem jim tibetanske zvončke in 

nežno udarila z njimi. V igralnici je za nekaj trenutkov nastala tišina. Potem so otroci začeli 

spraševati, če lahko tudi oni poskusijo. Povedala sem jim, da bodo poskusili vsi, vsak bo 

enkrat nežno udaril z zvončki in jih nato podal naprej prijatelju. Tako bomo naredili cel krog. 

Bila sem zelo presenečena, da so otroci v miru in tišini počakali, da je zvonček prišel do vseh 

otrok in nazaj do mene. Tako smo vedno začeli dejavnost in otroci so se pri tem zelo umirili 

in njihova pozornost je bila usmerjena na tibetanske zvončke. Potem smo se igrali igro »A, E, 

I, O, U.« Eno roko smo položili na prsni koš in drugo na trebuh. Naredili smo globok vdih in 

ob izdihu enakomerno izrekli glas »a« ter nato ponovili še drugimi glasovi. Otroke sem 
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spodbudila, naj opazujejo, katera roka se jim bolj trese. Otroci so imeli kar nekaj težav z 

enakomerno izgovorjavo glasu. Večkrat so vmes vdihnili in nato nadaljevali. Na začetku so 

bili tudi zelo glasni pri izgovorjavi glasov. Nadaljevali smo s Pozdravom sonca. Vsi otroci so 

sledili in s posnemanjem  pri izvajanju niso imeli težav. Položaje smo izvajali bolj hitro in 

dinamično, da se je naše telo ogrelo. Ponovili smo jih trikrat. Nato sem jim ob pripovedovanju 

zgodbe pokazala jogijske položaje. Otroci so z veseljem sodelovali. Če kdo ni želel, je 

dejavnost le opazoval, vendar pa se je to zgodilo le redko. Položaje sem prilagodila otrokom. 

Če sem opazila, da kdo ne more narediti določne vaje, sem pokazala lažji položaj. Pri otrocih, 

pri katerih sem opazila, da zmorejo več, sem pokazala zahtevnejši položaj. Nekateri otroci so 

potrebovali malo več razlage, večina je sledila s posnemanjem. Dodatnih spodbud niso 

potrbovali. V položajih se nismo zadrževali dolgo; ko sem opazila, da otroci nimajo več 

koncentracije, sem nadaljevala z drugim položajem. Otroci so v tem mesecu težje zadrževali 

položaje, med izvajanjem so se pogosto tudi pogovarjali ali smejali. Položaje smo izvajali bolj 

dinamično. V zaključnem položaju počivalčka so otroci zdržali le dve do tri sekunde, nato so 

že pogledovali k prijateljem in se začeli dvigovati. Na koncu ure smo naredili še pranajamo 

Čebelji dih. Zatisnili smo si ušesa in pokrili oči. Naredili smo globok vdih in nato spuščali 

zvok mmm. Na začetku so gledali mene in druge otroke kako to delajo, vendar so si že po 

nekaj ponovitvah zakrili oči in se prepustili trenutnim občutjem. To jih je ponovno umirilo. 

Analiza v mesecu maju 

Otroci so me pogosto vprašali, kdaj bomo spet delali jogo. Povedali so mi, da jim je všeč. Ko 

sem jim rekla, da je dan za jogo, so bili vedno veseli in mi takoj začeli pomagati pri pripravi 

prostora. Prinesli so vsak svojo blazino, si sezuli copate in nogavice ter počakali na začetku 

blazine. Med poslušanjem zvoka tibetanskih zvončkov, so se otroci vedno umirili. Pri igri »A, 

E, I, O, U.« so njihovi dihi postali daljši in je izgovorjava glasov trajala dlje. Niso bili več 

toliko glasni. Igro smo malo spremenili, saj smo položili eno dlan na prijateljev hrbet in spet 

poskusili začutiti vibracije. Opazila sem, da so se otroci zelo zbližali in so pokazali veselje, ko 

so lahko roko dali na svojega prijatelja. Po koncu igre so se nekateri tudi objeli. Pri izvajanju 

položajev so bili bolj umirjeni, manj so se pogovarjali in v položajih so držali dlje. Opazila 

sem, da se vživijo v položaj, opazujejo svoje telo, svoj dih. V zaključnem položaju že ležijo 

nekoliko dlje. Tudi pri Čebeljem dihu vztrajajo več časa. Opazila sem, da so deklice in dečki 

enako motivirani za sodelovanje. Presenetilo me je sodelovanje ene deklice, ki je zelo tiha, 

mirna in potrebuje nekaj časa, da sprejme nove stvari. Pri jogi se je zelo sprostila, bila zelo 

samostojna in samozavestna. Ko sem rekla, da bomo izvajali jogo, se je vedno nasmehnila. 
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Hkrati sem opazila, da je pri izvajanju joge v parih ali v skupini rada sodelovala in se zbližala 

z otroki. Opazila sem tudi, da so otroci na ležalnikih pred počitkom sami izvajali jogijske 

položaje in se hitreje umirili. 

Analiza v mesecu juniju 

Otroci so vedno radi sodelovali in bili navdušeni, ko smo izvajali jogo. Med dejavnostjo so se 

umirili. Pri igri »A, E, I, O, U« so po vdihu dolgo držali izgovorjavo glasu. Niso bili več 

glasni. Sami so si položili roki tja, kjer so čutili vibracijo. Dolge razlage in dodatne spodbude 

za držanje položaja niso bile več potrebne. Otroci so držali položaje dlje časa. Bili so 

usmerjeni v svoje telo in izvajanje položaja. V zaključnem položaju se je čas podaljšal na dve 

minuti. Opazila sem, da je njigovo dihanje postalo bolj gladko in umirjno. Povečala se je 

njihova koncentacija, mirnost in sproščenost. Otroci so z jogo preko igre in gibanja postali 

bolj sproščeni. Sodelovanje med njimi se je izboljšalo, konflikti so se zmanjšali. Otroci so 

sami predlagali možne rešitve za konflikte. V spontani igri so velikokrat uporabljali položaje, 

ki smo jih vadili pri jogi.  

V zadnjem mesecu sem po izvajanju jogijskih položajev, otrokom prebrala pravljico. Opazila 

sem, da so se vedenja, ki so se prej pojavljala ob branju knjig brez predhodnega izvajanja joge 

zmanjšala in nekatera tudi prenehala. 
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6 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

V skupini otrok, v kateri sem naredila raziskavo, sem delala že tri leta. Opazovala sem jih že 

od njihovega vstopa v vrtec. Dobro poznam njihovo obnašanje, njihove odzive, kako 

sodelujejo v skupini, kako rešujejo konflikte, koliko so samostojni in samozavestni. Vse to 

sem sproti beležila v njihovo osebno mapo.  

V tem času sem spoznala, da so otroci zelo nemirni. Njihova igra se pogosto menja, nimajo 

obstanka pri igri in prihajajo v konflikte s prijatelji. Iz predalov vzamejo vse igrače in potem 

razmetavajo in uničujejo. Pri igri jim je dolgčas. Pogosto ob dejavnosti izrazijo 

nezadovoljstvo. Nimajo koncentracije in sodelujejo le kratek čas. Predvsem pa so zelo glasni. 

Hrup je del vsakdana v vrtcih. Ko sem začela raziskovati in brati, sem ugotovila, da je to 

zaradi stresa, ki ga doživljajo otroci. Sprva sem bila presenečena, da otroci doživljajo stres, 

saj njihov svet ena sama zabava. Ob prebiranju literature pa sem spoznala koliko stresnih 

dejavnikov, ki vpliva na njih in kako zelo so otroci danes podvrženi stresu. Ugotovila sem 

tudi, kako je sprostitev pomembna za otroke. 

Sama sem imela priožnost ob redni vadbi spoznati pozitivne vplive joge. Ko sem v sebi našla 

mir in tišino, sem se še toliko bolj zavedala hrupnega okolja, ki me je vsak dan spremljal ob 

otrocih. Zato sem se odločila, da začnem z otroki v vrtcu izvajati jogo. Ker me otroci dobro 

poznajo, mi tudi zelo zaupajo. Začeli smo z izvajanjem in ob prvi vadbi sem videla pozitiven 

odziv otrok. To je bila le potrditev, da nadaljujem. Z otroki smo nato redno izvajali jogo 

enkrat tedensko. Če so bili otroci zelo nemirni, smo jo izvajali tudi dvakrat tedensko. Že po 

nekaj vadbah so me začeli spraševati, kdaj bomo spet delali jogo. Opazila sem, da jim je všeč 

in jo radi izvajajo. Tudi starši so me začeli spraševati, kaj delamo v vrtcu, saj so jim otroci 

doma pokazali položaje. 

 Na podlagi opazovanj lahko odgovorim na raziskovalna vprašanja, ki sem jih postavila na 

začetku raziskave: 
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R1: Kako bodo otroci motivirani za sodelovanje pri izvajanju joge? 

Otroci so bili pri izvajanju joge zelo motivirani, radi so sodelovali in niso potrebovali 

dodatnih spodbud. Motivacija je bila pri vseh enaka ne glede na spol. Vedno, ko sem jim 

povedala, da bomo izvajali jogo, so mi pomagali pripraviti prostor in takoj, ko smo razporedili 

blazine, so se usedli ter čakali na začetek. Otroci so pogosto spraševali, kdaj bomo spet delali  

jogo. Opazila sem, da jogijske položaje tudi sami izvajajo med igro in pred počitkom na 

ležalniku.  

 

R2: Ali se bodo otroci ob izvajanju joge umirili in postali bolj sproščeni, kot pred 

izvajanjem? 

Otroci so ob izvajanju joge postali bolj mirni in sproščeni. Med izvajanjem so se manj 

pogovarjali, ozirali naokoli, bili so osredotočeni na svoje telo in dihanje. Prej so bili otroci 

težko nekaj časa mirni. Po rednem izvajanju joge, pa so lahko v zaključnem položaju ležali z 

zaprtimi očmi tudi dve minuti. 

 

R3: Ali bodo otroci bolj osredotočeni na poslušanje pripovedi po izvajanju joge? 

Otroci so bili bolj osredotočeni na poslušanje pripovedi po izvajanju joge. Pri sprotnem 

zapisovanju vedenj, sem opazila,  da so se vedenja, ki so se pojavljala prej, zmanjšala ali čisto 

prenehala. Prej sem pogosto zaradi nemirnosti otrok prekinila branje. Otroci so pogosto 

nagajali prijatelju, se pogovarjali, igrali, telovadili, se dolgočasili, vstali in zapustili krog ali 

pa je bila njihova pozornost usmerjena drugam. Po izvajanju jogijskih položajev se je njihova 

koncentracija izboljšala. Včasih sem opazila, da se še pogovarjajo ali so želeli med branjem 

kaj povedati, zelo malokrat je kdo zapustil krog, niso pa si več nagajali, telovadili ali se igrali 

z drugimi igračami. Lažje so sledili pravljici in pogosto smo se lahko po končanem branju še 

nekaj časa pogovarjali o vsebini. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Naši otroci živijo v hitro razvijajočem se tempu življenja, z polno zasedenimi starši, urniki, 

pritiski, nenehnimi lekcijami, video igrami, trgovskimi centri in tekmovalnimi športi. Niti 

predstavljamo si ne, kako stresno je vse to za njih. Živahen tempo otroških življenj ima lahko 

velike učinke na njihovo prirojeno radost.  

Ugotovila sem, da lahko joga pomaga pri vseh teh pritiskih. Ko se otrok nauči tehnik 

sproščanja in notranje izpolnitve lahko vse življenjske izzive lažje in manj stresno predela. 

Joga  v zgodnjem otroštvu s telesnimi položaji spodbuja pozitivno samopodobo in zavedanje 

telesa. Spodbujanje sodelovanja in sočutja je čudovito darilo, ki ga joga podarja otrokom. 

Otroci dobijo ogromne koristi. Fizično povečuje njihovo prožnost, moč, koordinacijo in 

zavedanje telesa. Hkrati pa se poveča njihova koncentracija, mirnost in sproščenost. Med 

izvajanjem joge otroci telovadijo, se igrajo, povezujejo z notranjim jazom in razvijajo intimen 

odnos z naravo, ki jih obdaja. Joga prižge čudovito notranjo luč.  

V tisočletnem razvoju joge so ljudje živeli v naravi, kjer so jim živali in rastline dajali 

inspiracijo. Ko otroci oponašajo gibe in zvoke narave, imajo možnost priti v drugo bitje in 

začutiti njegove kvalitete. Ko zavzame položaj leva, lahko občuti moč in vedenje leva, hkrati 

pa svojo lastno moč. Fizične asane predstavljajo otrokom pravi pomen joge, izraz in čast sebi 

v svojem delu občutljivega spleta življenja. 
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