yoga

dla dzieci od

3 lat

„Ruch może zastąpić niemal
każdy lek, ale żaden lek
nie zastąpi ruchu”.
W. Oczko

Drogi Rodzicu,
cudownie, że trzymasz w ręku nasze karty do
jogi. w dobie internetu, smartfonów i siedzącego trybu życia nasz „poradnik” może okazać się
najlepszą receptą na zdrowie.
Chcąc wytłumaczyć, czym jest joga, mogłabym napisać długą rozprawę, a pewnie i tak nie
zawarłabym w niej wszystkich definicji i aspektów tej wspaniałej sztuki – jest nie do przecenienia! Joga to ćwiczenia rozciągające i oddechowe,
które uelastyczniają ciało oraz wspomagają
oddech i koncentrację. To także zdrowy styl
życia. Myślę, że to wystarczające powody, aby
zachęcać dzieci do ćwiczeń. Mam nadzieję, że
dzięki naszemu poradnikowi Ty również poczujesz, że warto i wspólnie z dzieckiem zaczniesz
ćwiczyć. Niech to będzie wasz wspólnie spędzony
czas, radość, budowanie więzi. a to wszystko
w trakcie bycia motylem, drzewem, wojownikiem… podczas używania wyobraźni! Wszystkie
przedstawione ćwiczenia należy traktować jako
zabawę i to do niej właśnie Was zachęcamy!
Magda Godziszko
pomysłodawczyni, good wood

„Dzieci są jak nasiona, które
posialiśmy. Musimy je karmić,
aby wyrosły na zdrowych,
silnych i wypełnionych
miłością ludzi”.
Fran D. Rosen-Sawyer, Bonnie M. Maltby

Joga może być terapią dla naszych dzieci – panaceum na dzisiejszy dynamiczny i wymagający
świat. Oferuje narzędzia do walki ze stresującymi sytuacjami i problemami dnia codziennego.
Buduje twórczy potencjał dziecka i wzmacnia
jego wewnętrzną moc. Pobudza kreatywność
i wyobraźnię, wykorzystując naturalną energię
i otwarte umysł najmłodszych.
Inspiracje joga czerpie z działania natury i zachowań zwierząt. My będziemy praktykować hatha
jogę. Klasyczne i „zwierzęce” pozycje tego systemu ćwiczeń to asany.
Dzieci to urodzeni jogini. Nie sprawia im problemu zrobienie szpagatu czy założenie nogi za
głowę. Gdzieś po drodze, w życiu ta naturalna
gibkość zostaje zatracona. Coraz więcej czasu
najmłodsi spędzają w pozycji siedzącej – przed
telewizorem, komputerem, w szkole. Brak ruchu
powoduje, że ciało zaczyna tracić naturalną giętkość i pojawiają się wady postawy. Alternatywą
dla gimnastyki korekcyjnej może być właśnie
joga.
Kolejny element jogi to pranayama, czyli techniki oddechowe. Naturalny oddech to oddech

przeponowy. Najłatwiej zaobserwować go u
dziecka, gdy brzuch się unosi i opada wraz z każdym wdechem i wydechem. Niestety, z czasem
stres i traumy emocjonalne mogą zaburzyć ten
proces. Życie jogina mierzy się ilością oddechów.
Wydłużony, a zarazem subtelny oddech wzmacnia układ oddechowy, tonizuje układ nerwowy
i spowalnia wszystkie procesy organizmu, a co
za tym idzie – przedłuża życie.
Joga jest także wspaniałym, inspirującym sposobem na spędzanie wolnego czasu z dziećmi.
Rozwija kompetencje społeczne i wzmacnia więzi
rodzinne.
Liczne badania udowadniają, że joga:
•

wzmacnia system odpornościowy i reguluje
gospodarkę hormonalną;

•

poprawia koncentrację i pamięć;

•

dzieciom nadpobudliwym pomaga wyciszyć
się poprzez techniki relaksacyjne;

•

dzieci nieśmiałe dowartościowuje i dodaje
im odwagi, wyzwalając naturalną ekspresję;

•

uelastycznia ciało, wzmacnia mięśnie i pobudza organy wewnętrzne;

•

pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami;

•

koryguje wady postawy oraz przynosi wiele,
wiele innych pozytywnych skutków.

Joga może stać się naprawdę znakomitą zabawą. Dziecko nie musi wykonywać pozycji w sposób idealny. Nie róbmy niczego na siłę. Niech
najmłodsi czerpią z naturalnych, wewnętrznych zasobów radości. Spędzajmy czas z naszą
pociechą i sami odnajdźmy w sobie wewnętrzne
dziecko. Uczmy się razem nowych rzeczy, eksperymentujmy, motywujmy się nawzajem, a podczas zabawy zapomnijmy zarówno o świecie
zewnętrznym, jak i wirtualnej rzeczywistości.
Zatracając się w tu i teraz, szybko odczujemy
pozytywne skutki jogi: zdrowe ciało, zadowolony
umysł i wewnętrzny spokój (a zdrowie psychofizyczne jest przecież bezcenne).
P.S 1. Nie bez powodu karty ponumerowano.
Pozycje ułożono w porządku sprzyjającym zdrowemu jogowaniu. Zalecam jego zachowanie.
Dopiero gdy Ty i dziecko opanujecie wszystkie
asany, możecie bawić się i wybierać te, które są
dla Was najciekawsze.

PS. 2 I jeszcze jedna ważna rzecz – poszczególne
ćwiczenia zaczynajcie wykonywać od prawej
strony. To ważne zarówno z punktu widzenia
fizjologii, jak i filozofii jogi. W Indiach wierzy się,
że zaczynając od prawej nogi, podążamy w stronę szczęścia. W Polsce podobnie – wstawanie
prawą nogą przynosi nam szczęście.
Ola Puchała, autorka asan, joginka

kołysanie niemowlęcia
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pozycja wprowadzająca

dla rodzica

W siadzie zegnij prawe kolano na zewnątrz i unieś prawą
nogę. Prawa dłoń niech znajdzie pod prawym kolanem,
lewa niech złapie podeszwę prawej stopy. Wyobraź
sobie, że twoja noga to niemowlę. Delikatnie kołysz
dziecko na boki, aż uśnie w twych ramionach.

Jest to pierwsza z pozycji otwierających, rozgrzewających biodra.
Warto z dzieckiem wykonać to ćwiczenie jako wstęp do innych asan
z grupy pozycji lotosowych – otwierających biodra.

kołysanie niemowlęcia

Przyciągając prawą stopę jak najbliżej klatki piersiowej
tak, jakbyś chciał/-a ją przytulić, obejmij kolano i łydkę
ramionami. Jeżeli to możliwe, spleć ciasno dłonie, tak by
palce przylegały do siebie. Ponownie wpraw łagodnie
kołyskę w ruch.
Wykonaj 10 oddechów. Następnie zmień pozycję, tym
razem angażując drugą stronę ciała.

korzyści

To świetne ćwiczenie na start – doskonale przygotowuje do „lotosu”
oraz znakomicie rozciąga biodra
i pośladki.
pomoc do jogi

bujak w pozycji mostka

połowa kwiatu lotosu
Na zdjęciu odbicie lustrzane – asanę wykonuj od prawej
strony, jak w opisie.
Siedząc na mostku, zegnij prawą nogę, a prawy kciuk
włóż pod kolano prawej nogi. Lewą dłonią chwyć za zewnętrzną krawędź prawej stopy i wciągnij ją w stronę
lewej pachwiny.
Zegnij lewą nogę i ułóż lewą stopę pod prawym kolanem
(na zdjęciu widoczne jest odbicie lustrzane tej pozycji).
Wyprostuj kręgosłup. Połóż dłonie na kolanach i skieruj
wnętrzem w stronę sufitu. Następnie połącz czubki palców wskazujących z nasadą kciuka, a pozostałe palce
niech pozostaną proste. Takie ułożenie dłoni stanowi
„chin” – mudrę oznaczającą świadomość. Wykonaj 10
oddechów.
Teraz zmień pozycję, wykonując ćwiczenie z odwrotnym
splotem nóg.
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Przygotowaniem do tej pozycji jest
asana „kołysanie niemowlęcia”.
Jeśli w pozycji „połowa kwiatu lotosu” dziecko uwiera kostka stopy,
można podłożyć pod nią koc.
korzyści

Kiedy biodra się otworzą, okazuje
się, że „półlotos” i „lotos” są jednymi z najważniejszych asan i dlatego wielokrotnie wykorzystywano je
jako symbol jogi (np. Buddha często
siedzi w pozycji „lotosu”). To asany
relaksujące, zalecane w praktyce
medytacji, tonizujące narządy brzucha i kręgosłup.
pomoc do jogi

bujak w pozycji mostka

kwiat lotosu – zachód słońca
Usiądź, zegnij prawą nogę, a prawy kciuk włóż pod
kolano nogi prawej. Lewą dłonią chwyć za zewnętrzną
krawędź prawej stopy, wciągając ją w stronę lewej pachwiny. Zegnij lewą nogę i analogicznie wciągnij lewą
stopę w stronę prawego uda. Wyprostuj kręgosłup.
Połącz ze sobą wnętrza dłoni w okolicy serca, nadając
im w ten sposób kształt gestu „namaste”. Takie ułożenie dłoni stanowi tradycyjne hinduskie pozdrowienie.
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Kwiat lotosu to jeden z najpiękniejszych kwiatów, który otwiera
się przy wschodzie słońca, a zamyka przy jego zachodzie. Zanim
nauczysz się tej pozycji, przygotuj
się, ćwicząc pozycję „kołysanie niemowlęcia”.
korzyści

To królowa asan w medytacji.
Pomaga w rozwoju koncentracji
i uważności dziecka. Otwiera biodra i rozciąga pośladki.
pomoc do jogi

bujak w pozycji mostka

kwiat lotosu – wschód słońca
Wykonaj pozycję „kwiat lotosu – zachód słońca” (wcześniejsza karta).
Połącz ze sobą wnętrza dłoni w okolicy serca, nadając
im w ten sposób kształt gestu „namaste”. Niech twoje
dłonie stykają się opuszkami palców, tworząc kwiat
lotosu. Rozpoczynając od kciuka, kolejno rozwijaj płatki
kwiatu. Unieś ręce jak najwyżej nad głowę (wschód słońca). Począwszy od małego palca, z powrotem zamykaj
kwiat (zachód słońca), opuszczając ręce na wysokość
klatki piersiowej.
A teraz zmień ułożenie nóg na przeciwne i wykonaj
ćwiczenie jeszcze raz.
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Przed pozycjami lotosowymi zalecane jest ćwiczenie „siad turecki”
i „kołysanie niemowlęcia”. W pozycjach lotosowych kciuk pod kolanem
ma na celu zabezpieczenie stawu
kolanowego i ściągnięcie mięśnia
brzuchatego łydki na zewnątrz.
korzyści

Kiedy biodra się otworzą, okazuje
się, że „półlotos” i „lotos” są jednymi z najważniejszych asan i dlatego wielokrotnie wykorzystywano je
jako symbol jogi (np. Buddha często
siedzi w pozycji „lotosu”). To asany
relaksujące, zalecane w praktyce
medytacji, tonizujące narządy brzucha i kręgosłup
pomoc do jogi

bujak w pozycji mostka

kot-krowa
Ta pozycja gimnastyczna jest najbardziej znana jako
„koci grzbiet” i doskonale rozciąga mięśnie grzbietu.
Przybierz pozycję klęku podpartego na gładkiej stronie
drabinki, tak aby dłonie były pod ramionami, a kolana
pod biodrami. Ręce pozostaw wyprostowane. Wraz
z wdechem przybierz pozycję krowy, podnosząc podbródek do góry, spoglądając w stronę sufitu i obniżając
brzuch do podłogi. Wraz z wydechem przyciągnij brodę
do mostka i napręż się jak kot.
wariacja 1

Wraz z wdechem unieś prawą rękę wzdłuż prawego ramienia i wyprostuj. Wytrzymaj tak 10 oddechów. Kieruj
pępek do kręgosłupa, nie wypychając brzucha. Powtórz
ćwiczenie, zmieniając rękę.
wariacja 2

Jednocześnie unieś prawą rękę i lewą nogę. Wytrzymaj tak, licząc do 10.
Teraz powtórz ćwiczenie, angażując drugą stronę ciała.
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Zwróć uwagę, by dłonie oparte na
drabince znajdowały się pod barkami, a kolana były ustawione pod
biodrami. Ręce powinny być rozstawione na szerokość ramion, a nogi
na szerokość bioder.
korzyści

Wyżej opisane pozycje uelastyczniają kręgosłup i rozciągają wszystkie
większe mięśnie ciała.
Dodatkowo wzmacniają centrum
ciała, pomagają w trawieniu, wyciszają umysł i eliminują stres.
pomoc do jogi

bujak w formie kołyski, drabinka
między płozami bujaka

drzewo
Stań prosto na środku bujaka i zegnij prawe kolano.
Oprzyj prawą stopę o wewnętrzną stronę lewego uda
i kieruj kolano na zewnątrz, w prawą stronę. Zginając
łokcie, złóż dłonie w „namaskar” (inne określenie gestu „namaste”). Wyobraź sobie, że jesteś drzewem.
Wydłużaj się od korzeni drzewa w górę, wyprostuj kręgosłup. Wzrok skieruj przed siebie, wpatruj się w jeden
punkt. Wytrzymaj w tej pozycji 10 oddechów.
Powtórz ćwiczenie z odwrotnym układem nóg, stając
na prawej stopie, a lewą umieszczając na wewnętrznej
stronie prawego uda.
wariacja

Napręż ramiona i unieś wyprostowane ręce na wysokość ramion – łokcie proste, palce wydłużone do sufitu. Następnie, jeżeli to nie sprawia ci trudności, unieś
wyprostowane ręce do góry, nad głowę, dociskając
wnętrza dłoni do siebie.
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Połóż nacisk na prawidłową pozycję
podczas stania i równomierny rozkład ciężaru ciała na stopach dziecka. Pięta i paluch każdej stopy niech
będą w linii równoległej do środkowej płaszczyzny stopy – wówczas
biodra są zwarte, brzuch nie wypina
się, a klatka piersiowa jest wysunięta do przodu.
korzyści

Pozycja drzewa poprawia równowagę i koncentrację, a także wzmacnia
kręgosłup.
pomoc do jogi

bujak w formie kołyski

wojownik III
Stań na środku bujaka. Trzymając się uchwytów mostka
i wychylając się nieco do przodu, oderwij prawą nogę
od podłogi, jednocześnie kierując piętę do sufitu, a palce stopy do podłoża. Powoli wyprostuj nogę, na której
stoisz. Obróć całkowicie wyprostowaną prawą nogę do
wewnątrz tak, by jej przód był skierowany do podłogi.
Całe ciało niech będzie równolegle ustawione do ziemi.
Utrzymaj pozycję przez 10 oddechów.
wariacja 1

Odrywając prawą nogę od bujaka, oderwij jednocześnie
lewą rękę. Wykonaj 10 oddechów, zmień nogę i rękę.
wariacja 2

Podnieś prawą nogę i jednocześnie obie ręce wyciągnij
do przodu, a prawą nogę w tył.
Całe ciało jest teraz równoległe do ziemi i balansuje na
lewej nodze. Powróć, zginając lewą nogę i dostawiając
stopę do stopy. Powtórz ćwiczenia, angażując drugą
stronę ciała.
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Dopilnuj, by całe ciało ręce, tułów
i uniesiona noga ustawione były
równolegle do podłogi.
Ręce niech będą wyciągnięte do
przodu, a noga w górze do tyłu (tak
jakby dwie osoby ciągnęły dziecko
z przeciwnych stron).
korzyści

Ta asana doskonali prawidłową postawę, wzmacnia mięśnie brzucha,
pomaga w utrzymaniu harmonii
oraz równowagi umysłu i ciała podczas balansowania.
pomoc do jogi

bujak w formie kołyski

sfinks
Połóż się na brzuchu na gładkiej stronie drabinki bujaka
(od strony listwy). Ułóż zgięte ręce na przedramionach
(na szerokość ramion), tak by łokcie i ramiona znajdowały się w jednej linii. Nogi niech pozostaną połączone,
a grzbiety stóp skierowane w stronę podłogi. Unieś
i rozszerz klatkę piersiową, opuść ramiona i przybierz
pozycję egipskiego sfinksa.
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Policz do 10. Powróć do leżenia. Odpocznij.

Zwracaj uwagę na to, by dziecko
nie unosiło barków – niech ramiona będą oddalone od uszu, a łopatki
ściągnięte. Okolica lędźwi niech będzie rozszerzona, pośladki rozluźnione, a kość ogonowa skierowana
w dół, tak by nie obciążać lędźwi.

wariacja

korzyści

Skręć głowę w prawą stronę tak, by zobaczyć piętę prawej stopy. Policz do 10, a następnie skręć głowę w lewo
i wykonaj 10 oddechów. Powróć do centrum.

Ta asana uelastycznia kręgosłup
i wzmacnia mięśnie wzdłuż kręgosłupa.
pomoc do jogi

bujak w formie kołyski, drabinka
między płozami bujaka

świerszcz
Ułóż się na brzuchu z rękoma wzdłuż ciała. Z leżenia
z wydechem unieś jednocześnie głowę, klatkę piersiową i uda. (Tylko brzuch z pępkiem dotykają bujaka).
Wyciągnij proste ręce w tył, w stronę stóp. Unieś klatkę
piersiową i spójrz do góry. Wytrzymaj w tej pozycji, licząc do 10, a następnie wraz z wydechem opuść tułów
i nogi.
wariacja

Ułóż się na brzuchu z rękoma wzdłuż ciała. Z leżenia
z wydechem unieś jednocześnie głowę, klatkę piersiową i uda. (Tylko brzuch z pępkiem dotykają bujaka).
Wyciągnij proste ręce do przodu na wysokości ramion
i spójrz przed siebie. Wytrzymaj w tej pozycji, licząc do
10, a następnie (z wydechem) opuść tułów i nogi.
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Ważne, by dziecko podczas wygięcia
ściągało pośladki i kość ogonową
w dół. Środek ciężkości ciała dziecka powinien znajdować się w okolicy pępka. Należy zwróć uwagę, by
klatka piersiowa i uda były równomiernie uniesione nad bujakiem.
korzyści

Pozycja wzmacnia i uelastycznia
mięśnie grzbietu, jednocześnie pobudzając krążenie krwi.
pomoc do jogi

bujak w formie mostka

supermen
Jeżeli nie sprawia ci trudności poprzednia pozycja
(„świerszcz”), to przenieś prawą rękę bokiem do przodu, tak by wydłużona dłoń znajdowała się na wysokości
ramienia.
Zegnij lewe kolano i złap się lewą ręką za zewnętrzną kostkę lewej stopy. Wyobraź sobie, że jesteś
Supermenem latającym po niebie. Wytrwaj przez 10
oddechów, a następnie zmień ułożenie kończyn na przeciwne.
wariacja

Na zdjęciu odbicie lustrzane – asanę zawsze wykonuj
od prawej strony.
Przy drugim powtórzeniu, zmieniając ułożenie kończyn
na przeciwne, skręć głowę do boku, w stronę zgiętej nogi.
Następnie, wyginając ciało w łuk i intensywnie otwierając klatkę piersiową, spójrz do tyłu na piętę stopy.
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Ważne, by dziecko podczas wygięcia
ściągało pośladki i kość ogonową
w dół. Środek ciężkości ciała dziecka powinien znajdować się w okolicy pępka. Należy zwróć uwagę, by
klatka piersiowa i uda były równomiernie uniesione nad bujakiem.
korzyści

Pozycja wzmacnia i uelastycznia
mięśnie grzbietu, a jednocześnie
pobudza krążenie krwi i dodaje witalności oraz energii.
pomoc do jogi

bujak w formie mostka

łuk

11

Połóż się na brzuch, ramiona ułóż wzdłuż ciała. Zegnij
kolana i, przenosząc ręce w tył, złap się za kostki stóp
od zewnętrznej strony nogi. Wraz z wydechem unieś
przednią część tułowia, kolana i uda, mocno trzymając
się za kostki. (Ramiona i ręce stanowią cięciwę wyginającą ciało w łuk). Unieś głowę i spójrz w górę. (Pępek
i brzuch spoczywają na mostku, żebra są poza bujakiem).
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To tzw. kołyska. Trzymając się kostek stóp, bujaj się
łagodnie (jak kołyska) w przód i w tył. Później możesz
spróbować kołysać się na boki.

korzyści

Ważne, by nie forsować dzieci,
gdyż pozycja wymaga dużo siły.
Stopniowo zwiększy się elastyczność ciała niezbędna do wykonania
tej asany. Naucz dziecko, by unosiło
łuk ciała, tworząc naciąg rąk w tył
Wytrzymaj w pozycji 10 oddechów, dalej (wraz z wy- – niech balansuje w okolicy brzucha.
dechem) puść kostki, a następnie opuść tułów i nogi.
Można podłożyć koc pod biodra, by
wariacja
pozycja była bardziej komfortowa.
Opisana wyżej pozycja prostuje
kręgosłup, usuwając sztywność
barków i wpływając korzystnie na
całą posturę. Opierając ciężar ciała
w okolicy pępka, masujemy narządy
brzuszne, co pobudza trawienie.
pomoc do jogi

bujak w formie mostka

most na moście
Usiądź tyłem na brzegu bujaka. Trzymając się jego
krawędzi i przyciągając brodę do klatki piersiowej, ułóż
się na nim na zaokrąglonych plecach. Dociśnij plecy do
mostka i przenieś ręce za głowę, maksymalnie wydłużając boki ciała. Wytrzymaj 10 oddechów, a następnie
powróć – najpierw z powrotem ułóż ręce wzdłuż ciała,
a później, przyciągając głowę do klatki piersiowej, wróć
do siadu.
wariacje

Można dodatkowo spleść dłonie kciukami za głową, szeroko rozstawiając pozostałe palce, co mocniej otworzy
klatkę i wydłuży boki ciała. Pamiętaj, by zmienić splot
dłoni na przeciwny.
dla rodzica

Zwróć uwagę, by dziecko, kładąc się na mostku bujaka,
zaokrąglało plecy i przyciągało brodę do klatki piersiowej. Takie ułożenie ciała odciąży dolny kręgosłup.
Intensywniejsze wygięcie ciała w piersiowym odcinku
kręgosłupa następuje po przeniesieniu rąk za głowę.
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Zwróć uwagę, by klatka piersiowa
była otwarta, a okolica lędźwi pozostawała rozszerzona. Przy wstawaniu ręce niech będą ułożone na
przedramionach, a broda przyciągnięta do klatki piersiowej.
korzyści

Most wzmacnia kręgosłup i plecy
oraz doskonale rozciąga przednią
stronę ciała.
Pozycja dodaje nam energii i witalności – daje poczucie lekkości.
pomoc do jogi

bujak w formie mostka

motyl
Pozycja naśladuje poruszenia skrzydeł motyla. To piękne,
subtelne, podbudzające do lotu ruchy.
Usiądź, zegnij prawą nogę, a następnie lewą, odsuwając
kolana na zewnątrz, a pięty kierując możliwie jak najbliżej krocza. Dociśnij podeszwy stóp do siebie.
Spleć palce i złap się za stopy. Siedź w pozycji wyprostowanej, a kręgosłup wyciągaj – od kości ogonowej po
czubek głowy. Powoli zacznij delikatnie podnosić i opuszczać kolana, tak jakby młody motyl chciał pierwszy raz
wprawić w ruch swoje skrzydła.
Na koniec spróbuj rękoma otworzyć wewnętrzną stronę
stóp w stronę sufitu, oddalając ich podeszwy od siebie.
Niech twoje stopy otwierają się, jak stronice książki.
Pozostań w pozycji zastygłego motyla na 10 oddechów.

13
dla rodzica

Uważaj, by dziecko nie wykonywało
zbyt dynamicznych ruchów nogami,
naśladując machanie skrzydłami,
aby nie dopuścić do mikrourazów
mięśni przywodzicieli i uda.
korzyści

Asana uczy, jak rozkładać ciężar
ciała i wykonywać przy tym różne
ruchy, bez zakłócania pozycji.
Rozciąga wewnętrzną stronę ud
oraz kręgosłup, a także rozluźnia
stawy biodrowe.
pomoc do jogi

bujak w formie kołyski

żółw
Żółw wie, że chroni go mocna skorupa. Jeżeli uzyskasz
wewnętrzny spokój żółwia, który nie reaguje na zewnętrzne trudności, to staniesz się potężny i bezpieczny
niczym żółw.
Usiądź ze zgiętymi kolanami i szeroko rozstawionym
nogami. Zrób wdech i wyciągnij prawe ramię w górę,
a wraz z wydechem włóż rękę pod prawe kolano.
Zostawiając prawą rękę w tym ułożeniu, zrób to samo
z lewym ramieniem. Powoli unosząc palce stóp do sufitu, prostując nogi i ślizgając się piętami po podłodze,
zacznij opuszczać klatkę piersiową w stronę ziemi.
Wytrwaj w pozycji żółwia, oddychając równomiernie
około 10 sekund.
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dla rodzica

Zwróć uwagę, aby dziecko nie blokowało stawów łokciowych pod kolanami.
korzyści

Ta pozycja przywraca spokój i opanowanie. Znakomicie rozciąga kręgosłup i tylną stronę nóg.
pomoc do jogi

bujak w formie kołyski

podwójny siad turecki
Dziecko i rodzic siadają naprzeciwko siebie w siadzie
tureckim. Każde z nich zgina prawe kolano i umieszcza
prawą stopę pod lewym udem. Następnie zginają lewe
kolano i przenoszą lewą stopę pod prawe udo. Z wydłużonym kręgosłupem składają dłonie w geście „namaste”.
Oddychając równomiernie, zastygają w tej pozycji na
10 oddechów. Później następuje zmiana splotu nóg na
przeciwny.
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Jeżeli kolana w siadzie tureckim
znajdują się wyżej niż biodra, zaleca się podłożyć pod biodra koc albo
poduszkę. Niech będzie ona ułożona
dokładnie pod biodrami, a uda niech
znajdują się poza nimi.
korzyści

Asana ta wydłuża kręgosłup
i wzmacnia mięśnie wzdłuż kręgosłupa.
pomoc do jogi

bujak w formie kołyski, drabinka
ułożona między płozami bujaka

fontanna
Dziecko i rodzic siadają naprzeciwko siebie w siadzie tureckim. Każde z nich zgina swoje prawe kolano
i umieszcza prawą stopę pod lewym udem. Następnie
zginają lewe kolano i przenoszą lewą stopę pod prawe
udo. Później dziecko i rodzic łapią się za przedramiona.
Podczas wdechu, trzymając się przedramion partnera,
pierwsza osoba odchyla się do tyłu, a później druga robi
to samo. Na końcu dziecko i rodzic odchylają się razem.
Łagodne wygięcie następuje w rejonie klatki piersiowej,
a nie z odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
dla rodzica

Jeżeli kolana w siadzie tureckim znajdują się wyżej niż
biodra, zaleca się podłożyć pod biodra koc albo poduszkę. Niech będzie ona ułożona dokładnie pod biodrami,
a uda niech znajdują się poza nimi.
Praktykujący powinni balansować, wyczuwając środek ciężkości i kształtując przy tym zmysł równowagi.
Ciężar ciała powinien być przenoszony subtelnie w przód
i w tył, bez gwałtownych ruchów. Trzeba wyczuć ruchy
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partnera i łagodnie podążać za nimi.
Podczas gdy pochylamy się do przodu, pośladki nie powinny odrywać
się od bujaka.
korzyści

Asana ta wydłuża kręgosłup
i wzmacnia mięśnie wzdłuż kręgosłupa. Dodatkowo, dzięki balansowaniu z partnerem, kształtuje zdolności równoważne i koordynacyjne.
pomoc do jogi

bujak w formie kołyski, drabinka
ułożona między płozami bujaka

mycie okien
Dziecko i rodzic siadają naprzeciwko siebie w siadzie tureckim. Każde z nich zgina swoje prawe kolano i umieszcza prawą stopę pod lewym udem. Dalej zginają lewe
kolano i przenoszą lewą stopę pod prawe udo. Trzymając
złączone dłonie na wysokości klatki piersiowej, ćwiczący unoszą ręce nad głowę. Następnie jedna osoba (na
zasadzie odbicia lustrzanego) prowadzi ręce partnera,
zataczając koła, tak jak przy myciu okien.
Teraz następuje zmiana osoby prowadzącej.
dla rodzica

Zwróć uwagę na symetryczne wydłużanie boków ciała:
niech boki ciała, ramiona, ręce i dłonie będą tej samej
długości. Pępek powinien cofać się do kręgosłupa, a żebra powinny wykonywać ruch od przodu ku tyłowi ciała.
Pośladki niech będą skierowane w dół.
Jeżeli kolana w siadzie tureckim znajdują się wyżej niż
biodra, zaleca się podłożyć pod biodra koc albo poduszkę. Niech będzie ona ułożona dokładnie pod biodrami,
a uda niech znajdują się poza nimi.
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korzyści

Asana zwiększa przestrzenie między kręgami kręgosłupa i wzmacnia
mięśnie wzdłuż niego. Dzięki obserwacji osoby ćwiczącej i synchronizacji ruchów wzmacnia się także więź
między partnerami.
pomoc do jogi

bujak w formie kołyski, drabinka
ułożona między płozami bujaka

podwójne drzewo
Ćwiczący stają bokiem do siebie, tak by bujak był ustawiony dokładnie pośrodku – w połowie odległości między
nimi. Zginają kolano znajdujące się przy bujaku i opierają
je na nim, a stopę zgiętej nogi opierają o wewnętrzną
stronę uda. Wyobrażając sobie, że są drzewami, ćwiczący unoszą ręce, tak jakby unosili koronę ku górze. Teraz
chwytają za nadgarstek ręki partnera od strony bujaka,
a od zewnętrznej strony wydłużają ramiona i dłonie
do sufitu (korona drzewa). Rosnąc od korzenia drzewa
w górę, wydłużają maksymalnie kręgosłup.
Wzrok kierują przed siebie i koncentrują go na jednym
punkcie. Zatrzymują się w tej pozycji na 10 oddechów.
Teraz ćwiczący powtarzają figurę podwójnego drzewa
z przeciwnym ułożeniem kończyn.
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Zwróć uwagę, by korzeń, z którego
wyrasta drzewo, stanowił mocną
podstawę całej pozycji.
Niech żadna wichura nie będzie
w stanie go przewalić! Podeszwa
stopy, na której opiera się asana,
powinna być dociśnięta do podłoża
możliwie największą powierzchnią.
Dociskając kolano do mostka, należy jednocześnie odpychać się od
niego, kierując pośladek zgiętej nogi
do przodu a udo prostej nogi do tyłu.
korzyści

Ta pozycja wzmacnia mięśnie nóg
oraz daje poczucie fizycznej i psychicznej równowagi.
pomoc do jogi

bujak w formie mostka

podwójny tancerz
Praktykujący stają ze złączonymi nogami przodem do
partnera. Wyciągają jedną rękę do przodu, a wnętrze
dłoni opierają na bujaku (mostku). Zginając przeciwne
kolano, podnoszą stopę do góry i łapią za zewnętrzną kostkę stopy. Ciągną nogą i ramię do góry, tak by
utworzył się napięty łuk za plecami. Noga, na której
stoją, jest prosta. Utrzymują równowagę, oddychając
równomiernie przez 10 sekund. Puszczają prawą stopę
i powracają stopą do stopy.
Następnie partnerzy powtarzają pozycję, angażując
drugą stronę ciała.
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Zwróć uwagę, by otwierała się cała
przednia strona ciała: brzuch i klatka piersiowa.
Kość ogonowa i pośladki powinny
być skierowane do dołu, a miednica
ustawiona na tyle symetrycznie, na
ile jest to możliwe. Mocna podstawa
ciała to noga, na której stoi tancerz.
Stopa powinna być dociśnięta do
podłoża jak największą powierzchnią (im większa powierzchnia stopy
tym pozycja jest bardziej stabilna).
korzyści

Wzmacnia się prawidłowa postawa i gracja ciała. Otwiera się przód
ciała i wzmacniają się mięśnie nóg.
pomoc do jogi

bujak w formie mostka

podwójny wojownik III
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To pozycja potężnego bohatera, mocnego herosa.

dla rodzica

Mając jedną stopę ustawioną równolegle do drugiej,
dziecko i rodzic stają naprzeciwko siebie w niewielkim
rozkroku. Bujak znajduje się pomiędzy nimi, a partnerzy, trzymając się go, wychylają się nieco do przodu.
Następnie odrywają przeciwne nogi od podłogi, kierując piętę do sufitu, a palce stopy do podłoża. Powoli
prostują nogę, na której stoją. Obracają wyprostowaną
prawą nogę do wewnątrz, tak by środkowa część uda
była skierowana równolegle do podłogi. Całe ciało niech
będzie ułożone równolegle względem ziemi.

Dopilnuj, by całe ciało ręce, tułów
i uniesiona noga ustawione były
równolegle do podłogi.

Ćwiczący utrzymują „wojownika” przez 10 oddechów.
Następnie powtarzają ćwiczenie na drugiej nodze. Wraz
z wydechem powracają najpierw do blatu stołu, a następnie przywracają tułów do pozycji pionowej.

Ręce niech będą wyciągnięte do
przodu, a noga w górze do tyłu (tak
jakby dwie osoby ciągnęły dziecko
z przeciwnych stron).
korzyści

Wojownik III dodaje wigoru i zwinności. Wzmacnia narządy brzucha
i mięśnie nóg oraz przywraca równowagę psychofizyczną.
pomoc do jogi

bujak w formie mostka

potrójny most
Dziecko siada tyłem na brzegu bujaka (mostka).
Trzymając się brzegów bujaka i przyciągając brodę do
klatki piersiowej, układa się na nim na zaokrąglonych
plecach. Dociskając plecy do mostka i przenosząc ręce
za głowę, maksymalnie wydłuża boki ciała. Rodzic staje
tyłem do dziecka i mostka, a jego stopy są ustawione
równolegle, nieco szerzej niż biodra. Opierając dłonie na
biodrach i wypychając miednicę do przodu, wraz z wydechem rodzic wygina się do tyłu, przenosząc ciężar ciała
na uda i palce. Rodzic unosi ręce nad głowę i opuszcza
na mostek. Ćwiczący dążą do wyprostu łokci i nóg.
Dziecko i rodzic pozostają w wygięciu na 10 normalnych
wdechów i wydechów.
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dla rodzica

Zwróć uwagę, by dziecko, kładąc
się na mostku bujaka, zaokrąglało
plecy i przyciągało brodę do klatki
piersiowej. Takie ułożenie ciała odciąży dolny kręgosłup. Wygięcie ciała następuje w piersiowym odcinku
kręgosłupa, po przeniesieniu rąk za
głowę. Dopilnuj, by klatka piersiowa
była otwarta, a okolica lędźwi niech
będzie rozszerzona.
korzyści

Most wzmacnia kręgosłup i plecy
oraz doskonale rozciąga przednią
stronę ciała.
pomoc do jogi

bujak w formie mostka

nogi na most
Na zdjęciu odbicie lustrzane – asanę zawsze wykonuj
od prawej strony, jak w opisie.
Dziecko i rodzic kładą prawe nogi na bujak (mostek),
pięta jest dociśnięta do bujaka (mostka), a palce stopy
skierowane do sufitu. Obie nogi są wyprostowane (na
zdjęciu odbicie lustrzane). Chwytając się za lewe dłonie
na wysokości klatki piersiowej, partnerzy robią skręt
za prawą dłonią, lekko odchylając się do tyłu. Podczas
skrętu w prawo, prawe żebra wykonują ruch od przodu
ciała w kierunku jego tyłu, a pępek cofa się do kręgosłupa. Pośladki są skierowane w dół (na zdjęciu odbicie
lustrzane). Z tak otwartą klatką piersiową partnerzy
pozostają w skręcie na 10 oddechów.
Następnie partnerzy powtarzają pozycję, angażując
przeciwną stronę ciała.
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dla rodzica

Zwróć uwagę, by nogi, na których
opiera się ta pozycja, stanowiły
mocną podstawę ciała. Podeszwa
stopy powinna być dociśnięta do
podłogi, a palce niech „patrzą”
w stronę mostka.
Biodra również powinny „patrzeć”
w stronę mostka, nie skręcając się
za górą ciała. Kolce biodrowe są
ustawione na tej samej wysokości.
Skręt następuje od pępka, dalej
skręca się brzuch, klatka piersiowa,
barki, ramiona, głowa, a na końcu
podąża za nimi wzrok.
korzyści

Pozycja rozciąga tyły nóg, a skręt
uelastycznia i odciąża kręgosłupa.
pomoc do jogi

bujak w formie mostka

podwójny stół
Mając stopy ustawione równolegle względem siebie, dziecko i rodzic stają zwróceni do siebie przodem,
w niewielkim rozkroku. (Bujak znajduje się między nimi).
w dalszej kolejności opierają dłonie na barkach partnera, a następnie oddalają się, aż do wyprostu rąk. Plecy
powinny być płaskie jak blat stołu, a czoło podparte na
mostku-bujaku. W tym ułożeniu ćwiczący wykonują 10
głębokich wdechów i wydechów, a następnie wracają
do pionu.
wariacja

Oddalając się od mostka, dziecko i rodzic opierają same
dłonie na bujaku, wytrzymują 10 oddechów w tej pozycji.
Dłonie na bujaku nie powinny chwytać jego elementów,
bo mają za zadanie odpychać się od niego w taki sposób,
by pracowały wszystkie powięzie w rękach i mięśnie
wzdłuż kręgosłupa. Ciało nie powinno się zapadać.
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Zwróć uwagę, by plecy były idealnie
proste, boki ciała równomiernie wydłużone, a miednica ustawiona poziomo do podłogi. Głowa powinna
być ułożona w jednej linii z kręgosłupem. Dociskając ramiona i dłonie
do mostka, należy odpychać się od
nich po to, by ciało nie zapadało się
podczas wykonywania tej pozycji.
korzyści

Asana regeneruje nerwy kręgosłupa
i spowalnia akcję serca. Wykonując
pozycję powyżej 2 minuty, uspokajamy umysł i pozbywamy się uczucia
przygnębienia.
pomoc do jogi

bujak w formie mostka

okręt
Partnerzy siadają naprzeciwko siebie w rozkroku. Palce
stóp, kolana i uda skierowane są do sufitu. Pięty są dociśnięte do podłoża, a nogi proste. Jedna osoba układa
swoje nogi na nogach drugiej. Dziecko i rodzic przekładają ręce za kręgosłupem, odpychając się od opuszków
palców. Gdy jedna osoba pochyla się do przodu, druga
odchyla się do tyłu, zbliżając plecy w stronę podłogi.
Kołyska zostaje wprawiona w ruch i kołysze się jak łódź
na łagodnych falach.
W kolejnych powtórzeniach następuje zmiana ułożenia
nóg partnerów, tak by zarówno dziecko, jak i rodzic raz
mieli nogi na górze, a raz pod spodem.

110
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Zwróć uwagę na wydłużanie kręgosłupa. Przy pochylaniu się do przodu
miednica i kręgosłup równocześnie
pochylają się do przodu, a pośladki
zostają na kołysce.
korzyści

Pozycja otwiera biodra i rozciąga
tylne partie nóg. Komplementarnie
kształci poczucie równowagi i koordynacji.
pomoc do jogi

bujak w formie kołyski

Te karty nie powstałyby, gdyby
nie serce i zaangażowanie
wielu osób. Poznajcie je!

ola puchała
Autorka asan, strażniczka merytorycznej wartości kart. Wyróżniają ją delikatność, wrażliwość i ogromna głębia praktyki, co doskonale
widać, gdy prowadzi zajęcia. Joga to jej miłość,
droga ku poznaniu siebie i troska o własne ciało. Z powołania nauczycielka jogi wg metody
Iyengara, obecnie uczy jej tajników osoby dorosłe i dzieci. Interesuje się także jogą kundalini,
vinyasa i yin, a także prowadzi zajęcia w tych
systemach.
Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności
hatha joga, praktykująca jogę od ponad 12 lat.
Z zamiłowania instruktorka tańca z uprawnieniami zawodowymi, pasjonatka zdrowego jedzenia,
ajurwedy i życia w stylu slow. Z wykształcenia
magister pedagogiki, absolwentka psychologii
zarządzania personelem.

magda godziszko
Pomysłodawczyni kart, założycielka GOOD
WOOD. Mama trójki rozbrykanych chłopaków,
kobieta z oczami dookoła głowy. Animatorka
czasu wolnego i manager życia rodzinnego. Jako
mama ze wszystkich sił stara się wspierać zdrowy rozwój swoich dzieci. Ciągle się uczy, jak je
obserwować i jak za nimi podążać. Z wykształcenia inżynier, specjalizująca się w usprawnianiu
procesów produkcyjnych. Obecnie kreuje, definiuje i tworzy GOOD WOOD. Planuje rozwój
firmy, ale też zajmuje się codziennymi zadaniami,
takimi jak kontakt z klientem i obsługa sklepu
internetowego.

ania
Ania ma 12 lat. Uwielbia jazdę konną, a w przyszłości chciałaby mieć własnego konia.
Jej pasją jest taniec ludowy – od czwartego roku
życia tańczy w ZTL „Harnam”. Ania ma swoje
zwierzątko – królika rasy karzełek teddy, który
jest strasznym rozrabiaką i ma na imię Tika. Ania
uwielbia, bawić się z Tiką i patrzeć, jak zwierzątko się wygłupia, podskakując po całym pokoju.

hania
Hania ma 11 lat i jest tancerką ZTL „Harnam”
oraz harcerką. Interesuje się przyrodą i kocha
zwierzęta – najbardziej psy i konie. Lubi rysować,
uczyć się nowych rzeczy, czytać książki i słuchać
audiobooków. Wakacje najchętniej spędza na
wsi, na łonie natury.

patronat
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