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– Joga – seniausia kūno, proto ir sielos tobulinimo sistema pasaulyje. Senovės jogai 
puikiai perprato žmogaus prigimties esmę ir žinojo kaip gyventi darnoje su aplinka 
ir su pačiu savimi.

– Joga – tai metodo, kaip tapti laimingesniam, technologija, tai galimybė žmogui 
stabtelėti chaotiškame gyvenime. Joga suteikia jausmų ir minčių pusiausvyrą, ja 
gali užsiiminėti kiekvienas panorėjęs žmogus, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties 
ar religinių įsitikinimų. Tam nereikia jokio specialaus fizinio pasirengimo. Čia nėra 
rungtyniavimo, nėra jokio spaudimo atliekant pratimus, nėra laimėtojų ar 
pralaimėjusių. Kiekvienas kūnas yra individualus. Kuo labiau atpalaiduojame 
protą, tuo labiau atsipalaiduoja kūnas. Atpalaidavus kūną, galima pradėti daryti 
įvairias pozas.



Remiantis literatūros šaltiniais ir praktiniais jogos užsiėmimais, 5 – 8 metų amžiaus 
vaikai jau gali pradėti daryti kai kurias asanas (pratimus – sanskrito kalbos žodis). 
Šiame amžiaus tarpsnyje jie yra labai lankstūs ir imlūs, geba susitelkti ir 
susikoncentruoti, jiems nesvetimas kūno suvokimas ir pasitikėjimas savo jėgomis. Jie 
gali išbūti pozose ilgiau, tačiau dar yra nepasirengę daugybei dinaminių judesių. Nuo 5 
metų amžiaus vaikai jau įstengia suvokti proto ir kvėpavimo ryšį, pradeda sąmoningai 
kontroliuoti kvėpavimą, derinti jį su koncentracija ir kūno judesiais.



• Gamta apdovanojo vaikus smalsumu, ryškesniu suvokimo jausmu, gyva vaizduote. 
Todėl juos traukia stebukliniai pasakojimai, mėgdžiojimai, apsimetimas kuo nors, taip 
pat jie be galo žavisi eksperimentais ir jų įvairove. Vaikai instinktyviai linkę ir mėgsta 
judėti. Jogos pozų ir judesių, kilusių iš aplinkinio pasaulio, metu tempiamas  kūnas ir 
tuo pačiu judėjimas sąmoningai derinamas su kvėpavimu bei atsipalaidavimu, siekiant, 
kad teigiamą poveikį patirtų ir kūnas ir protas tuo pačiu metu.

• Vaikams skirtos jogos pozų pagrindą sudaro gyvūnų, vabzdžių ir paukščių išvaizdos ir 
judesių imitacija, taip pat tilto, medžio, rato formos. Nuotaikingi pasakojimai leidžia 
išnaudoti įgimtą vaikų polinkį ir pomėgį mėgdžioti, naudojantis lakia vaizduote. 
Pasakojimai padeda vaikams nesunkiai išmokti pagrindines jogos pozas.

• Jogoje Saulės simbolis yra labai svarbus. Nusilenkimas Saulei yra būdas pasveikinti 
ateinančią dieną. Saulė atspindi mūsų viduje glūdintį Gamtos suvokimą ir tikrąjį ryšį su 
ja.

• Meditacija taip pat turi didelę reikšmę augančiam vaikui. Ji stiprina vaiko gebėjimą
susikaupti, vaikai tampa geresni, pakantesni, išmoksta bendrauti be konfliktų.



• Atsižvelgus į vaikų amžiau raidą, jų galimybes bei poreikius bei į tėvų norus, buvo 
parengti jogos užsiėmimų projektas ir programa. Šio projekto tikslas - jogos pagalba 
ugdyti vaikų fizines ir psichines savybes bei tobulinti gebėjimą derinti taisyklingą
kvėpavimą su judesiu, vienas iš pagrindinių uždavinių - stiprinti vaikų kūną bei mokyti 
juos atsipalaidavimo.

• Jau pirmų jogos užsiėmimų metu pastebėtas didelis vaikučių susidomėjimas, noras kuo 
geriau atlikti vieną ar kitą judesį ar pratimą, pagerėjo jų dėmesio koncentracija.

• Jogos užsiėmimai Noreikiškių lopšelyje - darželyje „Ąžuolėlis“ vyksta kiekvieną darbo 
dieną grupėje mankštos metu po penkiolika minučių bei tris kartus per savaitę sporto 
salėje po pusvalandį. Dauguma darželio pedagogų ir tėvų susidomėjo šia veikla, todėl 
buvo pravedami atviri užsiėmimai, kuriuose dalyvavo dauguma pedagogų ir tėvų.

• Pastebėjome, kad šios grupės vaikai puikiai išmoko atsipalaidavimo technikų, pasidarė
ramesni, linksmesni, grupėje sumažėjo konfliktinių situacijų, pagerėjo jų lankstumo, 
pusiausvyros, koncentracijos savybės. Tikiuosi ir kitais mokslo metais vesti jogos 
užsiėmimus, stengsiuosi įtraukti į šiuos užsiėmimus ir vaiko šeimą.



Užsiėmimų tikslas:
• JOGOS PAGALBA UGDYTI VAIKŲ FIZINES IR PSICHINES SAVYBES BEI 

TOBULINTI VAIKŲ GEBĖJIMĄ DERINTI TAISYKLINGĄ KVĖPAVIMĄ SU 
JUDESIU.

Uždaviniai:
• UGDYTI KONCENTRACIJĄ,
• KONTROLIUOTI KVĖPAVIMĄ,
• STIPRINTI KŪNĄ,
• MOKYTI ATSIPALAIDAVIMO,
• ĮTRAUKTI Į ŠĮ PROJEKTĄ VAIKO ŠEIMĄ.
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