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Magični uvod

Vadba joge za predšolske in šolske otroke po konceptu Magične joge  

za otroke ni namenjena le razvoju motoričnih sposobnosti, gibljivosti, moči 

in prožnosti posameznih mišičnih sklopov, temveč tudi občutenju lastnega 

telesa, razvijanju sposobnosti komunikacije s samim seboj ter sposobnost 

koncentracije in sprostitve. Ker se otroci v predšolski dobi težje osredotočajo 

na neko dejavnost, ki traja dlje časa, jih v svet gibanja popeljemo skozi 

igro in domišljijske predstave. Vaje izvajamo na igriv, otrokom bližji način. 

Njihovo pozornost lahko pritegnemo s pravljicami, posnemamo različne 

živali in uporabljamo prispodobe iz vsakdanjega življenja.

Največkrat izvajamo jogo v skupinah ali parih. V zadnjem delu delavnice 

se posvetimo ustvarjanju in izražanju z barvanjem mandal, spoznavanju 

notranjega sveta s sproščanjem in z vajami čuječnosti.

Sama se z jogo ukvarjam že več kot desetletje. Lahko rečem, da sem se  

z jogo prvič srečala, ko sem odkrivala svet vadb. Tako je postala del mojega 

življenja, po prometni nesreči pa neprecenljiv način mojega življenja.  

Po opravljenih več kot dvajsetih mednarodnih licencah in po več letih učenja 

joge odraslih, sem začutila, da bi to vrsto vadbe ponudila tudi otrokom, 

zato sem opravila še tečaje za učiteljico joge za otroke. 

Ko sem spoznala, koliko pozitivnih učinkov ima joga za odrasle, sem začela 

jogo izvajati tudi s svojimi otroki in jo postopoma vključevala v svoje 

delavnice za otroke. Sprva sem poučevala ples, kot plesna učiteljica sem 

bila del večjih plesnih šol po Sloveniji, nato pa sem pričela s posebnimi 

delavnicami joge za otroke. 
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Kot mamica sem začela znanje še poglabljati, saj želim za svoje otroke  

le najboljše. Tako je nastala kvalitetna in poglobljena zbirka za otroke 

Magična Joga Akademija za otroke, katere del je tudi to unikatno in izjemno 

knjižno delo Moja prva joga – Magična joga za otroke.

Sedaj več kot desetletje svoje znanje o jogi in izkušnje z vzgojo delim z otroki 

na naših zabavnih delavnicah, zato je med drugim tudi nastala knjiga Moja 

prva joga – Magična joga za otroke, saj želim, da bi imeli vsi otroci možnost 

vaditi jogo, učitelji joge nadgraditi znanje, vzgojitelji in učitelji pa bi lahko 

to izjemno znanje, ki ga tako goreče želim deliti z vsemi vami, vnesli v svoje 

ure poučevanja.

Otroci so naše bogastvo in pomembno je, da poskrbimo za njihovo 

odraščanje, pravilen razvoj in jim nudimo pomoč na poti odraščanja. 

Vodilo celotne zbirke so ljubezen, toplina in kvalitetna vsebina, ki jo 

lahko izvajate tudi sami doma s pomočjo natančnih napotkov, usmeritev, 

poglobljenih razlag in profesionalnih fotografij.

Za vas sem ustvarila resnično dodelan jogijski priročnik joge za otroke  

in priložila dodatne opombe za starše, vzgojitelje, učitelje in učitelje joge.
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Magična joga  
za otroke

V knjižnem delu Moja prva joga ‒ magična joga za otroke lahko otroci 

hkrati izvajajo položaje in se učijo na zabaven način. Knjiga je opremljena  

s profesionalnimi fotografijami, da je izvedba čim bolj pravilna in čim bolj 

učinkovita. V delu so podrobno opisane izvedbe, dodane so opombe in tudi 

mnenja strokovnjakov, da joga učinkovito vpliva na razvoj otroka. Dodana 

so najpogostejša vprašanja skrbnih staršev z delavnic, s tečajev in z rednih 

vadb, ki sem jih in jih izvajam v Sloveniji in tujini.

Otroci veliko sedijo, kar jim zavira pretok energije po telesu, cirkulacijo in 

pretok limfe po telesu. Sedenje ni le povezano s šolo, temveč tudi z vožnjo 

na avtobusu, v avtu, s čakanjem v čakalnicah in tudi drugje. Problem 

današnje družbe je t.i. sedeči človek. V preteklosti so se otroci veliko več 

gibali, s čimer so pospešili pretok krvi po telesu, kar je pospešilo boljšo 

regeneracijo in tudi pretok energije po telesu. Ko je človek bolj pri miru ali 

celo večinoma v sedečem položaju, zastaja večina energije v predelu bokov, 

zadnjice in trebuha. Pri otrocih se ne pozna ravno pri povečani teži, ampak 

so utrujeni, hitro ostanejo brez koncentracije, so nezainteresirani in celo 

bolehni. Joga poskrbi za pravilno držo otrok, kar vpliva na pravilen položaj 

organov v telesu in boljše celostno počutje in zdravje.

V knjigi so opisane tudi dihalne tehnike, s katerimi se otroci naučijo 

pravilnega dihanja, kar jim pomaga ne le pri jogi, temveč v vsakodnevnem 

življenju. Ko otroci odraščajo, se soočajo z različnimi izzivi; pravilno dihanje 

jim omogoča, da se boljše soočajo s stresnimi situacijami, so bolj zdravi  

in tudi bolj pozitivno usmerjeni.
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Po strokovnih svetovnih raziskavah vpliva joga blagodejno na odraščanje 

otrok, razvijanje motorike, boljše obvladovanje svojega telesa, izboljšanje 

ravnotežja, koordinacije in tudi koncentracije. Otroci so tudi bolj pozitivno 

naravnani in umirjeni.

V knjižnem delu se nahajajo tudi napotki, kako se otroci lahko sprostijo in 

umirijo s pomočjo vzhodne tradicije, in sicer s tehnikami sproščanja, ki pa so 

prilagojene za otroke. Delo je primerno in celo še dodatno priporočljivo za 

hiperaktivne otroke in avtiste. Pri tem pa se priporoča posvet s pediatrom, 

ki poleg knjižnega dela s svojim profesionalnim svetovanjem opazuje 

napredke pri otroku in dodatno podkrepi, da je vadba otrok učinkovita in 

varna. Ker se lahko s knjižnim delom vadbe izvaja doma, so otroci dodatno 

sproščeni, kar je bonus za avtistične otroke, ki potrebujejo več manevrskega 

prostora in notranji mir.
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Zakaj vaditi magično jogo doma?

Otroci imajo veliko različnih dejavnosti že preko tedna ‒ s knjigo lahko starši 

vadite z otroki, ko imate čas in kar v udobju svojega doma. Prav tako se 

otroci najbolj varno počutijo doma, kar jim pomaga pri učenju novostih, 

kot so tudi jogijski položaji. V knjigi so dodani tudi drugi jogijski prijemi, kot 

so dihalne tehnike, tehnike sproščanja, kot darilo sem dodala še tehnike 

risanja mandal, s katerimi otroci izboljšujejo koncentracijo, se sproščajo  

ob barvanju in skozi svet mandal razvijajo svojo kreativnost.

Ker pa obožujem delo z otroki, sama sem tudi mamica treh srčkov, sem 

skrbno zasnovala jogijski priročnik, da bo potovanje v svet joge potekalo na 

čim bolj zabaven, prijeten in učinkovit način za vse čudovite otroke.

Komponente magične joge

Magična joga za otroke je edinstvena vrsta vadbe joge za otroke, ki 

otrokom poleg kvalitetnih položajev in drugih jogijskih tehnik, prilagojenih 

za otroke, da tudi dodano vrednost, in sicer s pomočjo pesmic, pravljic, 

afirmacij in mandal ter prek fraktalne risbe otroci potujejo v magični svet 

joge. Magičnost je je pri otrocih potrebno negovati, saj svet hitro poskrbi za 

težke in boleče momente, zato je pomembno, da znamo otrokom omogočiti 

občutek varnosti in topline ter mu pomagati na poti pri odraščanju. Magična 

joga je najlepša popotnica, ki jo lahko damo svojim otrokom.


