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Wprowadzenie 

Inspiracją do napisania programu była  obserwacja spontanicznych zachowań dzieci i 

płynąca z nich radość. Joga dla dzieci skupia się przede wszystkim na ćwiczeniach, a nie 

na filozofii czy religii. 

Nauka asan odbywa się przy opowieściach o przygodach zwierząt, herosów oraz innych 

bohaterów. Jest świetną okazją i pretekstem do wprowadzenia uczniów w świat wartości 

moralnych takich jak: prawda, cierpliwość, szacunek dla życia. Ćwiczenia są znakomitym 

sposobem na poprawienie koordynacji i koncentracji dziecka. Joga w doskonały sposób 

kształtuje umiejętność zachowania skupienia podczas wykonywania zadań. Nauka 

prawidłowego oddychania oraz relaksacja w końcowym etapie rozluźnia dziecko. Dodaje 

energii życiowej, a także pozwala zapobiegać chorobom. Wpływa nie tylko na ciało, lecz 

również na psychikę dziecka, pozwalając mu zdobywać samoświadomość ciała i stanów 

psychicznych (to z kolei pozwala budować poczucie własnej wartości). Zajęcia w formie 

zabawy, dzięki swym ćwiczeniom relaksacyjnym, wpływają na ciało korygując wady 

postawy. 

Powyższy program autorski jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla 

klas I-III szkoły podstawowej i realizuje następujące jej zadania: 

 wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym,  

etycznym, fizycznym i estetycznym 

 przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą 

 skoncentrowanie na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju  

           i możliwościach uczenia się 

 rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy 

 zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i 

zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijanie samodzielności oraz 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenia, ekspresji plastycznej, muzycznej 

i ruchowej, a także działalności twórczej. 

 

 



Cele: 

Głównym celem programu jest rozwijanie u dziecka ogólnej sprawności fizycznej  

i nabywania umiejętności intrapersonalnych . 

Cele szczegółowe: 

 zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu 

 nauka podstawowych asan 

 rozwijanie zdolności koncentracji 

 nauka prawidłowego oddechu 

 prowadzenie różnych form relaksacji dla dzieci 

 wzmacnianie wiary we własne możliwości dziecka 

 zaakceptowanie siebie i innych 

 osiągnięcie wewnętrznego spokoju, spójności poznawanie swej prawdziwej 

natury 

 wyciszenie, wzmocnienie odporności na stres, stwarzanie sytuacji 

umożliwiających odreagowanie negatywnych emocji 

 nabywanie umiejętności komunikacji i współdziałania w grupie 

 wspólne odkrywanie radości z ćwiczeń fizycznych 

 

 

Adresat: 

Uczniowie kl. I – III uczęszczający do świetlicy SP nr 5 w Gnieźnie 

 

 

 

 



Warunki realizacji: 

1. Prowadząc zajęcia z jogi należy kierować się następującymi zasadami: 

 ćwiczenia nie powinny być wykonywane z pełnym żołądkiem 

 ubranie powinny być wygodne aby umożliwiać swobodne poruszanie się 

 ćwiczymy boso, na dywanie 

 powietrze wdychamy i wydychamy przez nos, chyba, że są inne instrukcje 

 sala powinna być dobrze przewietrzona 

 uczniowie powinni mieć miejsce na swobodne wykonywanie ćwiczeń 

 nie wykonujemy na siłę ćwiczeń sprawiających nam trudność 

2. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą rodziców. 

3. Rodzice uczniów uczęszczających na zajęcia zostaną zaproszeni na zajęcia otwarte, 

które odbędą się przynajmniej 2 razy w semestrze. 

 

Plan działania: 

W/w program rozumiany jest jako działanie wieloetapowe, rozłożone w czasie. Zajęcia z 

elementami jogi dla uczniów będą prowadzone raz w tygodniu w środy  

w godz. 10.30 – 11.30 w pomieszczeniu świetlicy, gdzie uczniowie będą mieli możliwość 

skorzystania z dywanu. Będą realizowane w ramach godzin wynikających z art. 42  Karty 

Nauczyciela. 

Ich cechą będzie różnorodność – obok tradycyjnych pozycji jogicznych wprowadzone 

zostaną  ćwiczenia w parach i grupach. Zajęcia wypełnione będą licznymi zabawami 

ruchowymi, swobodnym tańcem i ćwiczeniami śmiechowymi.  

 

 

 



 

Każde zajęcia będą zbudowane z 3 elementów: 

1. Rozgrzewka w ramach której realizowane będą następujące formy: 

 ćwiczenia rozciągające 

 ćwiczenia oddechowe 

 ćwiczenia rozgrzewające 

 ćwiczenia na orientację w schemacie swojego ciała i przestrzeni 

2. Asany i ćwiczenia w ramach których realizowane będą następujące formy; 

 asany 

 ćwiczenia fizyczne 

 gry i zabawy ruchowe 

 zabawy ruchowe połączone z muzyką 

3. Relaks i odprężenie w ramach których realizowane będą następujące formy: 

 wizualizacje 

 mandale 

 bajki rozwojowe 

 masażyki 

 ćwiczenia oddechowe 

W trakcie jednych zajęć będą realizowane tylko niektóre z proponowanych aktywności i 

pozycji.  

Pomiędzy dziećmi występują istotne różnice dlatego do każdego podopiecznego 

prowadzacy podchodzić będą indywidualnie. Zabawy i ćwiczenia dobierane będą  

w taki sposób aby były ciekawe, pobudzały do myślenia, wykazywania własnej inwencji a 

przede wszystkim do działania. 

 

 

 

 



Przewidywane osiągnięcia po realizacji programu: 

Po przeprowadzonych zajęciach z elementami jogi dziecko: 

 wykaże zainteresowanie szeroko pojętą kulturą fizyczną 

 rozwinie umiejętność efektywnej techniki oddychania 

 poprawi zdolność koncentracji 

 wzmocni wiarę we własne możliwości 

 uzyska większą stabilność emocjonalną 

 zwiększy świadomość swojego ciała 

 zaakceptuje siebie i innych 

 uszanuje cudzą odrębność  

 odróżni dobro od zła 

 współdziała z innymi 

 wykona proste ćwiczenia jogi tzw. asany 

 

Ewaluacja: 

Ewaluacja będzie realizowana na bieżąco (dzieci będą pytane o zajęcia  

w których uczestniczyli- o to co najbardziej im się podobało, które ćwiczenia okazały się 

łatwe a co sprawiało trudności).  

Rodzaj zajęć i długość trwania ćwiczeń dostosowane będą do potrzeb  

i możliwości dzieci.  

Na koniec realizacji programu zostanie z rodzicami przeprowadzona ankieta 

podsumowująca. Rodzice zostaną zapytani  o to czy zaobserwowali u swoich pociech 

zmiany: (lepsza koncentracja, wiara w siebie, radzenie sobie  

z emocjami i stresem, prawidłowa postawa ciała).  

Wnioski po zakończeniu programu zostaną przedstawione Dyrektorowi SP nr 5 w 

Gnieźnie w pisemnym sprawozdaniu. 


