
Fly Like a Butterfly – Lataj jak Motyl – Joga dla Dzieci 
 

Wskazówki dla dziecka: 
W jodze oddychaj przez nos, chyba że będzie inna instrukcja. 

Kiedy twój oddech jest silny i jesteś świadomy jak wchodzi do środka i wychodzi na zewnątrz, stajesz się 

zrelaksowany i nieustraszony! Podstawowy przepis to 

Silny oddech + skupienie na oddechu = Brak Strachu! 

Bądź gotowy na przygodę. Spróbuj utrzymać oczy zamknięte podczas ćwiczeń. Patrz do środka zamiast na 

zewnątrz, i zobacz co możesz tam znaleźć! 

1. By rozpocząć zestrój się 

 
Usiądź w siadzie skrzyżnym, kręgosłup prosty. Złoż dłonie razem i przyłóż do serca. Zamknij oczy i 

czuj jakbyś patrzał i widział przez centrum czoła. Jednocześnie czuj ciepły blask w sercu. Weź 3 oddechy.  

Teraz podzielę się z tobą tym jak nauczył mnie zestrajać się mój nauczyciel. Wypowiadając te słowa 

mówisz ‘’Tworzę specjalną przestrzeń by to co najlepsze przyszło do mnie!’’. Trzy razy zaśpiewaj ze 

mną: 

Ong Namo Guru Dev Namo 
Co oznacza ‘’Witam wielkiego nauczyciela wewnątrz mnie’’. 

 

Rozgrzewka: Wygięcia kręgosłup , Skręty Kręgosłupa, Młynek Sufich po 1 min  lub Taniec 3 min 
 



2. Zestaw Ćwiczeń: Przygoda Zwierząt 

 

 
1. Wybierzmy się w podróż. Najpierw będziemy biec przez dżunglę. Wstań i zacznij biec w miejscu, 

kolana wysoko, głęboko oddychaj. Biegniemy przez gęstą, zieloną dżunglę. 1 min. Stop! Co to 

za zwierzę ukrywa sie na drzewie? 

 

 
2. To WĄŻ KOBRA! Wejdź do pozycji kobry, wyciągnij głowę do tyłu i zacznij syczeć. Zacznij 

porszuać ogonem (złączonymi stopami) w kierunku głowy. 1 -2min. 

 

 
3. Następne zwierzę, które spotkamy w dżungli to SŁOŃ. Wstań zapleć dłonie i wyobraź zobie że 

twoje ręce to tromba słonia. Zacznij chodzić wokoło sali i machać trąbą wyginając się do góry i 

do tyłu na wdechu, i pochylając się w dół na wydechu. 1-2 min. 

 



 
4. W tej części dżungli mieszkają także towarzyskie MAŁPKI. Zacznij Małpie Skoki. Ukucnij w 

szerokim rozkroku dłońmi dotykając podłogi. Weź głęboki wdech i odbij się od podłogi i wyskocz 

w górę jak nawyżej potrafisz. Wydech i wróć do przysiadu. Ile skoków potrafisz zrobić? 10? 20? 

30? 

 

 
5. Jakie jest kolejne zwierzę jakie spotkamy w naszej podróży? To wielki, futrasty LEW. Usiądź na 

piętach, dłonie na podłodze, proste łokcie, ramiona blisko uszu. Oczy otwarte i patrz przed 

siebie. Otwórz usta i wysta język jak najdalej potrafisz. Zacznij wydawać charczący dźwięk z 

gardła niczym ryk lwa! Keep up! Pamiętaj że ramiona są ściśnięte blisko uszu. Poczuj się bardzo 

silnie jak lew. 

 

 
6. Doszliśmy do wysokiej trawy, musimy się przez nią przedrzeć. Podnieś wysoko lewe kolano i 

prawą rękę do góry. Rozciągaj się! Teraz podnieś wysoko prawe kolano i lewą rękę do góry. 

Przechodź śmiałymi krokami przez wysokie trawy dżungli! 1-2 min. 



 
7. Udało się, przeszliśmy na drugą stronę dżungli. Doszliśmy do Oceanu! Patrz w głąb oceanu, tam 

jest FOKA! Połóż się na brzucu, złóż dłonie razem i wyciągnij do przodu, wejdź w Pozycję Foki. 

Ciągnij ręce do przodu i nogi do tyłu. Zacznij klaskać dłońmi i śpiewać jak foka. 1 min. Potem 

zacznij pływać, wyginaj ciało na boki. Płyń dalej! 1-2 min. 

 

 
8. Jesteśmy na piaszczystej plaży. Czy widzisz to stworzenie? To KRAB. Usiądź na podłodze ze 

zgiętymi nogami, podnieś ciało nad ziemię i zacznij chodzić na boki poruszając się tylko na 

rękach i stopach, utrzymuj ciało nad ziemią cały czas! Idź w jednym kierunku, potem zmień 

kierunek. 1-2 min. 

 
9. Przed nami droga na farmę, będziemy musieli przejść przez wzgórza. Usiądź z nogami 

wyciągniętymi do przodu. Wyciągnij dłonie do przodu połóż na nogach. Wdech i wyciągaj ciało 

do góry; wydech opadaj w dół i naciągaj nogi. Pozwól dłonią slizgać się po nogach aż do dużych 

palców u stóp. Poruszaj się w górę w dół, tak jak wchodzisz pod górkę, i schodzisz z górki. 1-2 

min. 

 



 
10. Doszliśmy do farmy. W małym stawie skaczą ŻABKI. Ćwiczą na skacząc po kwiatach lilji. Ukucnij, 

pięty są u góry nad ziemią. Wdech i wyciągnij się do góry, nogi proste, głowa blisko kolan, dłonie 

cały czas dotykają podłogi. Wydech i powróć do przysiadu. Czy zrobisz 10 lub 15 Żabek? Czy 

rozgrzałeś się? 

 

 
11. A teraz zacznij skakać po całym basenie. Wyskakuj wysoko i ląduj w przysiadzie. Skacz jak 

KRÓLIK! 

 

 
12. Zobaczmy co jeszcze dzieje się na farmie. Spotykamy dwóch starych przyjaciół – KOTA i KROWĘ. 

Uklęknij na kolanach i podeprzyj się dłońmi. Wdech i wygnij kręgosłup w łuk, głowę odchyl do 

tyłu – Muu! To Pani Krowa! Teraz weź wydech  i wyciągnij ciało do góry, brodę przyciągnij do 

serca. Miiaauu! To Pan Kot! Poruszaj się naprzemiennie. 1-2 min. Wdech i wejdź w pozycję 

Krowy. Zrób głośne Muuuuu! 



 
13. Zobaczmy co dzieje się w stodole, co tam widzimy? OSIOŁEK robi ośle skoki. Podeprzyj się 

dłońmi na ziemi i zacznij odrywać stopy od ziemi w podskokach. Kop wysoko w powietrze. 1 

min. 

 
14. Doszliśmy do domu. Połóżmy się w wygodnym łóżku. Tak miło odpocząć po Zwierzęcej 

Przygodzie. Połóż się na ziemi z prostymi rękoma i dłońmi. Poprostu oddychaj z zamkniętymi 

oczami przez kilka minut. Relaks. 

Medytacja Sa Ta Na Ma 

Ta medytacja nazywana jest ‘’Śmieciarką’’ dlatego, że oczyszcza wszystkie ‘’śmiecie’’ z twojego umysłu, 
nawet te śmierdzące rzeczy, które utknęły na dnie. Twoje uczucia gniewu i zdenerwowania bo coś się 

wydarzyło w szkole, twoje zranione uczucia bo coś się wydarzyło w domu... ta medytacja usuwa wszystko! 
 

Byłeś kiedyś na lekcji Karate lub Kung Fu? Czy wiesz, że istnieją specjalne dźwięki, które pomagają się tobie 
skupić i dodać energii twoim kopnięciom? W Jodze też są specjalne dźwięki. SA TA NA MA to niektóre z 

tych dźwięków. Dają tobie skupienie i energię do medytacji. 
 

Instrukcja: Klasyczna instrukcja do Medytacji Kirtan Krija. Czasy: 
1 minuta na głos 

1 minuta głośnym szeptem 
2 minuty w ciszy 

1 minuta w ciszy, 1 minuta głośnym szeptem 
By zakończyć: Wstań, skacz i trząś całym ciałem 1 min. 

 

Zakończenie Zajęć: 
Niech cię wieczny Słońca Blask Zawsze Tuli, Miłość Otacza, A to czyste 

Światło co jest w Tobie, prowadzi Cię. 
 Długie SAT NAM x 3 


