
Jóga – plán činnosti na školský rok 2017/2018 
 

V krúžku jogy sa deti naučia nie len základné cviky a neskoršie celé zostavy, ktoré sú prospešné pre 
ich zdravie, ale naučia sa i správne dýchať. Pri joge tak dochádza k celkovému ukľudneniu a vyladeniu 
organizmu. Dôraz kladieme na hravú formu lekcií, všetky pozície budú realizované tak, aby boli 
pohodlné a prinášali deťom príjemne zážitky a radosť. 
V priebehu školského roka prebehne 30 lekcií po 30 minútach.   
 

Náplň jednotlivých lekcií: 

- Lekcie 1-4 zoznámenie, poučenie o bezpečnosti, jogový pozdrav, dychové cvičenia, pozdrav 

slnka, základné pozície (kobra, pes, mačka, strom, korytnačka) 

- Lekcie 5-8 dychové cvičenia, opakovanie pozícií, nácvik nových – zameranie na stred tela 

(pozícia trojuholník, bojovník), a ďalšie pozície ako orol, ryba, pavúk, vrana 

- Lekcie 9-12 opakovanie naučených pozícií, pozdrav slnku, základné pozície vychádzajúce 

z dynamickejšej jogy, relaxácia – použitie meditačnej hudby 

- Lekcia 13-16 pozdrav slnku, spevňujúce cviky, preťahovanie, opakovanie pozícií  a naučenie 

nových (zajac, sviečka, mostík, kruh)  

- Lekcia 17-20 dychové cvičenia, pozície rovnováhy, zameranie na relaxáciu s meditačnou 

hudbou 

-  Lekcie 21 – 24 dychové cvičenie, pokročilé pozície (šašo, loďka, lev), meditácia, preťahovanie 

spodnej časti tela, kompenzačné cvičenia, posilňovanie a uvoľňovanie chrbtového svalstva 

- Lekcie 26-30 dychové cvičenie, relaxačné cvičenie, posilňovanie vnútorného svalstva, 

opakovanie pozícií, ukážková lekcia pre rodičov, zhodnotenie celoročnej práce  

 

Na krúžku joga sú rozvíjané tieto kľúčové kompetencie: 

Kompetencie komunikácie: 

- Dieťa chápe a rešpektuje pozitívne sociálne prostredie, posilňuje si sebavedomie, vie sa 

vyrovnať s neúspechom  

- Využíva získane schopnosti k prezentácií na verejnosti a spoluprácu s ostatnými ľuďmi  

- Pracuje na svojom neverbálnom prejave  

Kompetencie sociálne a personálne:  

- Dieťa sa podieľa na vytvorení príjemnej atmosféry v tímu, na základe ohľaduplnosti a úcty pri 

jednaní s ostatnými deťmi a s lektorom, vie v prípade potreby poskytnúť pomoc alebo o ňu 

požiadať  

- Si vytvára pozitívnu predstavu o sebe samom, podporuje sa jeho sebadôvera a rozvoj 

- Využíva priestorové a spoločenské zázemie.  

Kompetencie k tráveniu voľného času: 

- Rozvíja svoje záujmy a záľuby  

- Rozvíja schopnosť aktívneho trávenia voľného času 

- Zvyšuje svoje zdravé sebavedomie  

- Relaxačným cvičením kompenzuje svoje stresové a záťažové situácie  



- Vytvára si návyky pre udržanie zdravého životného štýlu  

 
 

 


