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5+1 ok, amiért 
érdemes kipróbálni a 

gyermekjógát 
 

Hallottál már a gyermekjógáról, de nem 
tudod, hogy mi is az?  Hogy csak a jó 
dolgokat említsem: egészségfejlesztő 
hatású; segít a jó, pihentető éjszakai 
alváshoz, te lennél a legjobban meglepve, 
hogy a gyermeked a gyerekjóga 
gyakorlatokból mennyi hasznot húzhat. 

Ha egy kicsit is felkeltettem az 
érdeklődésedet, akkor maradj és olvasd el, 
miért próbáljátok ki a gyerekjógát.  
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1. A gyermekjóga átmozgatja a 
gyermeket. 

 
Biztosan voltunk már abban a helyzetben, hogy a 
gyermekkel beszorultunk a lakásba a rossz idő miatt. A 
családoknak és a kisiskolásoknak életmentő lehet a 
gyerekjóga az esős napokra. Mindössze, amire szükségünk 
van egy kis tér és némi képzelőerő. Gyermekjóga 
kalandjaink rövidebb és hosszabb formában is működik, a 
gyermek igényeihez és a rendelkezésre álló időhöz 
igazodva. 
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2. A gyerekjóga elősegíti az egészséges 
testi fejlődést, verseny nélkül. 

 
 

Azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akik nem tudnak 
választani az iskolai sportok közül, vagy nem szeretnének 
versenyszerűen sportolni. A gyerekjógát lehet iskolai 
teremben is gyakorolni, és semmilyen önbizalomvesztéssel 
nem jár, sőt sokszor azok a gyerekek, akik nem sportolnak, 
úgy érzik, hogy kevesebbet érnek a tanár szemében is. 
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3. A gyerekjóga kalandokkal, történetekkel 
tanítja, inspirálja a gyerekeknek a jóga 

sokszínűségét. 
 

A jóga történeteinket tanító célzattal is megtöltjük, hol a 
kedvességről, hol a bátorságról vagy éppen a bennünk 
rejlő álmokról szólnak. Minden történet segít a 
gyermeknek megismerni önmagát és a körülöttük lévő 
világot. 
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4. A gyermekjóga egy aktívan töltött 
idő. 

 
A gyerekeknek a jóga, segíti növelni az erejüket, építeni 
egyensúlyképességet, a koordinációképességet, az 
önbizalmat és még sok minden mást. A legjobb benne az, 
hogy képes gyakorolni otthon a nappaliban is. A 
gyerekjóga történeteink révén a gyermek egyszerre tud 
mozogni és tanulni is. 
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5. Iskolák szerte a világon elismerik a 
gyermekjóga jótékony hatásait. 

 
A világon már nagyon sok iskolában rendszeresen 
alkalmazzák a gyermekjóga gyakorlatait. Egyre több tanár 
látja az előnyeit, és a tanítási órákon is beiktat egy-egy 
gyerekjóga gyakorlatot. 
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5+1. A gyerekjóga vicces! 
 
Bár sok jótékony hatása, haszna van a gyerekjógának, de 
ez a gyerekeknek szórakozás. Minden gyerek és felnőtt 
szeret utazni, kalandozni egy kozmikus történetben. A 
gyerekjóga egyesíti a jóga áldásos hatásait és a mókát.  
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+Ajándék: 
Gyermekjóga gyakorlatok a nyugodt alváshoz 

 
Ebben a rohanó világban a gyerekek a napi tevékenységekben 
elfáradnak, nagyon sokféle hatás éri őket, így felpörögnek, ezért 
sajnos sokszor nehezen tudnak elaludni vagy rosszul alszanak.  
A gyermekjóga a nyugodt alvásban is tud segíteni, ehhez 
összeszedtem néhány gyakorlatot. Ha még kicsi gyermekkel 
végezzük ezt a rutint, akkor üljünk le vele szemben. 
 

Kezdjük az esti gyermekjóga rutint néhány hasi légzéssel, 
üljünk le törökülésbe és tegyük a kezünket a hasunkra. Amikor 
beszívjuk az orrunkon a levegőt, kitoljuk a hasunkat, majd 
amikor kifújjuk a szánkon a levegőt, a hasunkat behúzzuk. 
Ismételjük meg 3-4-szer. 
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1. Gyakorlat 

 Baba 

Helyezkedjünk 
sarokülésbe és a 
térdeinket kissé nyissuk 
szét, hogy a pocakod 
kényelmesen pihenhessen 
a combjaid között. Hajolj 
előre csípőből és a 
vállaidat ejtsd le a 
térdeidre. A fejedet 
támaszd meg a 
homlokodon és a karjaidat 
tedd a lábaid mellé. 
Fordítsd a fejedet az egyik 
oldalra és végy legalább 
ötször levegőt lassan, 
majd ismételd meg a 
másik oldalra is. 
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2. Gyakorlat 

Mú és Miáú 

Állj négykézláb. Kezeden az 
ujjaidat nyisd szét. 
Domborítsd a hátad, mint a 
cica. A fejedet lógasd le, 
kilégzés hosszan és közben 
mond: miiiááááúúúúú.  

Homorítsd a hátad és nézz fel 
a boci szemedeiddel. A fejedet 
megemelve készíts boci szájat 
és a mú hang mélyről jöjjön a 
torokból. 
Múúúúúúúúúúúúúúúúúúúú. 
Váltogasd, a cica bocivá 
változik, majd újra cica. 
Eleinte 4 kört csinálj, majd 
idővel emeld körönként. 
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3. Gyakorlat 
 

Pelyhes kutya 

Álljunk négykézláb. Emeld 
meg a csípődet. Nyújtsd 
meg a karokat és a lábakat 
amennyire csak lehetséges. 
Enged a fejedet lelógni. 
Mozgasd a popsidat jobbra-
balra, mintha csóválnád a 
farkad, nyüszíts, majd 
ugass. És ha van ötleted más 
kutyahangot is készíthetsz. 
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4. Gyakorlat 
 
Gerincfacsaró 

Ülj le nyújtott ülésbe és az egyik oldalara nézz hátra a kezedet tedd a 
hátad mögé, majd másik oldal. 

5. Gyakorlat 

Csókold meg a térded 

Nyújtott ülés és hajoljunk rá a lábunkra, próbáljuk megcsókolni az egyik 
térdünket, majd a másikat is. 

6. Gyakorlat 

Relaxáció 

Feküdj hanyatt, kezedet helyezd a tested mellé, csukd  be a szemed és 
képzeld el a következőt: 

Képzeld azt, hogy egy szép zöld réten fekszel, ahol egy színes 
szivárvány ível át feletted. A szivárvány piros, narancssárga, 
citromsárga, zöld, kék és lila színekben pompázik. Érezd azt, hogy 
boldog vagy. A szivárvány kezdeténél lépésről - lépésre megmászhatod, 
mert kíváncsi vagy, hogy mi lehet a végén. Egy varázslatos világ. Tölts el 
néhány percet ezen a varázslatos földön, úgy mintha 

te lennél egy szép és színes szivárvány és álmodj szépeket! 
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Köszönöm, 

hogy végig olvastad, és bízom benne, hogy 
meggyőztelek arról, hogy szívesen kipróbálnád a 
gyermekjógát. 

 

Segítsünk együtt az egészségesebb generációért. 

 

Látogass el weblapomra, ahol online tanfolyamaimmal 
segítek elsajátítani a babajóga- és gyermekjóga 
alapgyakorlatait, továbbá több meseóraterveimmel 
izgalmasabbá tenni a gyakorlás folyamatát. 

 

 

Henriett, 

NetBees és a Manójóga Mozgásakadémia 
alapítója 


