
»Izberi si kartice, se bova igrala. Ob slikah si poveva 

pravljico, greva na domišljijski izlet, se igrava 

pantomimo, se razgibava, oponašava živali…  « 

 

Mali Ganeša 
Otroci radi vadijo jogo, še posebno, če jo vadijo v igri, pri kateri se 
postavljajo v položaj kot most, mavrica, konj, morska deklica, roža, 
zvezda, ptica... Zanje je joga zelo primerna, saj se razgibajo telesno in 
duhovno, nadihajo se, razgibajo in uživajo. Ob vadbi se razvedrijo, si 
izboljšujejo koncentracijo, koordinacijo in držo, povečujejo moč in 
gibljivost, umirijo se in sproščajo, pa tudi pridobivajo samozavest. 
Kartice, ki jih je po zamisli Maje Podpečan z izredno prikupnimi 
ilustracijami opremila Urška Kalčič, prikazujejo na eni strani vajo, ki jo 
izvaja mali slonček Ganeša in jo otrok, sam ali v družbi odraslega, za 
njim ponavlja, na drugi strani pa je opis vaje in razlaga, čemu je dobro 
izvajati ta položaj, kaj krepi in izboljšuje, kako poživlja in umirja. Hrbtni 
del kartice je namenjen staršem, ilustracija na prvi strani pa otrokom. 
Kartice vajo poimenujejo, da si jo otrok zapomni in da položaje kasneje 
laže sestavljamo v različne igre, ob katerih otrok vadi jogo.  
Škatla s 31 karticami predlaga osem »iger« oziroma načinov rabe kartic. 
V prvi igri si otrok izbere kartice, iz katerih sestavimo zgodbo, nato pa 
skupaj še pokažemo položaje z izbranih kartic. V drugi igri se otrok s 
pomočjo kartic odpravi na domišljijski izlet. Ta igra spodbuja otrokovo 
ustvarjalnost in domišljijo. V tretji igri otrok izvede »pozdrav soncu«. V 
četrti se vsi skupaj igramo pantomimo, pri čemer ugibamo ime 
položajev, ki jih izvaja otrok. Ta igra pomaga pomniti poimenovanja 
položajev. V peti igri se zabavamo, ko vsi ponavljamo položaj za prvim 
igralcem. V šesti igri sestavimo zabaven poligon, v sedmi igri štejemo, 
pojemo in oponašamo živali. V osmi igri pa otrok napreduje v učitelja 
joge, saj že pozna vse položaje. Prijetno, zabavno in zelo koristno! 
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