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Děkuji, že rádi cvičíte se svými dětmi a že jste si k tomu vybrali 
právě „Dinosaří pozdrav slunci” od jógalovánek! 

 
Určitě už chcete začít, než se do toho pustíte přečtěte si prosím následující řádky: 

 

 Pracuji s dětmi v mateřských centrech, na lekcích jógy nebo na výtvarných kurzech už od 
roku 2009. Dinosauří pozdrav slunci, který máte před sebou, je dlouhodobě testován na 
dětech z mých kurzů a podle jejich připomínek a nápadů také upraven. S láskou jsem do 
něj vložila spoustu svých zkušeností a znalostí. Prosím abyste jej, ani jeho části, 
nešířili dál, ani neposkytovali dalším osobám.  
 

 Pokud se vám pozdrav slunci líbí a víte o někom, komu by také udělal radost, odkažte ho, 
prosím, na mé stránky www.jogalovanky.cz Děkuji! 
 

 Dále Vás musím upozornit, že pozdrav slunci jako celek i jeho části, jsou určeny pro 
zdravé děti i dospělé. Cvičení provádíte na vlastní zodpovědnost. Toto stvrzujete stažením 
souboru „Dinosauří pozdrav slunci”. Pokud máte pochybnosti, konzultujte svoji situaci s 
lékařem. 
 

 Vaše návrhy nebo připomínky si ráda přečtu na jogalovanky@email.cz. 
 

Přeji Vám krásné a nezapomenutelné zážitky při cvičení… 

S láskou ke hře, józe a tvoření 

 

 

A pokud si rádi hrajete, cvičíte a malujete 

seznamte se i s naším skřítkem Štěstíkem. 

Má pro Vás a Vaše děti další zábavu s jógou, 

hrací kostkou, pastelkami a relaxací. 

Více na www.jogalovanky.cz/stestikuv-domecek/  
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Pozdrav slunci dnes už zná téměř každý- alespoň nějakou jeho variantu, podle svého 
oblíbeného druhu jógy. Tuto sestavu si oblíbily i děti. Splňuje totiž jejich požadavky na rychlejší 
pohyb, častou změnu a kratší výdrže v pozicích. Vyšší tempo udrží děti soustředěné a jemně tak 
usměrňuje jejich energii.  

Pro lepší naučení i motivaci ke cvičení sestavy se proměňte v dinosaury. Bude to 
zábava…předkloňte se a opřete si dlaně vedle chodidel (můžete přikrčit kolena). Začněte pravou 
nohou a udějte s ní dlouhý krok dozadu…z pravé nohy teď máte dlouhý dinosauří ocas. Lehce 
zvedněte hlavu a podívejte se dopředu.  

Vaše proměna je dokončena. Chvilku jen dýchejte a představujte si, jaké to je, být 
velkým silným dinosaurem…a pak udělejte dinosauří ocas ze své levé nohy. 

 

 

 

 

 

 

 Pro dinosaury bylo slunce stejně důležité jako pro nás a kdoví, třeba ho i uměli zdravit. A 
možná si u toho říkali i básničku😊. Naučte ji děti a pak si při ní zacvičte podle návodu na další 
straně. 

 

Probudí se sluníčko, 

protáhne se maličko. 

Dolů z výšky podívá se, 

dinosaurus probudil se. 

Dá si malou rozcvičku, 

jak had zvedá hlavičku. 

Pak jako pes protáhne se, 

několikrát nadýchne se. 

Plný síly kráčí vpřed, 

uklonit se slunci hned. 

Vesele ho pozdraví, 

na krásný den se připraví 

 

Ať se vám krásně cvičí! Postupně básničku můžete vynechat a více se soustředit na dech a na 
sebe. A nezapomeňte si dinosaura s dětmi vymalovat… 












