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Děkuji, že jste si vybrali produkt  od Jógalovánek, 

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

 
 Pracuji s dětmi na lekcích jógy, v mateřských centrech a nyní i na základní škole od roku 2009. 

Všechny techniky, které vám předkládám jsou dlouhodobě zkoušené a odborně sestavené. Do 
tohoto produktu jsem s láskou vložila spoustu svých zkušeností a znalostí. Prosím abyste ho, ani 
jeho části, nešířili dál.  
 

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

 Dále Vás musím upozornit, že karty a zejména dechová a jógová cvičení v nich obsažená, provádíte 
na vlastní zodpovědnost. Toto stvrzujete stažením produktu. 
 

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

S láskou ke hře, józe a tvoření,  
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Jarní jógová „bojovka“ a mindfulness dechové karty 

 

Příprava: 

 Vystřihněte vajíčka ze strany A i vajíčka ze strany B. 
 Slepte vajíčka k sobě. Bílé vajíčko položte na vajíčko se zvířátkem a zahněte malý proužek papíru z 

vrchu bílého vajíčka dozadu a přilepte. Vznikne vám „odklapovací“ vajíčko, ve kterém je schované 
zvířátko. 

 Ošatku vystřihněte, vyzdobte a nalepte ji ke slepičce.  
 Stojánek slepte a na vyznačených místech nastřihněte. 
 Vložte do něj slepičku. 
 Rozmístěte papírová vajíčka po bytě, pokoji, zahradě, lese… 

 

 

Hra začíná… 

 

Cílem je najít všechna vajíčka. Každé nalezené vajíčko obsahuje zvířátko, které je zároveň jógovou 
pozicí. Pozici zacvičte- podle sebe nebo se inspirujte v tomto videu https://youtu.be/PQOLyYsX78U). Pak 
vajíčko vyzdobte a odložte na ošatku ke slepičce. (Slepička je kouzelná a dokáže vysedět vajíčka všech 
možných zvířátek). Na hledání si můžete dát časový limit anebo třeba najít každý den jedno…to už je na 
vás   

 

Příběh, který můžete nebo nemusíte použít 

 

Čaroděj Šedivous (děti ho znají z mých lekcí) byl zase smutný, že je sám. Zapomněl všechno, co by 
mohl dělat, když je mu smutno a rozhodl se rozptýlit tím, že ublíží někomu jinému…myslel si, že se pak 
bude cítit lépe. Bylo zrovna jaro a spousta zvířátek v jeho říši očekávala narození mláďat. Vybral si ta 
zvířátka, která se rodí z vajíček a vajíčka jim sebral. Pak je poschovával po lese (pokoji, zahradě, domě, 
bytě nebo třídě). Dokážeš vajíčka najít a dát je do ošatky ke slepičce, kde se budou moct vylíhnout? 
Pokud použijete časomíru tak: Dokážeš vajíčka najít a dát je do ošatky ke slepičce dříve, než se 
budou tak zmrzlá, že se mláďátko nebude moct vylíhnout?  

 

Líbí se vám hra a chcete pokračovat a udělat si kamaráda ze svého dechu? 

 

Prozkoumejte nové  mindfulness dechové karty: 

https://www.jogalovanky.cz/mindfulness-dechove-karty/ 

Nebo si prohlédněte jejich představení na videu:  

https://youtu.be/Gu5w4KODquo 

 

 








