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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?  

Uf, tentokrát to vyšlo, všechna vajíčka jsi našel/la a mláďátka jsou zachráněna. Co když se ale Šedivous 
pokusí o něco podobného znovu…Slyšíš? Zachráněná zvířátka volají…že prý mají nápad…Naučí Šedivouse 
něco, s čím se narodila, co jim přijde přirozené. Představí ti i jemu svého nejlepšího kamaráda a tím 
je…DECH. 

Možná se divíš, ale je to opravdu tak…viděl/la jsi někdy nějaké zvířátko, které se bojí toho co bude a 
nebo zase neustále brečí nad tím, co bylo a mohlo by být jinak kdyby? Asi ne…Zvířátka v Šedivousově říši 
se totiž rodí s tím, že umí požívat svůj dech…vědí, že když budou pozorovat jak dýchají, jejich myšlenky 
zpomalí a přestanou bloudit všude kolem. Vrátí se od pocitů ve kterých jim není moc dobře k těm, se kterými 
jim dobře je. Každé mláďátko to ví a každé, které jsi zachránil(a) naučí Šedivouse a pokud chceš i tebe, jak 
na to…pojď si teď udělat ze svého dechu kamaráda… 
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Příprava 

 Vytiskněte si dechové karty a vybarvěte je. 
 Rozstřihněte horizontálně na polovinu (u symbolu nůžek), přehněte napůl a slepte. Na jedné straně 

bude tedy obrázek zvířátka, na druhé straně popis jeho dechového cvičení. 
 Teprve slepené karty obstřihněte dokola. 
 Pokud chcete, vystřihněte si i kouzelníka Šedivouse (obrázek na konci) a nalezená vajíčka 

pokládejte k němu. 

 

Z vajíček z jarní bojovky odstraňte horní, „odklapovací“ část (zvířátka jsou už vylíhnutá) a opět je 
schovejte po bytě, domě, lese třídě apod. Tentokrát hledáte zvířátka společně se Šedivousem. Ke 
každému nalezenému zvířátku proveďte dechové cvičení z karty, nebo podle videa: 
https://youtu.be/Gu5w4KODquo 

 

 

Další nápady 

 Vajička nechte rozmístěná po bytě. Vždy když si nějakého všimnete udělejte si s dítětem dechové 
cvičení podle příslušného zvířátka anebo se jen tak několikrát hluboce nadechněte a vydechněte. 

 Vytiskněte si vajíčka dvakrát a zahrajte si pexeso. Kdo najde dvojici provede příslušné dechové 
cvičení. 

 Vajíčka dejte vedle sebe a zapamatujte si jejich pořadí. Dítě se pak schová do kamínku a rodič 
jedno vajíčko odebere. Dítě pak bez mluvení zacvičí pozici zvířátka, které chybí. 

 

 

 
 


