
Sprawozdanie z innowacji 

„Elementy jogi dla dzieci jako twórcza relaksacja w przedszkolu” 

Innowacja pedagogiczna była realizowana w terminie od maja do czerwca 2021r.         

i przez cały rok szkolny 2021/2022 w ośmiu grupach przedszkolnych: Słoneczka, Pszczółki, 

Kotki, Żabki, Zajączki, Motylki, Misie, Biedronki.  

Niniejsza innowacja posłużyła szerzeniu aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia, 

kształtowaniu cierpliwości, wiary w siebie, świadomości swojego ciała z wykorzystaniem 

pozycji jogi, ćwiczeń uważności i relaksacji. Jej założeniem było zachęcać i motywować dzieci 

do aktywnego spędzania czasu, radzenia sobie ze stresem i napięciami emocjonalnymi, 

pobudzać kreatywność i wyobraźnie. 

Wśród celów szczegółowych realizowane było: 

• kształtowanie w dzieciach świadomość zdrowego trybu życia i wyrabiania nawyku 

dbania   o kondycję i sprawność fizyczną,  

• harmonijne rozwijanie ciała, poprzez ćwiczenia jogi,  

• integracja funkcji półkul mózgowych,  

• przyspieszenie rozwoju dziecka na wielu płaszczyznach (rozwój ruchowy, 

emocjonalny  i intelektualny),  

• obniżenie u dzieci napięć emocjonalnych, zmęczenia, 

• zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu stymulującej harmonijny rozwój dziecka,  

• rozwijanie elastyczności i ruchliwości kręgosłupa oraz stawów, wzmacnianie mięśni 

oraz poprawienie ukrwienia organów wewnętrznych,  

• uspokajanie i wzmacnianie systemu nerwowego,  

• doskonalenie zdrowej i efektywnej techniki oddychania,  

• rozwijanie zdolności koncentracji, wzmacnianie wiary we własne możliwości dziecka,  

• nabywanie umiejętności akceptacji siebie i innych oraz umiejętności szacunku dla 

życia (ludzi, zwierząt, roślin),  

• nabywanie umiejętności komunikacji i współdziałania w grupie,  

• rozwijanie aktywności i ekspresji ruchowej przez organizację: wystaw, pokazów, 

warsztatów jogi, prezentacji, spotkań rodzinnych 

• wdrożenie do aktywnego wykorzystania wolnego czasu. 

 

Wykorzystano wiele pomocy w celu uatrakcyjnienia zajęć tj:  instrumenty muzyczne 

relaksujące tj. deszczownica, kalimba, dzwoneczki Koshi, tank drum, karty do jogi piłeczki,  

słomki, dzwoneczki, piórka, klepsydra, książki itp. Każde zajęcia rozpoczynały si muzyką 

szybką służąc rozgrzaniu ciała, a potem już była muzyka spokojna. Odbywały się przy 

odpowiednio dobranej muzyce. Wykorzystano opowieści jogowe w celu ćwiczeń asan, dzieci 

poznawały nazwy pozycji. Wykorzystane były zabawy tj; berek czy „Raz, dwa, trzy baba Jaga 



patrzy”. Podczas zajęć jogowych była praca z emocjami i tańcem swobodnym w celu 

zrelaksowania ciała.  

Ewaluacja innowacji: 

Ewaluacja objęła dzieci uczestniczące w projekcie, ich rodziców oraz innych nauczycieli 

uczestniczących w zajęciach. Realizacja innowacji z pewnością przyniosła widoczne efekty    

w sferze: 

⦁ fizycznej – większa siła mięśni, lepsza równowaga, większe rozciągnięcie ciała 

⦁ świadomości własnego ciała  

⦁ świadomości zdrowego stylu życia  

⦁ zwiększenia pewności siebie, samoakceptacji, wrażliwości na przyrodę 

⦁ zmniejszenie napięcia emocjonalnego, umiejętność radzenia sobie  

⦁ zwiększenia koncentracji  

Widoczne było zaangażowanie dzieci w ćwiczenia, dzieci pytały się swoich nauczycieli kiedy 

będą zajęcia z jogi. Należy kontynuować zajęcia w przyszłym roku. 

 


