
LASTE JOOGA LÜHITUTVUSTUS 

 

Juba varasest east peale oodatakse lastelt kõrgeid intellektuaalseid võimeid. Hoopis vähem           
tähelepanu saab emotsionaalne ning sotsiaalne areng. Ent just vaimse tervise tugevus loob eeldused             
edaspidiseks koolieaks ning intellektuaalseks arenguks ning seda eelkõige läbi kujuneva          
enesetunnetuse- ning usalduse. 

Üks võimalustest toetada lapse vaimset ja füüsilist arengut on laste jooga. Laste jooga on kogum               
erinevatest harjutustest, mis toetab lapse emotsionaalset arengut. Laste jooga mitmekülgsus          
võimaldab lastel füüsilisi harjutusi tehes arendada ka vaimset poolt. 

Lastele meeldib liikumine, sellepärast meeldib neile ka joogat teha. Jooga arendab last füüsiliselt,             
suurendades vastupidavust ja paindlikkust. Keskendudes õigele asendi sooritusele, aitab jooga lapse            
seljal kasvada sirgeks ja tugevaks. Jooga soodustab ainevahetust, seedetegevust ja aitab tugevdada            
immuunsüsteemi. 

Jooga pakub lapsele võimaluse vaigistada energiatulva peas, mis võib kaasneda tänapäeva            
stressirohke eluga. Samuti õpetab jooga kontsentreeruma, arendab tahet ning distsiplineerib. Kõik           
need oskused kanduvad lapsega koolitundidesse, mis omakorda aitab lapsel paremini teadmisi           
omandada, sest mälu ja tähelepanuvõime on suurenenud ja õpetajad saavad nautida           
õpetamisprotsessi. Jooga kasvatab usku iseendasse ja oma võimetesse, avardab maailmatunnetust,          
kujundab väärtushinnanguid, innustab toimima loodusega kooskõlas.  

Lastejooga on erinevatest mängulistest ja loovatest tegevustest koosnev tund, kus lapsed saavad:  

✓ läbi mängude ja muinasjuttude õppida end paremini väljendama;  
✓ arendada enda loovust ja tunda rõõmu liikumisest; 
✓ läbi erinevate kehapooside ehk asanate võtmise füüsilise koormuse ning parema painduvuse; 
✓ laulda mantraid, mängida lõbusaid mänge, teha kunsti;  
✓ mediteerida lapsele vastuvõetaval moel; 
✓ õppida oma keha lõdvestama; 
✓ oskuse stressi maandada jpm. 

Kuna tund on väga mitmekülgne, siis iga laps nopib sealt välja enda jaoks kõige olulisema. Sina                
lapsevanemana saad teadlikuma ja rõõmsama lapse, sest lastejooga tundides õpivad lapsed: 

✓ oma tundeid väljendama; 
✓ kuulama ning teistega arvestama;  
✓ lõdvestuma;  
✓ teadlikult hingama; 
✓ mõni laps muutub avatumaks ja julgeb sõna sekka öelda; 



✓ mõni jällegi muutub rahulikumaks.  

Kuigi lastejooga tunnil on kindel ülesehitus on kõik tunnid sellegipoolest veidi erinevad. Sõltuvalt             
sellest, millises energias lapsed parajasti on, tuleb tund kas veidi rahulikum või liikuvam.  

● Tunni alguses häälestame end tundi sisse lauluga, mille eesmärk on tuua tähelepanu iseendale ning              
praegusesse hetke. 

● Juturingis saavad lapsed soovi korral teistega jagada, kuidas nad end täna tunnevad. 
● Joogapoose teeme läbi mängu ja lugude jutustamise.  
● Järgneb mõnus lõdvestus ja meditatsioon, mis aitavad lastel rahulikumana ja energilisemana naasta            

päevatoimetuste juurde. 
● Tund lõppeb lõpulauluga. 

 

 

JÄRGMISED JOOGATUNNID TOIMUVAD 

14. JA 28. SEPTEMBRIL KELL 14.00-14:45 PEEGLISAALIS 

 

KUUTASU ON 20 EUROT! 

SEPTEMBRIS TASUB JOOGA EEST PUHJA KOOL! 

Alates oktoobrist tekib lapsevanemal omaosaluse kohustus, milleks on 10 eurot 
kalendrikuus. 

 

 

 

Info: Bhakti Studio OÜ – Laste- ja Yinjooga; e-mail: info@bhaktistudio.ee Tel: 5219440 
www.bhaktistudio.ee Juhendaja: Klarika Varik 
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