
Yoga i skolen
-den gode pause



Elastik åndedrættet
Saml hænderne og forestil dig, at du har en
elastik rundt om hænderne
Tag en dyb indånding og bevæg hænderne
fra hinanden - lav elastikken større
Pust ud og lav elastikken lille/saml
hænderne
Gentag 3-5 gange - gerne med længere
ind- og udåndinger 



Hæng med hovedet

Rul langsomt ned mod gulvet 
Bøj godt ned i knæene
Hæng med tungt hoved og tung krop 
Fortæl evt en historie om et gammelt træ, der
hænger helt ned mod jorden med en kroget
stamme.
Rul langsomt op, mens der tælles til fem



Fortæl en historie med kroppen

Start med sætningen: 
Jeg gik en tur og så....
En hund - et flot tag - en hest(vælg en af dem)

  Så så jeg et firben - en træstamme - en bro 

Til sidst så jeg en sten - en mus - et lille barn, der sov
Lad eleverne ligge i stilling et stykke tid. Tæl så

 

      til ti, mens de langsomt kommer op og går til deres
      plads. 



Ro ved bordet

Eleverne lægger armene på bordet
og hviler hovedet på armene
Lav en kort afspænding med dem:
start sætningerne med:
Du slapper af i:
hovedet
armene
benene
ryggen osv.
Til slut kan de langsomt komme op, mens du tæller til fem 
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Ro ved bordet



"Jeg tror på mig selv"

"Jeg gør altid mit bedste"

"Jeg er rolig"

Sig det højt!  

"Jeg er en god ven"

"X. klasse er et godt sted at være"
 



Få alt til yoga i skolen
Benyt dette tilbud: 

Brug koden:
 

SKOLEPAKKE
 

og spar 50%
 



Hent skolepakken her:

www.purenordicyoga.com/indskoling-
temakasse

Husk koden:
 

SKOLEPAKKE




