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Abstract: The fast-paced and unhealthy lifestyle and lack of exercise are the main reasons for the deterio-
rating health of adolescents. This requires quick and adequate measures to protect the health of children. In 
search of new methods to improve the motor activity of preschool children, I discovered Yoga. Its application 
for the healthy development of preschool children is an innovative and fun way to deal with immobility. Yoga is 
not a competition and gives us the freedom to do what we like. In this article I present specialized yoga practic-
es for children in the conditions of the modern „Montessori“ kindergarten. By practicing yoga poses with a cor-
rective effect in unity with the Montessori method, we help the child not only to improve his posture, but also 
to discover himself, to show individuality and to develop his potential. The child discovers a new path – a path 
to self-improvement of the individual.
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Съвременното предучилищно образование е необходимо да търси и прилага нови, ефективни фор-
ми на организация и взаимодействие с родителите по въпросите за опазването и укрепването здравето 
на децата. Само с обединени усилия и заедно, ръка за ръка, детската градина и семейството могат да по-
стигнат общата цел, а именно правилно физическо развитие на детето. Формиране на определени дви-
гателни възможности е съобразено със степента на развитие на децата и с особеностите в психофизиче-
ската характеристика на подрастващите в предучилищна възраст. В този смисъл средствата и методите на 
физическото възпитание, прилагани в учебно-възпитателния процес в детската градина се явяват жизне-
на потребност за растящия организъм. Физическото образование спомага за формиране на правилно те-
лодържане, профилактика на заболяванията, подобряване на дейността на вътрешните органи и системи 
в детския организъм. Правилната телесна стойка се развива още от най-ранна възраст, както и изгражда-
нето на навик за правилно телодържане при седене, ходене и стоеж. Поддържането на правилна телес-
на стойка създава най-благоприятни условия за нормално функциониране на вътрешните органи и сис-
теми, особено на белите дробове и сърцето. Наблюдаването на тенденцията към отклонения в стойката 
на съвременните деца ни кара да се замислим и да търсим пътища за преодоляването на този проблем. 
Големият процент на гръбначните изкривявания, констатиран през последните години, налага профилак-
тика и лечение при подрастващите още от предучилищна възраст. За съжаление заниманията по физиче-
ско възпитание в системата на предучилищното възпитание са все още са с ниско въздействие и не могат 
да задоволят съществуващите високи потребности от активно движение. В динамиката на съвременно-
то обучение възможностите и изискванията на физическото възпитание се обогатяват и усъвършенстват. 
Търсят се и се апробират нови възможности и начини за комплексно развитие – физическо, психическо, 
емоционално, социално. Наред със средствата на физическото възпитание в обучението започват да се 
прилагат и други методи и средства за подобряване на общото физическо развитие. Една от практики-
те, която се е доказала през годините като ефективна за това е йога. Йога е древна наука за това как чо-
век да живее хармонично, да развива както физически, така и умствено. Редица автори [2], [3] разглеж-
дат влиянието на йогата върху здравословното състояние на децата. При децата йога практиката разви-
ва опорно-двигателната система, скелета, мускулатурата и връзката между тях. Подвижността, ловкостта 
и правилната стойка, са много ценни качества за телата на младите. Възможността за приложението на 
йога упражненията в „Монтесори“ групата, се подпомогна от философията им, в основата на които стоят 
концентрацията и правото на избор на децата. Концентрацията е най-важният фактор за здравословно-
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то, емоционалното, умственото и психическо развитие на детето от предучилищна възраст. С прилагане-
то на комплекса си поставих следната Цел: Подобряване стойката и превенция на гръбначните изкривя-
вания при 5–6 годишните деца в „Монтесори“ групата.

Задачи:
1. Да се приложи иновативен йога комплекс за подобряване стойката на децата от предучилищна 

възраст.
2. Да се развият способностите за концентрация, като необходимо условие за провеждане на йога 

комплексите и работа в Монтесори зоните.
3. Да се намали стресът и напрежението при децата от предучилищна възраст.
Очаквани резултати:
1. Подобрена стойка.
2. Концентрация на децата при работа с материалите.
3. Емоционална удовлетвореност и психически комфорт на децата.
За реализиране на поставените задачи беше разработен йога комплекс с включени пози с изправи-

телен и релаксиращ характер. Комплексът се проведе с деца, обучаващи се по метода „Монтесори“. При 
реализирането на йога упражненията са спазени изискванията и принципите, осигуряващи атмосфера за 
работа, съобразно с възрастовите и индивидуалните особености на децата от групата. Преди да започне 
заниманието се подготвя средата, където ще се провежда. Средата е много важна, както в Монтесори пе-
дагогиката, така и по време на йога практиките, тя трябва да е сигурна и подкрепяща. Един от основните 
принципи на Монтесори е да предостави на децата специална среда, в която има собствен избор на за-
ниманията и система от материали, която е строго детерминирана. Подготвената среда е достъпна за де-
тето, съобразена с неговия ръст и специално организирано пространство. Тя е уютно и комфортно място, 
умален вид на света, стимулираща любопитството и самоинициативата за познание. Всеки детайл от ед-
на стая Монтесори е планиран, за да удовлетвори следните цели: да се осигурят на децата свобода и не-
зависимост, да се даде възможност на децата да учат чрез собствената си дейност, да предоставя моти-
ви за целенасочена дейност, която изисква концентрация, да се предостави възможност за непосредстве-
на двигателна активност. Движението, според много научни изследвания, е изключително важно за под-
държане на хармонично развито тяло. При правилно насочване на началните естествени нужди от дви-
жение на децата, чрез смислено подбрани физически упражнение и други средства се закрепват муску-
лите и се стимулира дишането, кръвообращението и обмяната на веществата. Още през 1949 г. педаго-
гиката започва да гледа по нов начин на движението. То започва да се разглежда в тясна връзка с „разви-
ващия се ум“ на детето. В книгата си „Попиващият ум“, Мария Монтесори пише че: „Движението е мно-
го важно за самото умствено развитие, при условие че действието, което се появява, е свързано с проти-
чащата умствена активност. Движението подпомага и умственото, и духовното израстване; без него не 
може да съществува нито максимално развитие, нито максимално здраве“ [4]. Тя поставя движението в 
тясна връзка и зависимост от умствената дейност на човека. Мозъкът ръководи всички видове движения, 
той ги контролира и ги напътства, затова ако искаме децата да учат с радост – да ги оставим да се движат 
[4]. Един от най-важните практически аспекти на метода „Монтесори“ е да направи така, че тренировката 
на мускулите да бъде свързана с ежедневните дейности на децата. По този начин тя включва изцяло дви-
гателното обучение в образованието на детската личност. В своите „Къщи на децата“ наред с обучение-
то тя ежемесечно изследва физическите показатели на децата – тегло, височина, гръдна обиколка, муску-
лен тонус [5]. С помощта на лекари се диагностицират структурни дефекти и патологични състояния като 
рахит, детски паралич с цел своевременно лечение и профилактика. Движението стои в основата на обу-
чението „Монтесори“ – детето трябва само да си вземе материала и след приключване на работата с не-
го да го върне обратно на мястото му. Според М. Монтесори съществува таен ключ към усъвършенства-
не на най-разнообразните видове движения и този ключ е балансът. Чрез ходене по линия, малките деца 
постигат равновесие и същевременно усъвършенстват едно от основните си движения ходенето. Тя отде-
ля голямо внимание на значението на движението за общото развитие на децата. „Движението подпома-
га и умственото и духовното израстване, без него не може да съществува нито максимално развитие, ни-
то максимално здраве“. Чрез обучението за ходене по линия децата не само усъвършенстват движенията 
си и усвояват правилна стойка, но и развиват устойчивост на вниманието и концентрация. Тук откриваме 
и тясната връзка на йогата с упражненията в равновесно ходене, като и двете изискват съсредоточаване 
и пълна концентрация от страна на детето. На децата е обособено лично пространство /маса или килим-
чета/, където могат да се концентрират и да работят самостоятелно. Тази концентрация е необходима не 



302

Образование и технологии 13/2022

само за работата на детето в зоните, но и за нормалното провеждане на йога комплексите.
Децата изпълняваха упражненията върху килимчетата, които са част от подготвената Монтесори сре-

да. За да се чувстват децата спокойни и сигурни, килимчета се подреждат в кръг. Както в Монтесори, та-
ка и при йога практиката децата спазват точно определени правила, осигуряващи им свободата да пра-
вят това, което харесват. При практикуването на отделните пози се отчитаха индивидуалните различия на 
децата. Всяко дете има различни възможности за сила и гъвкавост. Ако някои от децата изпитва затруд-
нение при изпълнението на определена поза, тогава на детето се дава възможност да направи позата по 
по-лесния начин. В разработените комплекси са включени, особено полезни и любими на децата от пре-
дучилищна възраст пози, имитиращи животни – коте, куче, жаба и др. Най-подходящи за провеждането 
на комплексите бяха следните режимни моменти – сутрин преди закуска и след обяд. Сутрин, когато де-
цата са способни да се концентрират преди да е настъпила както физическа, така и психична умора. На 
базата на поставените задачи за формиране на правилна стойка, развитие на гъвкавостта и концентраци-
ята на вниманието изготвих и приложих йога комплекс, адаптиран за 5–6 годишните деца. Включеното от 
Монтесори педагогиката т.н. „ходене по линия“, спомага за успокояване на децата и ги предразполага за 
изпълнение на следващите йога пози. По този начин тренирането на равновесието и координацията на 
движенията, създава условия за контрол и самоконтрол на телодържането на децата.

Тема: „Приказка за детето, което търсело слънцето“
Начало: „Ходене по линия“. Звучи тиха музика.

 y Имало едно време едно дете, което много обичало да си играе със своето „Коте“ по слънчевите по-
ляни.

Поза „Коте“ – ИП: Децата са застанали на ръце и колене (колянна опора), дланите и коленете са на 
ширината на раменете, като коленете са точно под таза. Когато е щастливо то поглежда нагоре и отпус-
ка корема надолу /вдишваме/, като извива гърба в обратна посока. С издишване навеждаме глава надо-
лу и образуваме дъга с гърба.

 

Фигура 1. „Котка“.

 y Но един ден Слънцето изчезнало и котето много се изплашило. Погледнало нагоре – изправят гла-
ва нагоре, но слънцето го нямало. Погледнало надолу – навеждат глава надолу, но и там го нямало. 
/Поглеждаме надолу, като извиваме гърба./

Фигура 2. „Коте – гледащо надолу“.

 y Черен мрак настъпил над земята. Детето запалило една свещ.
Поза „Свещ“ – ИП: легнали по гръб с ръце до тялото. С дълбоко вдишване, натискат ръцете си в пода 

и повдигане на тялото си в свещ. Не видяло слънцето и тръгнало да го търси по-нататък.
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Фигура 3. „Свещ“.

 y Повдигнало очи нагоре към дървото, но и там не го открило. Тогава потърсило в тревата. Там също 
го нямало!

Поза „Дъска“ – ИП: децата са легнали, с ръце свити до тялото, раменете са над китките и ръцете са на 
ширината на раменете. Краката са изпънати с пръсти в земята. С вдишване застават на пръсти и длани със 
стегнат и изправен гръб. Цялото тяло е право като дъска – от главата до петите.

Фигура 4. „Дъска“.

 y Решило да погледне под земята. Но и там не намерило слънцето.
Поза „Червейче“ или „Протягащо се куче“ – ИП: децата са легнали по корем, с ръце под рамене. Бав-

но натискат гърдите си обратно към краката си. Коленете остават неподвижни на пода, така че дупето да 
се повдигне.

Фигура 5. „Червейче“.

 y Попитало змията дали е виждала слънцето?
Поза „Змия“ – ИП: Децата са легнали по корем, дланите са на пода под раменете. Натискайки с ръце-

те, повдигат главата и гърдите нагоре. Лактите са леко свити.
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Фигура 6. „Змия“.

 y Но тя не знаела къде е! После срещнало кучето, но и то не било виждало слънцето.
Поза „Гледащо нагоре куче“ – ИП: Децата са легнали на пода по корем, дланите са под раменете с 

обърнати пръсти на краката. С вдишване тялото се повдига нагоре, ръцете са изпънати, а главата се изви-
ва назад и нагоре, като при кобра. Тялото не допира пода. Опората е върху дланите и пръстите на краката.

 

Фигура 7. „Гледащо нагоре куче“.

Поза „Гледащо надолу куче“.– ИП: Децата са застанали на ръце и колене, с длани на ширината на ра-
менете. С натискане на дланите си в пода, повдигат бедрата и таза нагоре, като краката са изпънати.

 

Фигура 8. „Гледащо надолу куче“.

 y Детето продължило да търси слънцето и срещнало едно гълъбче.
Поза „Гълъб“ – ИП: Децата са седнали на пода с изправен гръб и глава гледаща напред и нагоре. Едно-

то коляно се поставя напред на пода между двете си ръце, запазвайки другия си крак напълно изпънат, 
назад. Ръцете могат да бъдат поставени на предния крак или на пода от дете страни на предното коляно. 
С плавно движение се повдига горната чест на тялото, отваряйки гръдния кош.

 

Фигура 9. „Гълъб“.
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 y Накрая попитало пеперудката, но и тя нищо не знаела.
Поза „Пеперуда“ – ИП: Децата са в седнало положение с изправен гръб. Седейки допират стъпалата 

на краката си едно до друго, като коленете са сгънати настрани. Гърбът е изправен. Обхващат с ръце стъ-
палата си.

 

Фигура 10. „Пеперуда“.

С вдишване повдигнете коленете нагоре, а с издишване ги свалете. За разнообразяване на позата де-
цата могат да размахат „крила“, отначало бавно, като увеличават темпото.

 y Отчаяно детето тръгнало да се връща обратно вкъщи. Потърсило отново в короната на дървото, от-
ново погледнало надолу към земята и нагоре към небето. Накрая погледнало в сърцето си, о точ-
но там намерило слънцето. Разбрало, че слънцето през цялото време е било в него и всичко, кое-
то е трябвало да направи е да погледне вътре в себе си! Всеки един от нас носи по едно истинско 
слънце вътре в себе си. Когато го открием ние ще носим, светлина както на себе си така и на окол-
ните. Всички вие сте едни малки слънчица, които стопляте нашите сърца. Всички вие сте едни мал-
ки слънчица, които стопляте нашите сърца.

Фигура 11: Йога игра: „Стоп! Гръб в гръб“

Играят нечетен брой деца. Пуска се забавна музика и всички деца се разхождат из стаята. Учителят 
дава команди: всички да ходят, да пълзят, да скачат. Когато учителят /водещия/ каже: „Стоп, гръб в гръб … 
1,2,3“ всеки трябва да си намери другарче и да седне гръб с гръб към него, преди водещият да каже „3“. 
Детето, което не си намери другарче става водещ.

Успокоителна част. Дихателно упражнение игра: „Дишане стълбичка“. Деца, легнете така, че главата 
ви да е подпряна на корема на другарчето ви. (Децата лягат по гръб във формата на стълбище.)

 y Затворете си очите и дишайте дълбоко, като казвате – Ха! – вдишвате, а на Хо! – издишвате. Почувс-
твайте как главите ви се издигат и падат с вдишването и издишването на вашето другарче. Хайде 
всички заедно да направим едно голямо Слънце.

Поза „Слънце“ – групова поза ИП: Децата са легнали в кръг с ръце над глава, сочещи към центъра на 
кръга и се докосват. Краката са изпънати. Лъчите на слънцето могат да се движат като повдигат и свалят 
краката си.
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Фигура 12. „Пътуване до слънцето”

Сега ще тръгнем на едно необикновено пътуване. Затворете си очите! (Вдишайте и издишайте леко. 
Концентрирайте се над вдишването си.) Днес е един красив ден, небето е синьо и слънцето грее! Слън-
цето стопля с лъчите си вашето тяло. Вашата глава е топла, а също и ръцете ви, коремът и краката. Цялото 
ви тяло е прекрасно и топло и вие сте готови да поздравите слънцето. Вашето пътуване ще започне всеки 
момент, защото огнената нимфа идва да ви отведе на пътешествие с нея. Тя бавно слиза надолу от небе-
то, плъзгайки се по слънчевия лъч. Спира точно пред вас и ви казва – „Здравей!“. Тя е забавно малко чо-
вече и изглежда така, сякаш току що е излязъл от огъня. Преди да тръгнете с него тя ви моли да се защи-
тите срещу топлината на слънцето. Направете това, като си представите кака обличате специален пред-
пазващ костюм. Вие скачате на слънчевия лъч и тръгвате с нея нагоре към слънцето. Когато пристигате, 
вие виждате, че всичко наоколо блести като злато. Златни птици летят наоколо. Ето го и царят Слънце. За-
познайте се него. Той ви пита кака сте? Иска да ви покаже царството си и ви кани на разходка с неговата 
златна колесница. Разгледайте наоколо и останете толкова, колкото ви харесва на това прекрасно място. 
Следва пауза от 2–3 минути! Сега е време да кажем „Довиждане“ на Слънчевото кралство. Огнената ним-
фа ще ви върне обратно вкъщи по нейния слънчев лъч.

Заниманията с йога комплекси не само подобри стойката на децата, но и създаде бодро и жизнера-
достно настроение. Чрез комплекса децата повишиха своята двигателна активност. Включените дихател-
ни упражнения оказаха положително въздействие върху гръбначния стълб. Чрез тях въздействахме вър-
ху формата и функцията на гръдния кош, които дават отражение върху неправилното телодържане. Пра-
вилната стойка и усмивката на лицето им вдъхна самоувереност. Осъзнатото дишане, моментното отпус-
кане и концентрацията им помогнаха да усетят собствените си сили и да разберат, че могат да контро-
лират стреса и напрежението в трудни ситуации. Тези елементи могат да намерят приложение не само в 
следобедните режимни моменти, но във времето между две седящи занятия, като се редуват в органи-
зацията на деня. Елементите от йога допринасят за разнообразяването на двигателния режим и насища-
нето му с интересни и емоционални преживявания. Чрез подходящи за възрастта йога пози и дихателни 
упражнения, забавни и раздвижващи ума игри и приказни истории, подходящи техники за релаксация 
и музика, с приказната детската йога подпомагаме развитието на физическата сила и гъвкавост на тяло-
то, изграждаме координация и баланс, намаляваме напрежението и стреса, постигаме самостоятелност 
и самодисциплина. Децата се научават да балансират емоциите си и да осъществяват връзка със себе си 
и със света около тях.
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