
BUKI Y009 

JOGA – GRA W KARTY

Karty, których tematem przewodnim jest joga, zachęcą cię do ruchu i aktywnego spędzenia czasu z rodziną!
Zbierz swój zestaw i poznaj różne warianty danej pozycji. 

Instrukcja:
1. Potasuj karty.
2. Każdy z graczy otrzymuje po 4 karty. Resztę odłóżcie zakryte na kupkę.
3. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby zestawów składających się z 4 kart: pozycja i jej 3 warianty.
4. Gra toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zaczyna najmłodszy z graczy.
5. Gracz musi posiadać przynajmniej 1 kartę z zestawu, aby poprosić o kolejną. Każdy z graczy może zostać 
poproszony.
6. Jeśli gracz uzyska kartę o którą prosił, może rozegrać kolejną rundę; jeśli nie, bierze kartę ze stosu. 
Kolejka przechodzi na kolejnego gracza.
7. Kiedy gracz zbierze wszystkie 4 karty składające się na zestaw (np. Pies, Drzewo itd.) kładzie je odkryte 
na stole.
8. Gra toczy się dopóki nie zostaną zebrane wszystkie komplety kart.
9. Koniec gry: wszystkie zestawy ułóżcie odkryte. Każdy z graczy wykonuje pozycje pokazane na kartach, 
jedna na kolejkę.

ZALECENIA:
• Na koniec każdej sekwencji naśladuj głos zwierzęcia lub wymyśl dźwięk imitujący jakiś przedmiot. 
• Otwieranie się, rozciąganie i rozluźnianie ciała powoduje uczucie wewnętrznej ulgi i wolności, którą 

naprawdę da się odczuć po praktykowaniu jogi. 
• W tej grze prezentujemy różne warianty danych pozycji w jodze, które są zdrowe i sprawiają dużo 

radości!
• Kiedy prezentujemy sekwencję, tak naprawdę rysujemy ścieżkę, która prowadzi nas od jednej pozycji 

do drugiej. 
• Na początku skupiamy się głównie na „celu” - sprawnie przejść od jednej pozycji do drugiej. 
• Jednak po chwili, po wielu ćwiczeniach (lub cóż… grach :) z kartami z jogą, nasze ciało będzie 

pamiętało sekwencje. 
• W tym momencie możemy iść o krok dalej jeśli chodzi o naszą fizyczną i psychiczną świadomość.
• Oddychamy głębiej, jak tylko uda nam się dopracować nasze ruchy. Łączymy się ze sobą ponownie. 

To tutaj dzieje się magia! Jesteśmy świadomi drogi, nie tylko celu.
• Tak jak w praktyce tak i w życiu – podróż jest celem. 

Ostrzeżenie: Informacje w  grach YOGI FUN są podane tylko w celu nauki i zabawy. Gracze ponoszą wyłączną 
odpowiedzialność za użytkowanie gry. Jeśli jakaś pozycja jest zbyt forsowna lub niewygodna – nie wykonuj jej. W 
razie fizycznych problemów lub szczególnej kondycji medycznej, zaleca się kontakt z fizjoterapeutą przed 
wykonywaniem nowych ćwiczeń. 


