
Dzień dobry, 

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do wspólnych ćwiczeń. 

 

 

 
 

Zabawa – masażyk łączy fizycznie uczestniczących w niej rodzica i 
dziecko, dając im radość i odprężenie. Pozwala też rodzicom lepiej 
poznać psychikę dziecka i bardziej je zrozumieć.  

Najlepszą okazją do budowania więzi uczuciowych między rodzicem 
i dzieckiem jest wieczór, kiedy pociecha przygotowuje się do snu. 
Jest to właśnie pora na przeczytanie mu do snu, opowiedzenie co 
się wydarzyło w ciągu dnia, pocieszenie dziecka, pochwalenie go, a 
przede wszystkim sytuacja sprzyjająca okazaniu mu akceptacji i 
miłości. Te powszechne kiedyś formy obcowania z dzieckiem 
obecnie są coraz rzadsze. Często rodziców zastępuje „telewizyjna 
niańka”, dobranocka – w niej nie ma miejsca na przytulanie, 
budowanie więzi. 

 

 

 

 

 



“SZEŚĆ PARASOLI” 

Kiedy deszcz na dworze pada, 

to w szatni stoi kolorowych parasoli gromada. 

Ten pierwszy w esy- floresy to parasol Teresy. 

Drugi - czerwony w kółka to parasol Jurka. 

Trzeci – beżowy w kropki to parasol Dorotki. 

Czwarty- żółty w kwiatki- 

to parasol Beatki. 

Piąty- w ciapki zielony to parasol Iwony. 

Szósty- niebieski w kratkę wybrał sobie Małgorzatkę. 

Z Małgorzatką chodzi wszędzie i czeka aż deszczyk będzie. 

\Dziecko siedzi do nas tyłem, lub leży na brzuchu. Na początku lekko stukamy 

palcami w jego plecy, potem po kolei rysujemy opisywane elementy\ 

  

 

“ ODKURZACZ” 

Szuru- szu, szuru- szu 

pan odkurzacz poszedł w ruch   \ przesuwamy dłoń swobodnym ruchem 

Jeździ w koło po podłodze,                       po ciele dziecka\ 

warczy przy tym bardzo srodze. 

Szuru- szu, szuru- szu 

wjeżdża wszędzie w zakamarki    \ wsuwamy dłoń pod pachę, za kołnierz 



czyści też najmniejsze szparki.                 we włosy itp. 

Wszystkie brudy migiem wciąga    \ naśladujemy palcami \ lekko szczypiąc\ 

i dokładnie pokój sprząta.                                   zbieranie okruszków 

Kiedy skończy – zobaczycie-          \głaszczemy po ciele, głowie\ 

cały pokój zacznie lśnić,                   \ przytulamy swoją głowę do głowy 

dziecka 

a odkurzacz w ciemnym kącie i                   głaszczemy je po głowie\ 

o sprzątaniu będzie lśnić. 
 

 

 

  

 

 

MYSZKA I SEREK 

Skrobie serek myszka mała,                                Dziecko leży na brzuchu. 
„Grabimy” plecy 

                                                                                 dziecka rozstawionymi palcami, 

bardzo dużo naskrobała.                                     Kroczymy palcami. 

Teraz ser do norki niesie,                                   Kreślimy dwie równoległe linie 
palcami 

a część na wózeczku wiezie.                              wskazującymi po plecach, 



Równo w norce go rozkłada,                             lekko stukamy palcami. 

myszek cieszy się gromada,                               Głaszczemy plecy ruchem 
okrężnym, 

z apetytem gładzą brzuszki,                               Lekko stukamy wszystkimi palcami. 

aż z radością tupią nóżki.                                    Głaszczemy plecy ruchem 
zgarniającym, 

 

A gdy serek cały zjadły,                                       Kładziemy dłonie na środku 
pleców. 

do snu szybko się pokładły. 

 

 


