
   SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA GRUPY RÓŻOWEJ  
 

    Zabawy paluszkowe – stymulacja dotykowa  

 

 

 

Krem do rąk oliwka…,woreczek żelowy lub termofor z cieplą woda, ręcznik 
papierowy….miska ….Chustka ....pojemnik z materiałami sypkimi: ryż, fasola, siemie 
lniane ….płatki kukurydziane.   
 
 Dziecko siedzi, siedzi wspomagane na kolanach Mamy, Taty…. 
 Zachęcamy dziecko do korzystajmy z książek do komunikacji, piktogramów, 
gestów…… Dajemy dziecku możliwość wyboru, czekamy cierpliwie na komunikat 
zwrotny …… 

1. . Masaż rozluźniający dłonie:   Nakładamy krem lub oliwkę i  rozprowadzamy krem 
po dłoniach dziecka  ..Mama głaszcze, rozciera i lekko uciska  dłoń   od strony 
zewnętrznej i wewnętrznej…. nadgarstek      po kolei wszystkie palce dziecka… swoim 
kciukiem i palcem wskazującym … na koniec dociska .paznokcie … Po masażu mama 
zgina i prostuje palce dziecka …kręci każdym palcem…. 

2..Rodzic kładzie dłonie dziecka na poduszce żelowej  lub termoforze z cieplą woda  i 
lekko swoimi dłońmi uciska dłonie dziecka góra –dół –…….czujemy jak ciepła woda 
się przelewa a dłonie dziecka się rozluźniają…….  rodzic kładzie woreczek  żelowy  
…… termofor na dłonie dziecka i lekko dociska…. 

   

3. Zabawa do wierszyka  „Dziesięć paluszków” 
 
 

 
  



  

 Mam 10 paluszków małych do zabawy doskonałych ….Mama, tata dotyka po kolei 

każdego paluszka Hani….Weroniki…Mai….Eli…Jasia…Wiktora…Krystiana  i lekko unosi i 

opuszcza na termofor …woreczek żelowy …Mogę wszystko zrobić nimi –paluszkami 

malutkimi……Rodzic bierze dłonie dziecka wspólnie lekko uderzają paluszkami .w termofor 

….woreczek żelowy… zachęcamy Elę, Krystiana, Jasia, Maję do samodzielnego dotykania 

…….Mogę zamknąć je w piąsteczki lub rozłożyć jak chusteczki……..Na rozłożonej 

chustce…. ręczniku papierowym  kładziemy dłonie dziecka. Rodzic wspomaga 

Hanie….Weronikę…Wiktora…i wspólnie ściągają  chustkę   …….następnie wspólnie 

rozkładają …Ela….Jasiek…Krystian….Maja  ściągają sami….Mogę w słonko je zamienić, 

albo schować do kieszeni…….rodzic wspomaga dziecko i wspólnie wykonują dłońmi  

ruchy koliste Mogę podnieść je wysoko lub rozłożyć tak szeroko……Rodzic. wspomaga 

dziecko i wspólnie unoszą  ręce w górę i  w bok……. Zachęcamy Elę,…. Jasia….. 

Krystiana…Maję ….do naśladowania unoszenia rąk…….albo jak motylek latać……..Rodzic 

wspomaga dziecko  i wspólnie podnosza  dłonie do góry…. ruszają    paluszkami i machają   

rękami …..Ela….Janek….Maja …Krystian machają rękami……..Mogę je ustawić w rządku 

lub rozpocząć od początku!......Łączymy paluszki w dłonie i klaszczemy……..Rodzic 

wspomaga Wiktora….Weronikę….Hanię   i wspolnie klaszczą. Zachęcamy 

Maję….Krystiana….Elę….Jasia….do samodzielnego klaskania…..Na koniec przybijamy 

piątkę  . 

4. Zabawa z materiałem sypkim 

 Do pojemnika wsypujemy ryż, makaron, siemię lniane…makaron….płatki 

górski….płatki kukurydziane….Zestaw dowolny. Rodzic wkłada ręce 

Hani….Weroniki….Wiktora…Mai….Jasia ….Krystiana….Eli .i wspólnie mieszają 

składniki, ….., przesypuja, ….ruszają paluszkami,….. Dla  zachęcania do 

samodzielności i bezpiecznej zabawy można przygotować pojemnik z   piłeczkami, 

zwiniętymi skarpetkami, gąbkami…. klockami….pluszakami….Zachęcamy 

……Elę….Maję….Krystiana….Jasia….Hanię.. Weronike….Wiktora  do dotykania, 

chwytania…wyrzucania…  

 Miłych wrażeń dotykowych  

 


