
 

Dzień dobry Dzieci i Rodzice,  

Mamy nadzieję, że jesteście wypoczęci po Świętach.  

Zapraszamy do wspólnych zabaw paluszkowych. 

 

 

Wiemy, że dotyk jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju zdolności czuciowych i ruchowych 

dziecka. Ma również zadziwiająco potężny wpływ na jego rozwój fizyczny, dobre samopoczucie, 

potencjał poznawczy, a nawet  zdrowie ogólne z powodu oddziaływania na układ odpornościowy. 

Dzieje się tak dlatego, ponieważ wrażenia dotykowe mają znacznie łatwiejszy dostęp do mózgu 

dziecka, niż wrażenia przekazywane przez pozostałe zmysły. Stwarzają one chyba najlepszą, a 

przy tym pojawiająca się najwcześniej,  szansę kształtowania się emocjonalnego i umysłowego 

dobrego samopoczucia. 

 

Stymulację procesów poznawczych dziecka poprzez dotyk zapewniają m.in. zabawy paluszkowe 

czyli wierszowane masażyki. W tych drobnych formach zabawowych osoba dorosła wypowiada 

krótki tekst zabawy (najczęściej rymowany), ilustrując go jednocześnie na jego dłoni lub nodze, a 

nawet na całym ciele. Zabawy paluszkowe znane są od wielu pokoleń. W terapii pedagogicznej 

funkcjonują one również w formie przytulanek – rymowanych masażyków . 

 

 

 

„SŁONKO ZAŚWIECIŁO”  

Słonko zaświeciło – rysujemy na twarzy dziecka kółeczko 

ptaszki obudziło – pukamy zgiętym palcem w dłonie dziecka 

Latają, ćwierkają ziarenek szukają – opuszkami palców opukujemy ciało dziecka 

Słonko zaświeciło – rysujemy na twarzy dziecka kółeczko 

misia obudziło – pukamy zgiętym palcem w plecy dziecka 

Mruczy misio z głodu szuka wszędzie miodu – delikatnie gładzimy całą dłonią brzuszek dziecka 

Słonko zaświeciło – rysujemy na twarzy dziecka kółeczko 



wiewiórki zbudziło – pukamy zgiętą dłonią w uda dziecka 

Po lesie skakały – „skaczemy” palcami po głowie dziecka 

orzeszków szukały – delikatnie przeczesujemy palcami włosy dziecka 

Słonko zaświeciło – dziecka kółeczko rysujemy na twarzy 

Zajączki zbudziło – gładzimy palcami powieki dziecka 

Po łące biegają – dłońmi zgiętymi w pięści lekko uciskamy ciało dziecka 

marchewki szukają – wkładamy dłoń za bluzkę  dziecka 

  

,,WIOSNA PRZYSZŁA DO NAS ’’  

Już nie musisz brać szalika – gładzimy dłońmi szyję dziecka 

śnieg topnieje na chodnikach – gładzimy całe ręce dziecka 

Dłuższe dni – rysujemy palcem na plecach dziecka długą linię 

i krótsze noce – rysujemy krótkie linie na dłoniach dziecka 

czasem motyl zatrzepocze – delikatnie szczypiemy ciało dziecka 

Nawet chochoł już się zbudził – przecieramy opuszkami palców twarz dziecka 

chce podobno wstać do ludzi – pocieramy o siebie, trzymane w naszych dłoniach, dłonie dziecka 

Ciepły deszczyk leje z nieba – opukujemy głowę dziecka palcami 

słońce grzeje kiedy trzeba – gładzimy całe ciało dziecka zaczynając od głowy 

Wiosna, wiosna, wiosna przyszła do nas – „chodzimy” palcami po plecach dziecka 

cała kolorowa, ukwiecona – rysujemy palcem kwiaty na plecach dziecka 

Będą śpiewać ptaki, kwitnąć róże – masujemy plecy dziecka od dołu do boków 

Zostań wiosno – przytulamy dziecko 

zostań śliczna – tuląc dziecko kiwamy się lekko na boki 

zostań z nami jak najdłużej tu – zamykamy dziecko w ramionach 

  

Autor: Dorota Majcher 
 



Tomcio Paluch 
 
 
Tomcio Paluch, (wszystkie palce zwinięte w pięść) 
Tomcio Paluch tańczy sam! – (prostujemy kciuka) 
Ram, pam., pam., ram, pam., pam.! (zginamy i prostujemy kciuk) 
Teraz przyszedł tancerz inny, (prostujemy palec wskazujący) 
też w tańczeniu bardzo zwinny. (machamy palcem wskazującym) 
I środkowy (prostujemy palec środkowy) 
już do tańca jest gotowy. (machamy palcem środkowym) 
Teraz serdeczny chce tańczyć troszeczkę. (machamy palcem serdecznym) 
Ja też, ja też! – mały palec woła, (machamy małym palcem) 
i tańczą leciutko raz dokoła, dwa dokoła. (krążymy całą dłonią) 
 
 

 
 


