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Zabawy paluszkowe oraz masażyki odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju 

każdego malucha. Dzięki nim dziecko poznaje wiele doznań dotykowych, własne ciało 

i swoją odrębność. Pozytywnie wpływają na relację z drugą osobą, bowiem oparte  

są na kontakcie z ciałem. W prosty i naturalny sposób możemy je przeprowadzić  

z każdym dzieckiem niezależnie od wieku czy umiejętności, potrzebne są zaledwie 

nasze ręce, wyobraźnia i znajomość odpowiednich wierszyków.  

Dotyk jest niezbędny, żeby dziecko mogło rozwijać się w sposób prawiłowy  

i harmonijny. Wpływa na rozwój fizyczny, psychiczny, poznawczy, a także ogólnie 

pojęte zdrowie ponieważ działa także na układ odpornościowy. Warto wiedzieć,  

że wrażenia dotykowe dużo łatwiej dostają się do mózgu dziecka niż te przekazywane 

przez inne zmysły. Są najlepszą szansą na rozwój emocjonalny i umysłowy. Możemy  

w znaczny sposób wspierać rozwój dziecka przez dotyk m.in. poprzez zabawy 

paluszkowe i masażyki. W czasie tej formy zabawy dorosły wypowiada tekst wierszyka 

pokazując go jednocześnie na ciele dziecka.  

Masażyki i zabawy paluszkowe niosą ogromną wartość dla rozwoju dziecka: 

• Pozwalają poznać własne ciało – dziecko ma okazję do obserwacji własnego 

ciała oraz poznania nazw poszczególnych jego części. 

• Umożliwiają poznanie niewerbalnych sposobów komunikacji – dziecko 

obserwuje w jaki sposób dorosły porozumiewa się z nim, odkrywa nowe 

słownictwo i podejmuje samodzielne próby komunikacji. Dodatkowo uczy się 

naprzemienności, czyli podstawy dialogu. 

• Dostarczają bodźców dotykowych – każde dziecko ma swoją tolerancję na 

dotyk. Zabawy paluszkowe i masażyki pozwalają na modyfikację intensywności 

i częstotliwości bodźców, przy czym nie tracą one na atrakcyjności, nawet, gdy 

dziecko nie pozwala przeprowadzić jej na swoim ciele (dorosły może wtedy 

wykonać zabawę na swoim ciele, w czasie gdy dziecko tylko się przygląda). 

• Dają poczucie bezpieczeństwa – dziecko uczy się kolejnych ruchów w trakcie 

zabawy i potrafi zaplanować kolejny gest, co pozwala mu na przewidywanie  

oraz kontrolę otaczającego świata. Jest to znaczące w kształtowaniu poczucia 

bezpieczeństwa. 
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• Wspierają rozwój percepcji wzrokowej – dziecko w czasie masażyków i zabaw 

paluszkowych śledzi wzrokiem gesty i ruchy prowadzone przez osobę dosrosłą, 

które potem może samodzielnie naśladować, a także utrzymuje koncentrację  

i kontrolę wzrokową. 

• Obniżają stres – zmniejszają napięcie mięśniowe, wyciszają zmysły, odprężają 

organizm co pomaga w walce z niepowodzeniami dziecka, codziennym lękiem  

i stresem. 

• Są przyczyną radosnych reakcji – pozwalają dziecku na ruch swojego ciała oraz 

angażują jego emocje, dzięki czemu uwalniają pokłady dobrego samopoczucia.  

• Uczą zasad i reguł – zabawy paluszkowe i masażyki posiadają pewne zasady, 

których dziecko uczy się po kolei i poznaje reguły i sens zabawy.  

Jest to przydatne w późniejszym rozumieniu bardziej skomplikowanych zasad, 

które czekają na niego w kolejnych latach życia. 

• Wzmacniają kontakt społeczny – zabawy te umożliwiają dziecku kontakt  

z innym człowiekiem, dają poczucie bliskości i więzi emocjonalnej. Jest to 

bardzo ważne w rozwoju małych dzieci. 

Jak widać warto bawić się z dzieckiem poprzez masażyki i zabawy paluszkowe, 

bowiem jest to niesamowite sposób, przynoszący wiele korzyści, na wspieranie 

rozwoju malucha. Zachęcam zatem do skorzystania z poniższych tekstów i wspólnej 

zabawy z podopiecznymi.  

 

 

 

Wszystkie wierszyki należy wykonywać w kontakcie z dzieckiem, siedząc lub stojąc 

bezpośrednio przed nim lub za nim (w zależności od tekstu i proponowanych ruchów). 

Warto powtarzać poszczególne zabawy, dzięki czemu dziecko również będzie mogło 

nauczyć się tekstu i gestów, a później przeprowadzać masażyki na ciele dorosłego. 

Zabawy można przeprowadzać z dzieckiem już od pierwszych dni życia. 
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Kanapka 

Najpierw chleb pokroję (uderzamy lekko brzegami dłoni po plecach 
dziecka), 
Potem posmaruję (głaszczemy całą powierzchnią dłoni), 
Na to ser położę (przykładamy wiele razy i na krótko dłonie do pleców), 
Pomidora dołożę (rysujemy małe kółka na plecach), 
I posolę i popieprzę (przebieramy palcami po plecach), 
Żeby wszystko było lepsze (masujemy). 
Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa. 

 
 
List do babci 
 
Kochana babciu (piszemy palcem na plecach dziecka). 
kropka (naciskamy palcem w jednym miejscu) 
Piszę Ci, że mamy w domu kotka (kontynuujemy pisanie). 
 
Kotek chodzi (kroczymy palcami). 
kotek drapie (delikatnie drapiemy dziecko po plecach), 
kotek skacze („skaczemy”, opierając dłoń na przemian na przegubie i 
palcach), 
kotek chrapie (opieramy na nich głowę i udajemy chrapanie). 
I choć straszny z niego psotek (łaskoczemy dziecko po plecach) 
bardzo fajny ten mój kotek (przytulamy dziecko). 

 

Słoń na wycieczce 

Szedł sobie słoń na wycieczkę (z wyczuciem naciskamy plecy dziecka 
wewnętrzną stroną dłoni), 
z tyłu na plecach miał teczkę, (rysujemy palcem prostokąt) 
nos długi – trąbę słoniową (rysujemy trąbę) 
i kiwał na boki głową. (ujmujemy ciało dziecka i lekko kołyszemy na boki) 
Wolno szedł słonik, szurając nogami jak wielkie kloce. (naciskamy plecy 
dziecka piąstkami) 
Tak ociężale jak… słonie (naciskając dłońmi na przemian, wolno 
przesuwamy je wzdłuż kręgosłupa do góry) 
szedł sobie wolniutko po drodze. 
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Pisze Pani na maszynie 

Pisze pani na maszynie (palcami uderzamy po plecach dziecka) 
Stop, przecinek (pociągamy lekko za ucho prawe) 
Stop, przecinek (pociągamy lekko za ucho lewe), 
Świeci słońce (masujemy całą dłonią po plecach), 
Idą konie (lekko uderzamy pięściami po plecach). 
Biegną słonie po betonie (bokiem dłoni uderzamy po plecach) 
Płynie sobie kręta rzeczka (bokiem dłoni krętą linią przesuwamy wzdłuż 
kręgosłupa). 
Idą panie na szpileczkach (palcami wskazującymi uderzamy po plecach) 
Pada, mały drobny deszczyk (wszystkimi paluszkami lekko uderzmy po 
plecach). 
Czujesz dreszczyk? (lekko chwytamy za szyję). 
 

Zwierzaki 

Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie, 
A świerszczyk po drzwiczkach w żółtych rękawiczkach (maszerujemy 
palcami po nogach dziecka). 
Idzie rak nieborak, jak uszczypnie będzie znak (maszerujemy palcami po 
jednej ręce i delikatnie szczypiemy). 
Idzie myszka do braciszka, tu wskoczyła, tu się skryła (maszerujemy 
palcami po drugiej ręce i chowamy dłonie pod paszki). 
Szedł chłop przez bór niósł ze sobą wór (całą dłonią klepiemy po 
rączkach dziecka). 
Pytałem go o grosz, a on mnie cap za nos (przesuwamy dłonią po ciele i 
chwytamy za nos dziecka). 
 

Wycieczka 

Idzie pani: tup, tup, tup (stukamy plecy malucha opuszkami palców), 
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk (stukamy w plecy palcami wskazującymi), 
skacze dziecko: hop, hop, hop (opieramy dłoń na przemian to na przegubie 
i na palcach) 
żaba robi długi skok (dotykamy stóp, pleców i głowy dziecka). 
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu (dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka), 
kropi deszczyk: puk, puk, puk (stukamy w plecy dziecka wszystkimi 
palcami), 
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup (klepiemy plecy dziecka dłońmi 
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złożonymi w miseczki), 
a grad w szyby łup, łup, łup (stukamy piąstkami). 
Świeci słonko (palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy), 
wieje wietrzyk (dmuchamy we włosy dziecka), 
pada deszczyk (stukamy opuszkami palców). 
Czujesz dreszczyk?  (leciutko szczypiemy w kark) 

 

Lewa-prawa 

Posmaruję prawą nogę, żeby poszła w długą drogę (masujemy nóżkę), 
nakremuję lewą nogę, bo na jednej iść nie mogę (masujemy drugą 
nóżkę). 
Twoją małą, prawą nóżkę wnet położę na poduszkę (kładziemy nóżkę na 
bok), 
a dla twojej lewej nóżki mam masażyk na paluszki. 
Pomasuję ci paluszki u twej małej, lewej nóżki (masujemy paluszki 
dziecka). 
Prawa nóżka też je ma. 
Kto je pomasuje? Ja! (zmieniamy nóżkę) 

 

Placek babci 

Babcia placek ugniatała, (naciskamy plecy dziecka płasko ułożonymi 
dłońmi) 
wyciskała, wałkowała. (ściskamy dziecko za boki, przesuwamy płasko obie 
dłonie jednocześnie) 
raz na prawo, raz na lewo. (przesuwamy dłonie w odpowiednich 
kierunkach) 
Potem trochę w przód i w tył, 
żeby placek równy był (jak wyżej) 
Cicho… cicho… placek rośnie (nakrywamy dziecko rękoma lub całym 
ciałem) 
w ciepłym piecu u babuni. 
A gdy będzie upieczony (głaszczemy dziecko po plecach) 
każdy brzuch zadowolony. 
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Odkurzacz 

Szuru szu, szuru szu, (przesuwamy dłoń swobodnym ruchem po ciele 
dziecka) 
pan odkurzacz poszedł w ruch. 
Jeździ w koło po podłodze (kreślimy kółka na ciele dziecka) 
warczy przy tym bardzo srodze. 
Szuru szu, szuru szu, 
wjeżdża wszędzie w zakamarki, (wsuwamy dłoń pod pachę, za kołnierz, 
we włosy itp.) 
czyści też najmniejsze szparki. 
Wszystkie brudy migiem wciąga (naśladujemy palcami zbieranie 
okruszków) 
i dokładnie pokój sprząta. 
Kiedy skończy, zobaczycie, 
cały pokój zacznie lśnić, (głaszczemy dziecko po całym ciele) 
a odkurzacz w ciemnym kącie 
o sprzątaniu będzie śnić. (głaszczemy dziecko po głowie, przytulamy się do 
niego) 

 

Rybki 

Raz rybki w morzu brały ślub (rysujemy na plecach dziecka faliste linie) 
i tak chlupały: chlup, chlup, chlup. (lekko stukamy rozluźnionymi dłońmi) 
A wtem wieloryb wielki wpadł (masujemy całe plecy) 
i całe towarzystwo zjadł. (mając rozpostarte dłonie ściągamy palce do 
środka) 
 
 

Myszka 
 
Przyszła myszka do braciszka (opuszkami palców kroczymy po plecach 
dziecka). 
Tu zajrzała, tam wskoczyła, (lekko łaskoczemy dziecko za jednym uchem, 
następnie za drugim) 
A na koniec tu się skryła (delikatnie szczypiemy w szyję). 
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Rzeczka 
 
Płynie, wije się rzeczka (rysujemy na plecach dziecka falistą linię) 
Jak błyszcząca wstążeczka (delikatnie drapiemy je po plecach). 
Tu się srebrzy, tam ginie, (wsuwamy palce za kołnierzyk) 
A tam znowu wypłynie. (przenosimy dłoń pod pachę i szybko wyjmujemy) 
 
 

Listek 
 
Leci listek, leci przez świat (wędrujemy opuszkami palców po ciele) 
Gdzieś tam na ziemię cicho spadł (lekko naciskamy piąstką w jednym 
miejscu). 
Leci drugi, leci trzeci (szybko, z wyczuciem stukamy wszystkimi palcami), 
Biegną zbierać listki dzieci („maszerujemy” palcami). 
No, a potem wszystkie liście  
Układają w piękne kiście (głaszczemy dziecko po plecach). 
 
 

Kominiarz 
 
Idzie kominiarz po drabinie (wędrujemy palcami po plecach dziecka). 
Tu zadzwoni („dzwonimy” łapiąc dziecko za ucho), 
Tu zapuka (stukamy leciutko w czoło dziecka) 
A dzień dobry pani kluka (łapiemy za nosek). 
 
 

Rak 
 
Idzie, idzie rak („maszerujemy” palcami: kciukiem i wskazującym po ręce 
dziecka). 
Czasem naprzód, czasem wspak (odpowiednio zmieniając kierunek ruchu). 
Idzie rak nieborak (spacerujemy jak na początku), 
Jak uszczypnie będzie znak (delikatnie i z humorem naśladujemy 
szczypanie). 
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Karuzela 
 
Idzie Jasio po zakupy, mama go wysłała (kroczymy dwoma palcami po 
plecach dziecka)  
Patrzy – stoi karuzela, kolorowa cała (rysujemy duże kółko) 
„Eee… zakupy poczekają, ja pojeżdżę sobie” (rysujemy w szybszym tempie 
dwoma rękami kilka małych kółek) 
zaraz potem w sklepie obok w mig zakupy zrobię. 
 
Karuzela wciąż się kręci, Jaś jeździ z zapałem (rysujemy kółka w drugą 
stronę), 
nagle drapie się po głowie: „co ja kupić miałem?” (delikatnie drapiemy 
dziecko po głowie) 
Wraca biegiem do mamusi: mamusiu kochana (kroczymy dwoma 
palcami) 
karuzela wszystko w głowie dziś mi pomieszała” (rysujemy kółka). 
 
 

Bajeczka 
 
Tu ptaszka małego gniazdeczko (głaszczemy dziecko po głowie). 
Tu się rozlało mleczko (przesuwamy palce w dół po karku i kręgosłupie). 
Tu żabka do wody wskoczyła (delikatnie pukamy palcami). 
A tędy mróweczka chodziła (kroczymy szybko dwoma palcami). 
I słoń przeszedł ciężko tamtędy (kroczymy płasko położonymi dłońmi od 
pośladków po szyję). 
I słoń miał tu swoje wykręty (kreślimy krętą linię w górę wzdłuż 
kręgosłupa). 
I nawet skrobały skrobaki (grabimy plecy rozstawionymi palcami od 
kręgosłupa na zewnątrz, posuwając się od pośladków w górę), 
na świecie są dziwne dziwaki. 
Teraz zaśnij, dziecinko miła (głaszczemy dziecko po plecach), 
bo bajeczka już się skończyła. 
 
 

Myszka i serek  
 
Skrobie serek myszka mała, (grabimy plecy dziecka rozstawionymi 
palcami) 
bardzo dużo naskrobała. 
Teraz ser do norki niesie, (kroczymy palcami) 
a część na wózeczku wiezie (kreślimy palcami wskazującymi dwie 
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równoległe linie). 
Równo w norce go rozkłada (głaszczemy plecy), 
myszek cieszy się gromada (stukamy wszystkimi palcami), 
z apetytem gładzą brzuszki (głaszczemy plecy ruchem okrężnym), 
aż z radości tupią nóżki (stukamy wszystkimi palcami). 
A gdy serek cały zjadły (głaszczemy plecy ruchem zgarniającym od 
zewnątrz do środka), 
do snu szybko się pokładły (kładziemy dłonie nieruchomo na środku 
pleców). 
 
 

Fryzjer 
 
Od poniedziałku aż do soboty, 
fryzjer ma bardzo dużo roboty. 
W poniedziałki - robi przedziałki (palcem kreślimy linię na głowie 
dziecka), 
we wtorki – strzyże kędziorki (udajemy, że obcinamy włosy naśladując 
palcami nożyczki), 
w środy – goli brody  (pięścią głaszczemy brodę dziecka), 
w czwartki, piątki i soboty 
kręci paniom papiloty (nawijamy pasma włosów na palec). 

A gdy się skończy fryzjerski tydzień 
fryzjer w niedzielę za miasto idzie (maszerujemy palcami po rączce 
dziecka). 
Siada pod drzewkiem, w zielonym cieniu 
i tę piosenkę gra na grzebieniu. 

Robię przedziałki – w poniedziałki (wszystkie ruchy powtarzamy jak 
wyżej), 
strzygę kędziorki - we wtorki, 
golę brody- we środy, 
a kręcę paniom papiloty 
we czwartki, piątki oraz soboty. 

 
 

Na górze róże, na dole kartofle 
 
Na górze róże  (rysujemy na plecach dziecka, w ich górnej części kwiaty, 
kłując delikatnie palcami wskazującymi), 
na dole kartofle  (ugniatamy plecy w dolnej części dłońmi złożonymi w 
pięść) 
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my się kochamy  (rysujemy dwa serca) 
jak dwa pantofle  (przytulamy dziecko). 

 

Wierszyk 

To jest koń (dotykamy plecy dziecka zgiętymi palcami) 

to jest słoń (uderzamy piąstkami) 

to malutka pchełka (dotykamy plecy małym palcem). 

To jest sowa (uderzamy palcami zaciśniętymi w piąstkę), 

a to krowa, ona taka wielka (uderzamy płaską, otwartą dłonią). 

Pada deszcz, potem wiesz, 

że to już ulewa (szybko uderzamy palcami), 

bo gdy wieje i wciąż leje, 

to ptak już nie śpiewa (delikatnie głaszczemy plecy). 

A gdy zimno jest i deszczyk 

to przechodzi po nas dreszczyk (delikatnie szczypiemy za szyję). 

 
 
Masaż z myszką 

 
Cicho, cicho, w puszystej kurteczce, 

chodziła raz myszka po gładkiej półeczce (maszerujemy palcami). 

Znalazła ser żółty, ząbkami go jadła (delikatnie szczypiemy), 

strzepnęła okruszki, w kąciku usiadła (głaszczemy po ciele dziecka) 

okruszki zebrała, ząbkami je zjadła (delikatnie szczypiemy). 

 

Jeżyk 
 
Dla każdego, kto chce zwierza (rysujemy kreskę na plecach dziecka) 

narysuję dzisiaj jeża (dorysowujemy półkole). 

Tu dam kreskę i półkole, 

w środku kolec, kolec, kolec… (rysujemy kreski pod ukosem) 

tu dam główkę, nosek dam (zaznaczamy małym półkolem główkę i 

kropeczką nosek) 

jeszcze oczko, jeża mam! (zazaczamy kropeczką oczko). 
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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 (rysujemy na twarzy dziecka kółeczko), 

zajączki zbudziło (gładzimy palcami brwi dziecka). 

Po łące biegają (dłońmi zgiętymi w pięści lekko uciskamy ciało dziecka) 

marchewki szukają (lekko podszczypujemy palcami). 

 

 

 

 

 

 

Teksty wierszyków masażyków zaczerpnięte zostały z tradycyjnych zabaw oraz literatury: 

M. Bogdanowicz „Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki” 

B. Kołodziejski „Utulanki czyli piosenki na dziecięce masażyki” 

A. Półtorak „Szmatki z tęczowej szufladki. Wierszyki do masażyków i zabaw 

paluszkowych”. 

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/rewalidacja/zabawy-paluszkowe/ Dorota Majcher 

 


