
 

 

 

 

 

„Profesor Marta Bogdanowicz nazywa je zabawami relacyjno-relaksującymi, 

ponieważ służą z jednej strony pogłębieniu kontaktu między dzieckiem a dorosłym, z drugiej 

zaś – odprężeniu i wspólnemu przeżywaniu radości. W masażykach tych nie chodzi bowiem  

o klasyczny masaż z wykorzystaniem odruchów fizjologicznych, lecz o sposób, w jaki rodzic 

nawiąże fizyczny kontakt z dzieckiem, czyli o delikatny dotyk (głaskanie, dotykanie 

opuszkami palców, delikatne poklepywanie) mający charakter pełnej miłości komunikacji”. 

„Przytulanki  czyli wierszyki na dziecięce masażyki” M.Bogdanowicz 

Wierszyki masażyki to wspaniała okazja do wspólnej zabawy z dzieckiem.                             

Wartość masażyków potwierdzona została przez badania. Jest to szczególna forma zabawy, 

która dostarcza dziecku wiele radości, pozwala się wyciszyć i odprężyć, zaspakaja jego 

potrzebę kontaktu fizycznego i emocjonalnego, zwiększa jego poczucie bezpieczeństwa. 

Masażyki uczą min. orientacji w schemacie własnego ciała, pomagają poznawać  kierunki 

(góra – dół, prawo – lewo), pozwalają na doznawanie różnego rodzaju bodźców dotykowych                     

i mogą również poprawić zdolność koncentracji uwagi. 

Oto kilka propozycji zabaw z dzieckiem w domu 

Prawa – lewa 
Marta Bogdanowicz 

Posmaruję prawą nogę, 

żeby poszła w długą drogę, 

nasmaruję lewą nogę, 

bo na jednej iść nie mogę. 

Twoją małą prawą nóżkę 

wnet położę na poduszkę, 

a dla twojej lewej nóżki  

mam masażyk na paluszki. 

Pomasuję ci paluszki 

u twej małej lewej nóżki. 

Prawa nóżka też je ma. 

Kto je posmaruje ? Ja ! 

Dziecko leży na plecach. 

Wykonujemy masaż nóg i palców  dziecka 

odpowiednio do wypowiadanych słów. 

Stonoga 
Jedna noga, druga noga, 

Trzecia noga, czwarta noga. 

Ludzie ! Patrzcie ! Olaboga ! 

Noga piąta i piętnasta, 

Siedemnasta, osiemnasta … 

Dziecko leży na brzuchu. 

Kroczymy wszystkimi palcami  

po plecach dziecka. 

Piszemy na nich liczby 5 i 15 

Piszemy liczby 17 i 18 



Sama nazwa mówi nam: 

Ta stonoga sto nóg ma. 

Gdy do domu dojdzie wreszcie, 

To pod drzwiami miłe panie, 

Jedna noga z drugą nogą 

Zaczynają wnet szarpanie. 

Wycierają w wycieraczkę 

Czyszczą bucik po buciku. 

Potem lśniące i błyszczące 

Ustawiają w pokoiku. 

Piszemy liczbę 100, 

Kroczymy palcami po plecach,  

na przemian z wyczuciem pocieramy je dłońmi, 

Kreślimy palcami wskazującymi pionowe kreski. 

Ala i As 
Wpadł do klasy piesek As, 

wcale się nie boi nas. 

Szuka, węszy coś po Sali: 

- Czy tu nie ma mojej Ali ? 

- Ala poszła na spacerek, 

na słoneczko i wiaterek 

Dziecko zwrócone do nas twarzą.  

Dotykając ręki  dziecka, naśladujemy skoki  

– opieramy dłonie raz na przegubach,  

raz na opuszkach palców. 

Palcami szybko przebiegamy po ciele dziecka  

w różnych kierunkach – lekko drapiemy je za uchem, 

skrobiemy w głowę, za kołnierzem. 

Wolno kroczymy palcami po ręce dziecka,  

masujemy jego dłoń ruchem kolistym,  

aż poczujemy ciepło, dmuchamy we włosy. 

Rybka 
Płynie rybka złota  

poprzez fal odmęty, 

nie wie, gdzie jej domek,  

jak płynąć, którędy. 

Wokół tyle roślin,  

wodorostów tyle, 

płynie mała rybka  

i kluczy przez chwilę. 

Dopłynęła wreszcie do swojego domu, 

o tym, że błądziła, nie mówi nikomu, 

tylko szybko wpłynęła do łóżeczka 

swego, będzie smacznie spała do ranka 

jasnego. 

Dziecko leży na brzuchu. 

Kreślimy dłonią na plecach dziecka linie faliste, 

na chwilę zatrzymujemy dłoń, wsuwamy ją pod 

bok dziecka lub jego pachę. 

Sześć parasoli 
Anna Łada-Grodzicka 

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 Ilony. 

Szósty – niebieski w kratkę 

Dziecko leży na brzuchu. 

Zabawę rozpoczynamy,  

lekko stukając w plecy dziecka  

wszystkimi palcami,  

potem po kolei rysujemy elementy,  

o których mowa w tekście. 



- wybrał sobie Małgorzatkę. 

Z  Małgorzatką chodzi wszędzie 

i czeka, aż deszcz będzie. 

Pajączek 
Wspinał się pajączek po rynnie. 

Spadł wielki deszcz i zmył pajączka. 

Zaświeciło słoneczko, 

wysuszyło pajączka, rynnę i … 

wspinał się pajączek po rynnie … 

Dziecko siada zwrócone do nas plecami. 

Kroczymy palcami po plecach dziecka,  

od ich dolnej części ku górnej,  

przykładamy do nich dłonie i szybko przesuwamy je w dół. 

Masujemy plecy ruchem okrężnym,  

aż poczujemy ciepło. 
Zaczynamy od początku. 

Jajko  
A to co ? a to co? 

Jajko drogą szło. 

Napotkało „patelnię” 

i udaje jajecznicę. 

Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami. 

Kroczymy palcami po jego plecach, 
od ich dolnej części ku górnej aż do czubka głowy. 

Na czubku głowy wykonujemy dłonią ruch okrężny, 

zakończony lekkim stuknięciem palcem. 

Wykonujemy wewnętrzną stroną dłoni szybki gładzący ruch 

– od czubka głowy do dolnej części pleców. 

Maszyna do pisania 
Wkręcamy papier do maszyny  

do pisania. 

Wygładzamy kartkę papieru i 

piszemy: 

„A ..B .. C .., kropka, przecinek” 

i .. przesuwamy wałek. 

Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami,  

ostrożnie przekręcamy uszka dziecka do przodu. 

Gładzimy jego plecy wewnętrzna stroną dłoni,  

piszemy palcem A, B, C, stawiamy kropkę i przecinek. 

Chwytamy dziecko za głowę z wyczuciem,  

lecz stanowczo przechylamy je na bok.,  

tak żeby – cały czas było przez nas asekurowane  

– nie się przewróciło. 

List do babci 
Kochana Babciu. 

KROPKA. 

Piszę Ci, że 

Mamy w domu kotka. 

KROPKA. 

Kotek chodzi, 

kotek skacze, 

kotek drapie, 

kotek chrapie. 

Składamy list, 

naklejamy znaczek 

i zanosimy na pocztę. 
 

Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami, 

masujemy jego plecy 

 – „wygładzamy papier listowy. 

Piszemy palcem na plecach dziecka,  

z wyczuciem naciskamy palcem w jednym miejscu. 

Kontynuujemy pisanie, znów stawiamy kropkę. 

Kroczymy palcami, „skaczemy” opierając dłoń  

na przemian na przegubie i na palcach. 

Delikatnie drapiemy dziecko po plecach, 

opieramy na nich głowę i udajemy chrapanie. 

Krzyżujemy ręce dziecka,  

dotykamy jego czoła wewnętrzną stroną dłoni.  

Bierzemy dziecko na ręce i spacerujemy z nim. 

 

 

 

 

 


