
 

Zabawy z dziecięcymi wierszykami – masażykami.  

Opis zabawy:  

Recytujemy konkretny wierszyk dotykając, muskając lub oklepując wymienione w nim części 

ciała dziecka bądź na jego plecach wykonujemy określone ruchy do słów wypowiadanego 

wiersza.  

Przykładowe wierszyki:  

Kanapka 
Najpierw chleb pokroję (uderzamy lekko brzegami dłoni po plecach dziecka), 

Potem posmaruję (głaszczemy całą powierzchnią dłoni plecy), 

Na to ser położę (przykładamy wiele razy i na krótko dłonie do pleców), 

Pomidora dołożę (rysujemy małe kółka na plecach), 

I posolę i popieprzę (dotykamy delikatnie plecy, przebierając palcami), 

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 plecy w jednym miejscu) 

Piszę Ci, że mamy w domu kotka (kontynuujemy pisanie). 

KROPKA. 

Kotek chodzi (kroczymy palcami). 

kotek skacze („skaczemy”, opierając dłoń na przemian na przegubie i palcach), 

kotek drapie (delikatnie drapiemy dziecko po plecach), 

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 wewnętrzną 

stroną dłoni) 

Tak ociężale jak… słonie (naciskając dłońmi na przemian, wolno przesuwamy je wzdłuż 

kręgosłupa do góry) 

szedł sobie wolniutko po drodze. 

 

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 uderzają 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). 

 

Narzędzia 

Tu podkóweczka tu, tu, tu (rysujemy palcem na stopie dziecka kształt podkowy) 

Tu gwoździczek tu, tu, tu (delikatnie kłujemy palcem dziecko w stopę) 

I młoteczkiem: puk, puk, puk (delikatnie pukamy w stopę dziecka) 

I pilniczkiem: pitu pitu, pitu (jeździmy dziecku po stopie palcem “szlifujemy pilnikiem 

gwoździe”). 

 

Pizza 
Najpierw sypiemy mąkę (Przebieramy po jego plecach opuszkami palców obu dłoni) 

i zgarniamy ją (brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające), 

lejemy oliwę (rysujemy palcem falistą linię), 

dodajemy szczyptę soli (lekko je szczypiemy).. 

no… może dwie, trzy. 

Wyrabiamy ciasto (z wyczuciem ugniatamy boki dziecka), 

wałkujemy (wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści w górę i w dół), 

wygładzamy placek (gładzimy plecy) i na wierzchu kładziemy: 

pomidory (delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki), 

krążki cebuli (rysujemy koła), 

oliwki (naciskamy palcem w kilku miejscach), 

później … (dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy), 

posypujemy serem (szybko muskamy po plecach opuszkami palców obu dłoni) 

i… buch! do pieca (Przykrywamy sobą dziecko i na chwilę pozostajemy w tej pozycji). 

Wyjmujemy i kroimy: (Kroimy plecy brzegiem dłoni) 

dla mamusi, dla tatusia, dla babci, dla brata 

dla Matyldy… a teraz (dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy). 

Polewamy keczupem (kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami) 

i… zjadamy… mniam, mniam, mniam. 

 

Można również wykorzystać filmiki:  

Wierszyk: ,,Kochana Babciu” -> https://www.youtube.com/watch?v=i_th-6dToTk 

Wierszyk ,,Pizza” -> https://www.youtube.com/watch?v=mf9j8MEdz3Q 

Duży zestaw wierszyków: https://www.youtube.com/watch?v=h4wpaDM-9AY 

Zabawa ,,Spacer”:  

Chodzenie bosymi stopami po drodze zrobionej z różnych materiałów, np. koca, ręcznika, 

gazety, tektury, folii prezentowej, suchych liści, itp.  

Zabawa ,,Czarodziejska buteleczka”:  

Przykładamy plastikową butelkę np. po szamponie otworem do dłoni dziecka i wypychamy            

z niej całe powietrze masując jego rączkę.  

https://www.youtube.com/watch?v=i_th-6dToTk
https://www.youtube.com/watch?v=mf9j8MEdz3Q
https://www.youtube.com/watch?v=h4wpaDM-9AY


Zabawa ,,Naklejanki, odklejanki”:  

Naklejamy na różne części ręki dziecka (najpierw lewej, później prawej) kawałki taśmy 

klejącej i zachęcamy dziecko do ich ściągnięcia drugą ręką.  

Zabawa ,,Magiczny kubełek”:  

Wypełniamy kubełek sypki materiałem (piasek, ryż, groch, makaron, itp.) umieszczamy w 

środku jakieś ciekawe przedmioty i zachęcamy dziecko do ich poszukiwania.  

Zabawa ,,Malowanie twarzy”:  

Muskamy poszczególne części twarzy dziecka pędzelkiem, piórkiem, wacikiem nasączonym 

oliwką. Możemy to robić do słów: malujemy oczy, czoło, nosek, itp.  

Zabawa ,,Ale jazda”:  

Ciągniemy siedzące, leżące na kocu (na brzuchu, plecach, bokach) dziecko po podłodze.  
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