
   

 

 

 

 

 

  

 

Liście 

Leci listek, leci przez świat (wędrujemy opuszkami palców po plecach 

dwa razy) 

Gdzieś tam na ziemię cicho spadł. (lekko naciskamy je w jednym 

miejscu)  

Leci drugi, leci trzeci (szybko, z wyczuciem stukamy wszystkimi 

palcami) 

Biegną zbierać listki dzieci. (stukamy wszystkimi palcami) 

No, a potem wszystkie liście (głaszczemy dziecko po plecach) 

Układają w piękne kiście. 

Dziś kolejna zabawa z wierszykami – masażykami. 

Recytujemy wiersze  

i masujemy dziecko według instrukcji. 
                                                                     Pozdrawiam. Dominik Wrzosek. 

 



 

Wycieczka 

Idzie pani: tup, tup, tup, (stukamy plecy malucha opuszkami palców)  

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, (stukamy w plecy zgiętym palcem)  

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 plecki dziecka dłońmi 

złożonymi w miseczki)  

a grad w szyby łup, łup, łup. (stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści) 

Świeci słonko, (palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy) 

wieje wietrzyk, (dmuchamy we włosy dziecka) 

pada deszczyk. (znowu 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) 



 

 

 

 

 

 

Pajączek 

Wspinał się pajączek po rynnie. (wędrujemy palcami od dołu ku górze po 

plecach dziecka) 

Spadł wielki deszcz i zmył pajączka. (rozkładamy na plecach płasko obie 

dłonie i szybko przesuwamy je w dół) 

Zaświeciło słoneczko, (masujemy plecy ruchem okrężnym) 

Wysuszyło pajączka, rynnę i… (masujemy tak długo, aż poczujemy 

ciepło) 

Wspinał się pajączek po rynnie… (zaczynamy od początku) 



 

 

Odkurzacz 

Szuru szu, szuru szu, (przesuwamy dłoń swobodnym ruchem po ciele dziecka) 

pan odkurzacz poszedł w ruch. 

Jeździ w koło po podłodze, 

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 w nie rozluźnionymi 

dłońmi) 

A wtem wieloryb wielki wpadł (masujemy całe plecy) 

i całe towarzystwo zjadł. (mając rozpostarte dłonie ściągamy palce do 

środka) 

 

 Na dziś koniec. 

Dziękuję. 


