
Zabawy paluszkowe 

Zabawy paluszkowe to forma ruchowa zabaw z dziećmi. Do zabawy wykorzystuje się głównie dłonie, 

swoje i dziecka. Najważniejszy w tej aktywności jest dotyk. Bawiąc się w ten sposób, dotykamy 

rączek, twarzy, głowy dziecka. W parze z dotykiem idzie równocześnie dźwięk głosu, bo zabawom 

paluszkowym towarzyszy mówienie lub spiekanie. 

Zabawy paluszkowe: 

 Poprawiają sprawność manualną, niezbędną przy nauce pisania, mogą być stosowane jako 

wstępny etap tej nauki lub w ramach terapii u dzieci z obniżoną sprawnością. 

 Wierszyki wzbogacają słownictwo dziecka, wpływając na rozwój mowy.  

 Pogłębiają więź emocjonalną między rodzicem a dzieckiem.  

 Uczą podstaw komunikowania się — naprzemienności, która jest podstawą dialogu. 

 Pomagają się zrelaksować i skoncentrować na konkretnej czynności. 

 

WIOSENNE ZABAWY PALUSZKOWE  

„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. 

  
 


