
DZIECIĘCE MASAŻYKI – WARTOŚĆ DOTYKU 

 

Małe dziecko poznaje świat i uczy się spontanicznie, poprzez dotyk i 

ruch. Te dwa zmysły są dla niego źródłem wiedzy o świecie – jego 

kształcie, wielkości, strukturze, konsystencji, twardości. Dotyk można 

uznać za pierwszą formę komunikacji pomiędzy niemowlęciem a 

rodzicami lub opiekunami. Poprzez uściski, kołysanie, delikatny masaż 

okazywane są niemowlęciu miłość i bezpieczeństwo. 

Podczas masażyków należy przestrzegać następujących zasad: nie 

spieszyć się, spokojnie oddychać, mówić spokojnym głosem, dać 

dziecku tyle ile ono potrafi przyjąć. 

Badania wykazują, że dzieci masowane i do, których czule przemawiano 

były bardziej odporne na choroby, zaobserwowano lepszy rozwój 

neurologiczny, a także pozytywne zmiany w zachowaniu – stały się 

bardziej przyjacielskie, odważniejsze, odporne na stres. 

Na podstawie obserwacji można stwierdzić, że dzieci szybciej osiągają 

stan odprężenia, gdy do muzyki dołączy się słowa, dotyk i masaż. 

Doznania dotykowe sprawiają, że dziecko koncentruje się na swoim 

ciele, dzięki czemu się uspokaja. 

Zabawa – masażyk łączy fizycznie uczestniczących w niej rodzica i 

dziecko, dając im radość i odprężenie. Pozwala też rodzicom lepiej 

poznać psychikę dziecka i bardziej je zrozumieć. 

Najlepszą okazją do budowania więzi uczuciowych między rodzicem i 

dzieckiem jest wieczór, kiedy pociecha przygotowuje się do snu. Jest to 

właśnie pora na przeczytanie mu do snu, opowiedzenie co się wydarzyło 

w ciągu dnia, pocieszenie dziecka, pochwalenie go, a przede wszystkim 

sytuacja sprzyjająca okazaniu mu akceptacji i miłości. Te powszechne 

kiedyś formy obcowania z dzieckiem obecnie są coraz rzadsze. Często 

rodziców zastępuje „telewizyjna niańka”, dobranocka – w niej nie ma 

miejsca na przytulanie, budowanie więzi. 

Poniżej podaję przykłady masażyków i zachęcam do wykonywania w 

domu ze swoimi pociechami: 

 



IDZIE PANI, WIETRZYK WIEJE 

Idzie pani: tup, tup, tup  

Dziadek laską: stuk, stuk, stuk, 

Skacze dziecko: hop, hop, hop 

Żaba robi długi skok. 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu 

Kropi deszczyk: puk, puk, puk, 

Deszcz ze śniegiem: chlup, 

chlup, chlup, 

A grad w szyby: łup, łup, łup. 

Świeci słonko, 

wieje wietrzyk, 

pada deszczyk. 

Czujesz dreszczyk?  

 

 

 

 

 

 

Dziecko zwrócone do rodziców plecami. 

Na przemian, z wyczuciem stukamy w 

jego plecy opuszkami palców 

wskazujących, delikatnie stukamy 

zgiętym palcem. 

Naśladujemy dłonią skoki, na przemian 
opierając ją na przegubie i na palcach; 

Z wyczuciem klepiemy dwie odległe 
części ciała dziecka, np. stopy i głowę, 

Dmuchamy w jedno i w drugie ucho 
dziecka, 

Delikatnie stukamy w plecy wszystkimi 
palcami. 

Klepiemy dziecko po plecach dłońmi 
złożonymi w „miseczki” 

 

Lekko stukamy dłońmi złożonymi w 
pięści, 

Gładzimy plecy wewnętrzną stroną dłoni 
ruchem kolistym. 

Dmuchamy we włosy dziecka, 

Z wyczuciem stukamy opuszkami palców 
w plecy dziecka. 

Leciutko szczypiemy w kark. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

IDZIE, IDZIE 

Idzie, idzie stonoga, stonoga, 

stonoga 

A tu… noga! 

Idzie, idzie malec, malec, malec 

A tu… palec! 

Idzie, idzie koń, koń, koń, 

A tu… dłoń! 

 

Masujemy plecy dziecka otwartą dłonią, 

następnie piszemy palcem. 

 Naciskamy plecy w jednym miejscu. 

Kontynuujemy pisanie. 

 

Znowu stawiamy kropkę palcem. 

 

Kroczymy palcami po plecach. 

Skaczemy, opierając dłoń na przemian na 

przegubie i na palcach. 

Delikatnie drapiemy dziecko po plecach. 

Opieramy głowę o plecy i chrapiemy. 

Krzyżujemy ręce dziecka. 

Dotykamy czoła wewnętrzną stroną dłoni. 

Bierzemy dziecko na ręce i spacerujemy. 

 

 

 

Dziecko leży na brzuchu. Spacerujemy 

palcami po jego plecach „dużymi krokami”. 

Chwytamy dziecko za nogę, 

Wędrujemy dwoma palcami po nodze w 

kierunku stopy 

Chwytamy dziecko za palec u stopy 

Delikatnie, ale zdecydowanie naciskamy 

jego plecy dłońmi zwiniętymi w pięści na 

przemian. 

Chwytamy dziecko za dłoń 



Leci, leci sowa, sowa, sowa, 

A tu… głowa! 

 

 

MYSZKA I SEREK 

Skrobie serek myszka mała, 

bardzo dużo naskrobała. 

Teraz ser do norki niesie, 

a część na wózeczku wiezie. 

Równo w norce go rozkłada, 

myszek cieszy się gromada, 

z apetytem gładzą brzuszki, 

aż z radością tupią nóżki. 

A gdy serek cały zjadły, 

do snu szybko się pokładły. 

 

BAJECZKA 

Tu ptaszka małego 

gniazdeczko. 

Tu się rozlało mleczko. 

Tu żabka do wody wskoczyła. 

A tędy mróweczka chodziła. 

Szybko muskamy jego rękę opuszkami 

palców, 

Ostrożnie, oburącz chwytamy jego głowę, 

głaszczemy po włosach. 

 

 

Dziecko leży na brzuchu. „Grabimy” plecy 

dziecka rozstawionymi palcami,  

 

Kroczymy palcami. 

Kreślimy dwie równoległe linie palcami 

wskazującymi po plecach,  

lekko stukamy palcami. 

 

Głaszczemy plecy ruchem okrężnym, 

Lekko stukamy wszystkimi palcami. 

Głaszczemy plecy ruchem zgarniającym, 

Kładziemy dłonie na środku pleców. 

 

 

 

Dziecko zwrócone do nas plecami. 

Głaszczemy je po głowie. 

Wędrujemy palcami wzdłuż kręgosłupa, 

zaczynając od karku. 

 

Delikatnie raz stukamy palcami w plecy. 

Lekko kroczymy palcami; 



I słoń przeszedł ciężko 

tamtędy. 

I wąż miał tu swoje wykręty. 

I nawet skrobały skrobaki,  

Na świecie są różne dziwaki. 

Teraz zaśnij dziecinko miła, 

Bo bajeczka już się skończyła. 

 

WĄŻ Z JEDNĄ NÓŻKĄ 

Wciąż i wciąż pełznie wąż. 

Pełznie sobie polną dróżką, 

przytupując jedną nóżką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie na podstawie:  

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

Kroczymy całymi dłońmi po plecach z 

lekkim naciskiem; 

Kreślimy palcem linię falistą wzdłuż 

kręgosłupa, z dołu do góry. 

„grabimy” plecy rozstawionymi palcami od 

dołu do góry wzdłuż kręgosłupa. 

 

Głaszczemy dziecko po plecach. 

 

 

 

 

Dziecko leży na brzuchu. Zewnętrzną 

krawędzią dłoni rysujemy na jego plecach 

linie faliste, jednocześnie naśladując 

syczenie węża „ssssssss”. 

Delikatnie postukujemy jednym palcem. 
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