
RYSOWANIE PO CIELE – rozwijanie zmysłu dotyku 

Zabawy w masowanie, rysowanie po ciele możemy zrealizować wszędzie. To 

świetny sposób na rozwijanie więzi między rodzicem, a dzieckiem, budowanie 

bliskości i czułości. Możemy śmiało korzystać z różnego rodzaju śpiewanek, 

rymowanek, a także samodzielnie wymyślać fabuły zabaw masażykowych. 

Ważne:  podczas takiego masażu nie należy się spieszyć, warto dotykać je spokojnie, koncentrować się na dziecku  

i okazywać mu emocje. W zabawie można także zamienić się rolami – to dziecko masuje rodzica, a poprzez to uczy się 

wyczucia, używania odpowiedniej siły. 

 

PŁYNĘŁA RZECZKA - dziecko siada tyłem do rodzica lub kładzie się na brzuchu. Opiekun rysuje palcami 

wzdłuż kręgosłupa: 

„Tu płynie rzeczka - z góry na dół, linię falistą, 

tędy przeszła pani na szpileczkach - po plecach szybko kroczymy opuszkami palców, udając kroki, 

tu stąpały słonie  - powoli i z wyczuciem stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści, 

potem biegły konie - szybko kroczymy wszystkimi palcami po plecach, 

wtem przemknęła szczypaweczka - delikatnie szczypiemy plecki dziecka, 

zaświeciły dwa słoneczka - powoli zataczamy na plecach obiema dłońmi koła, 

spadł drobniutki deszczyk - leciutko stukamy opuszkami palców w plecy dziecka, 

przeszedł Cię dreszczyk?”- niespodziewanie, delikatnie łaskoczemy pod pachami lub po stopach.  
 

 



IDZIE, IDZIE RAK – dziecko zwrócone jest twarzą do rodzica. Najpierw dziecko podąża wzrokiem za ręką 

rodzica. Jeśli czuje się lepiej i pewniej, staramy się, by dziecko patrzyło na twarz rodzica. 

 

„Idzie, idzie rak – spacerujemy palcami: kciukiem i palcem wskazującym po ciele dziecka, 

czasem naprzód, czasem wspak – odpowiednio zmieniając kierunek ruchu, 

idzie rak, nieborak – spacerujemy tak, jak na początku, 

jak uszczypnie będzie znak.” – rodzic delikatnie i z humorem szczypie dziecko, np. w nos, ucho, usta, itp.  

 

 

 

PRZYSZŁA MYSZKA DO BRACISZKA – dziecko zwrócone jest plecami do rodzica.  

 

„ Przyszła myszka do braciszka - opuszkami palców na plecach dziecka wykonujemy posuwiste i delikatne ruchy, 

tu zajrzała, tam wskoczyła - lekko łaskoczemy dziecko za jednym uchem, następnie za drugim,  

a na koniec tu się skryła - wsuwamy palec za kołnierzyk lub rękawek itp.,  

płynie, wije się rzeczka - rysujemy na plecach dziecka falistą linię, 

jak błyszcząca wstążeczka - delikatnie drapiemy je po plecach, 

tu się srebrzy, tam ginie - wsuwamy palce za kołnierzyk, 

a tam znowu wypłynie. - przenosimy dłoń pod pachę i szybko wyjmujemy. 

 



ROBIMY KANAPKĘ – dziecko usytuowane jest tyłem do rodzica/opiekuna. 

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 pieprzu sypnę - dotykamy delikatnie plecy, przebierając palcami, 

żeby wszystko było lepsze – masujemy. 

Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa. 

 

 

SŁOŃ NA WYCIECZCE – dziecko zwrócone jest plecami, siedzi lub leży. 

 

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. 

 



ROBIMY PIZZĘ - zabawa włoska, oprac. M. Bogdanowicz - dziecko leży na brzuchu.  

 

„Najpierw sypiemy mąkę”- rodzic imituje sypanie mąki po plecach opuszkami palców obu dłoni, 

zgarniamy ją” - brzegami obu dłoni, wykonujemy ruchy zagarniające, 

lejemy oliwę” - rysujemy palcem falistą linię, począwszy od karku aż do dolnej części pleców, 

dodajemy szczyptę soli - lekko je podszczypujemy, 

no... może dwie, trzy” – nadal podszczypujemy,  

wyrabiamy ciasto” - z wyczuciem ugniatamy boki dziecka,  

wałkujemy” - wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści po jego plecach w górę i w dół, 

wygładzamy placek” - gładzimy je, 

i na wierzchu kładziemy: 

pomidory - delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki, 

krążki cebuli - rysujemy koła, 

oliwki - naciskamy palcem w kilku miejscach, 

... - dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy, 

posypujemy serem, parmezanem lub mozzarellą - szybko muskamy dziecko po plecach opuszkami palców obu dłoni 

i... buch! do pieca. - przykrywamy sobą dziecko i na chwilę pozostajemy w tej pozycji-dopóki dziecko ma na to ochotę, 

Wyjmujemy i kroimy - kroimy plecy brzegiem dłoni, 

dla mamusi, dla tatusia, 

dla babci, dla brata, 

dla... a teraz… - dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy, 



polewamy keczupem - kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami, 

i... zjadamy... mniam, mniam, mniam – całujemy, delikatnie naśladujemy gryzienie.        

 

 

LIST DO BABCI - zabawa czeska M. Bogdanowicz. Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami. 

 

„Kochana babciu - piszemy palcem na plecach dziecka, 

KROPKA - z wyczuciem naciskamy plecy w jednym miejscu, 

Piszę Ci, że mamy w domu kotka. - kontynuujemy pisanie,  

KROPKA - znów stawiamy kropkę, 

Kotek chodzi - kroczymy palcami,  

kotek skacz - „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, 

Składamy list - krzyżujemy ręce dziecka, 

naklejamy znaczek - dotykamy jego czoła wewnętrzną stroną dłoni, 

i zanosimy na pocztę.” - bierzemy dziecko na ręce i spacerujemy z nim. 

 



 

LEWA-PRAWA – masaż stóp dziecka, zachęcam do użycia kremu lub oliwki do ciała.  

 

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) 

 

ODKURZACZ – podczas zabawy przesuwamy dłoń swobodnym ruchem po ciele dziecka. 

 

Szuru szu, szuru szu pan odkurzacz poszedł w ruch warczy przy tym bardzo srodze. 

Szuru szu, szuru szu, wjeżdża wszędzie w zakamarki, czyści też najmniejsze szparki  - wsuwamy dłoń pod pachę, za 

kołnierz, we włosy itp., 

Wszystkie brudy migiem wciąga i dokładnie pokój sprząta - naśladujemy palcami zbieranie okruszków,  

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. 
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