
ORIENTACJA W SCHEMACIE WŁASNEGO CIAŁA 

CZĘŚC I 

Nazwa 

zabawy/ćwiczenia 
Opis zabawy/ćwiczenia 

Dziecięce 

wierszyki –

masażyki 

Recytujemy konkretny wierszyk dotykając, muskając lub oklepując 

wymienione w nim części ciała dziecka, bądź na jego plecach 

wykonujemy określone ruchy do słów wypowiadanego wiersza, np. 

"Pada deszczyk" (wiele propozycji zawiera praca M. Bogdanowicz pt. 

"Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki" ) przykłady 

podano pod tabelką 

Spacer 
 

Chodzenie bosymi stopami po drodze zrobionej z różnych materiałów 

np. koca, ręcznika, gazety, tektury, folii, suchych liści itp. 

Wiosenny 

wietrzyk 

Kierowanie naprzemian zimnego i ciepłego powietrza z suszarki na 

poszczególne części ciała dziecka 

Malowanie 

twarzy 

Muskamy poszczególne części twarzy dziecka pędzelkiem, piórkiem, 

wacikiem nasączonym oliwką. Możemy to robić do słów malujemy 

oczy, czoło, nosek itp. 

Łaskotki, 

szczypanki 

Delikatnie łaskoczemy, bądź szczypiemy dziecko w stopy, boczki i 

inne części ciała po skończonej recytacji wierszy "Idzie myszka", "Idzie 

rak"  

(prostsza wersja masażyków) 

 Ale Jazda 
 

Ciągniemy siedzące, leżące na kocu ( na brzuchu, plecach, bokach) 

dziecko po podłodze  

 

Wierszyki do masaży z opisem  

 

BOCIAN I SZPAK 

                                                                     Dziecko leży na brzuchu lub siedzi  

A to było tak:                                    zwrócone do nas plecami 

bociana drapał szpak,                      Lekko drapiemy je po jednej łopatce, 

a potem była zmiana 

i szpak drapał bociana.                     Mocniej drapiemy je po drugiej. 

Co wynika z tej zmiany?                 Prosimy, by pokazało lub nazwało te stronę, 

Kto był bardziej podrapany?         Po której silniej odczuwało drapanie. 

A było też i tak: 

bociana dziobał szpak,                     Lekko stukamy w plecy dziecka,   

a potem była zmiana 

i szpak dziobał bociana.                      Stukamy w plecy w innym miejscu, 

Potem były jeszcze trzy zmiany      stukamy w plecy w trzech dowolnych  

                                                                     miejscach.  

Ile razy szpak był dziobany? 

 

 

 

 

 

 



IDZIE KOMINIARZ 

                                                                     Dziecko zwrócone do nas twarzą. 

Idzie kominiarz po drabinie,             Kroczymy palcami po jego ręce od dłoni do  

                                                                      barku, 

 

Fiku-miku, już w kominie.             szybkim ruchem chowamy rękę pod jego  

                                                                    pachę. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IDZIE MYSZKA 

                                                                    Dziecko zwrócone do nas plecami.  

                                                                    Wykonujemy na                                                    

Idzie myszka do braciszka.             jego plecach szybkie posuwiste ruchy  

                                                           opuszkami złączonych palców. 

Tu zajrzała, tu wskoczyła,               Lekko drapiemy dziecko za jednym uchem 

                                                           następnie za drugim, 

a na koniec tam sie skryła.              wsuwamy palce za kołnierz. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DWA MICHAŁY 

                                                                     Dziecko zwrócone do nas plecami. 

Tańcowały dwa Michały,                 Szybko zataczamy palcem na plecach  

                                                                      dziecka 

Jeden duży, drugi mały.                   duże koła, wolniej zataczamy małe koła. 

Jak ten duży zaczął krążyć, 

to ten mały nie mógł zdążyć. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SROCZKA 

                                                                      Dziecko zwrócone do nas twarzą.  

Tu sroczka kaszkę warzyła,             Wielokrotnie rysujemy palcem kółko  

tu swoje dzieci karmiła,                       na wewnętrznej stronie dłoni dziecka. 

temu dała na łyżeczce,                      Chwytamy za czubek kciuka dziecka,  

temu na miseczce,                             chwytamy za czubek palca wskazującego, 

temu na spodeczku,                          chwytamy za czubek palca środkowego, 

temu w garnuszeczku,                          chwytamy za czubek palca serdecznego,                       

temu nic nie dała,                              chwytamy za czubek palca małego.                       

po jedzenie poleciała.                        Wykonujemy ręką ruch naśladujący   

                                                                      unoszącego się ptaka. 

 

 
 


