
Masażyki relaksacyjne  

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] 

* 

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] 

* 

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.] 

* 

Drzewom we włosy dmucha wiatr, [dziecko jest odwrócone do nas plecami, dmuchamy w jego 

włosy] 

A deszczyk kropi: kap, kap, kap. [leciutko stukamy po plecach dziecka] 

Krople kapią równiuteńko, [głaszczemy je po włosach i ramionach] 

Szepczą cicho: „mój maleńki, [wodzimy opuszkami po plecach dziecka] 

Śpij już, śpij, śpij, już śpij, już śpij…” 

* 

Leci listek, leci przez świat [wędrujemy opuszkami palców 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. [jak wyżej] 

No, a potem wszystkie liście [głaszczemy dziecko po plecach] 

Układają w piękne kiście. [jak wyżej] 

* 



Po pleckach płynie rzeczka [rysujemy palcem wężyki wzdłuż plecków] 

I przeszła pani na szpileczkach [„idziemy” palcami jak w butach na obcasach] 

A potem przeszły słonie [ugniatamy powoli całymi dłońmi] 

I przejechały konie [„galopujemy” pięściami – oczywiście nie za mocno!] 

A potem spadł deszczyk [robimy deszczyk opuszkami palców po całych pleckach] 

Czy czujesz już dreszczyk? [szybkie tup-tup-tup palcami wzdłuż kręgosłupa] 

* 

Idzie kominiarz po drabinie [wędrujemy palcami po plecach dziecka] 

Tu zadzwoni [„dzwonimy” łapiąc dziecko za uszko] 

Tu zapuka [stukamy leciutko w czoło dziecka] 

A dzień dobry pani kluka [łapiemy za nosek] 

* 

Płynęła sobie rzeczka [palcem rysujemy na plecach krętą rzeczkę] 

Świeciły dwa słoneczka [rysujemy dwa kółka] 

Idą konie [palcami udajemy kroki konia] 

Przeszły słonie [palcami udajemy ciężkie słoniowe kroki] 

Spadł deszczyk [palcami naśladujemy spadające krople] 

Przeszedł dreszczyk? [łaskoczemy dziecko w boczki] 

* 

Tu podkóweczka tu, tu, tu [rysujemy palcem na stopie dziecka kształt podkowy] 

Tu gwoździczek tu, tu, tu [delikatnie kłujemy palcem dziecko w stopę] 

I młoteczkiem: puk, puk, puk [delikatnie pukamy w stopę dziecka] 

I pilniczkiem: pitu pitu, pitu [jeździmy dziecku po stopie palcem, udając, że szlifujemy pilnikiem 

gwoździe. Dziecko ten ruch łaskocze, więc się śmieje i zwykle wyciąga zaraz drugą nogę do 

podbicia podkóweczki] 
 

Spacer 
Wyruszamy w drogę (uderzamy dłońmi płasko w uda, naśladując odgłosy). 
Teraz trochę pobiegniemy ( szybciej uderzamy).  
Wyprzedza nas jeździec na koniu (wyklepujemy rytm galopującego konia). 
Przechodzimy przez most (bijemy się w pierś). 
Na brzegu lasu widzimy sarenkę, skradamy się po cichutku, żeby jej nie spłoszyć ( czubkami 
palców dotykamy ud). 
Zaczyna wiać wiatr, coraz silniejszy huragan ( wydmuchujemy powietrze, naśladujemy gwizd 
wiatru). 
Sarenka ucieka wielkimi skokami ( uderzamy mocno dłońmi w uda, unosimy je w górę i ponownie 
uderzamy uda). 
Wracamy pomału do domu, niektórzy są zmęczeni i wloką się na końcu, szorując nogami (dłonie 
udają wolne kroki). 



 
W Zoo 
 
Mniejsza osoba kładzie ręce na ławce, a na nich układa głowę ( lub kładzie się na brzuchu na 
podłodze, głowa leży na rękach). 
Drugi partner siada lub klęczy obok i udaje zwierzęta z zoo maszerujące po plecach partnera. 
Najpierw nadchodzi słoń. Idzie ciężkimi krokami- dłonie na płasko, udają ciężkie kroki. 
Biegnie koń- dłonie uderzają lekko w rytmie galopu konia. 
Australijski kangur skacze ogromnymi skokami po plecach- dłonie luźne w nadgarstkach uderzają 
lekko, wykonują skok i lądują lekko na plecach.  
Łasica skrada się po łup- opuszki palców delikatnie i lekko przebiegają po plecach. 
Lwica lirze swoje małe- płaską dłonią głaszczemy plecy w kierunku z góry do dołu. 
Wąż przesuwa się w śród traw- ręka wije się po plecach. 
Ulubione zwierze wygina się- delikatnie głaszczemy plecy. 
Pożegnaj się z partnerem. Poczuj, jak było w zoo. 
Zmiana pozycji, powtórzenie ćwiczenia.  
 
Masaż z myszką 
 
Cicho, cicho, w puszystej kurteczce  
Chodziła raz myszka po gładkiej półeczce (powolne głaskanie) 
Znalazła ser żółty, ząbkami go jadła ( powolne ściskanie szczypanie) 
Strzepnęła okruszki ( szybkie klepanie, strzepywanie) 
W kąciku usiadła okruszki zebrała  
Ząbkami je zjadła ( powtórne ściskanie) 
Po gładkiej półeczce chodziła w kurteczce ( głaskanie).  
 
Dreszczyk 
 
Idą słonie po betonie (uderzenia piąstkami po plecach) 
 płynie rzeczka (ręka wije się wzdłuż kręgosłupa) 
 idzie pani na szpileczkach (kłucie sztywnymi palcami) 
z gryzącymi pieseczkami (lekkie szczypanie)  
słonko świeci ( głaszczemy w koło plecy) 
pada deszczyk (przebieramy palcami) 
 czy cię przeszedł dreszczyk (chwytamy za szyję) . 
 
 
 
Dreszczyk 
 
Tu płynie rzeczka – ręka wije się wzdłuż kręgosłupa 
 tu jest kładeczka – palcem rysujemy od jednego do drugiego boku 
 tędy idzie pani na szpileczkach – kłucie sztywnymi palcami 
 i pan w klapeczkach –uderzanie całymi dłońmi 
 tędy biegły konie – zgięte palce wskazujące, uderzanie od dołu pleców 
 i szły wielkie słonie - uderzanie miękką stroną pięści 
 biegały mróweczki – przebieranie palcami po plecach 
 padał deszczyk – kłucie palcami  
 czy cię przeszedł dreszczyk – chwytanie za szyję. 
 
Zabawa „Dotyk” 
 
To jest koń –dotykanie zgiętymi palcami 
to jest słoń – uderzenia piąstkami 



to malutka pchełka – dotykanie pleców małym palcem 
to jest sowa – uderzenie palcami zaciśniętymi w piąstkę 
a to krowa, ona taka wielka – uderzanie wszystkimi palcami jednocześnie 
pada deszcz, potem wiesz, że to już ulewa – coraz mocniejsze przebieranie palcami 
bo gdy wieje i wciąż leje, to ptak już nie śpiewa – kołysanie palcami po plecach 
gdy jest zimno i jest deszczyk- opuszkami palców przebiegamy po plecach 
to przechodzi po nas dreszczyk – chwytanie za szyję 
 
Masaż pleców 
 
Dzieci w parach.. Jedno dziecko klęka, podpierając się rękami o ziemię, pozwalając głowie 
swobodnie zwisać. Drugie dziecko klęka z boku. 
Delikatnie kładzie ręce na plecach partnera. 
Najpierw uderza rękami, jakby były ciężkim zwierzęciem, to tu, to tam... 
Następnie ręce są galopującym koniem... 
Potem ogromnym wężem.... 
Następnie człapie rękami jak ciężka gruba gęś chodząca po podwórku... 
Teraz plecy partnera są bębenkiem. Palce uderzają lekko, miękko, najpierw wolno, a potem 
szybciej... 
Potem dzieci zamieniają się rolami. 
 
 
Masaż relaksacyjny Toczek i skoczek. 

 
Dzieci dobierają się parami. Jedno kładzie się na brzuchu, drugie klęka przy nim z boku i: 
 - naśladuje taniec „toczka”, przy muzyce w trójmiarze, granej legato (płynnie) piłeczką 
zatacza koła na leżącym dziecku, przesuwając ruch od pięt do czubka głowy 

- naśladuje taniec „skoczka” przy muzyce w dwumiarze granej staccato (skocznie) dotyka 
piłką ciała dziecka. Głowę należy pominąć lub dotykać delikatnie. 

Masaż należy powtórzyć przynajmniej dwukrotnie, a potem zamienić rolę dzieci. 
 
Zabawa Koło masażu. 
 
Dzieci siadają w kole na podłodze tak, aby ich ręce mogły dotykać ramion dziecka siedzącego 
przed nimi... Kładą ręce na ramionach znajdujących się przed nimi i delikatnie masują. Mogą je 
głaskać lub ugniatać jak ciasto, mogą je gładzić jak poduszkę lub opukiwać je, jakby grały na 
bębenku... Od czasu do czasu mogą także „przejechać” po plecach całą dłonią. Potem 
przekręcają się w drugą stronę i robią masaż nowym ramionom znajdującym się przed nimi. 
 


