
  

Drogie dzieci zapraszam Was  do MASAŻYKÓW PLECÓW. Rodzic na plecach dziecka 

wykonuje masażyki zgodnie z instrukcją. Następnie zamienia się z dzieckiem rolami. 

Rodzicu wierszyki-masażyki kształtują orientację we własnym ciele, dostarczają bodźców, 

wpływają relaksująco, odprężająco i uspakajająco. Mają nieoceniony wpływ na rozwój 

emocjonalny i społeczny. Życzę udanej zabawy oraz miłego spędzenia czasu RAZEM. 

MALUJĘ KÓŁECZKO 

 

Maluję kółeczko, (rysujemy jednym palcem koło na plecach) 

w środku z kropeczką,(w środku koła stawiamy kropeczkę) 

promyki słoneczne, (rysujemy promienie jednocześnie obiema rękami, zaczynając od środka 

pleców) 

zygzaki bajeczne, (rysujemy obiema rękami jednocześnie zygzaki na plecach) 

a wszystko uklepię, (klepiemy po plecach delikatnie całymi dłońmi) 

poszczypię,(delikatnie szczypiemy w kilku miejscach na plecach) 

podrapię,(delikatnie drapiemy w kilku miejscach na plecach) 

przebiegnę po pleckach,(przebiegamy po plecach wszystkimi palami obu rąk z dołu do góry) 

aż dreszczyk cię złapie.(szczypiemy delikatnie w szyję) 

 

KARUZELA 

Idzie Jasio po zakupy, mama go wysłała. 

Kroczymy dwoma palcami po plecach dziecka, 

Patrzy – stoi karuzela, kolorowa cała. 

rysujemy kółko, 

„Eee… zakupy poczekają, ja pojeżdżę sobie”, 

rysujemy kilka kółek, 

zaraz potem w sklepie obok w mig zakupy zrobię. 

Karuzela wciąż się kręci, Jaś jeździ z zapałem 

kółka w drugą stronę, 

nagle drapie się po głowie: „co ja kupić miałem?”. 

drapiemy dziecko po głowie, 

Wraca biegiem do mamusi: mamusiu kochana 

szybko kroczymy palcami, 

karuzela wszystko w głowie dziś mi pomieszała”. 

rysujemy kółka. 

źródło:logomowa.pl/dziecięce-masażyki 



  

A TERAZ ZAPRASZAM DO ĆWICZEŃ STYMULUJĄCYCH PRACĘ MÓZGU Z 

JEDNOCZESNYM ĆWICZENIEM RUCHÓW DŁONI: 

Ćwiczenie 1. Leniwa ósemka - dziecko wykonuje leniwą ósemkę paluszkiem. 

 

Ćwiczenie polega na wodzeniu paluszkiem dziecka, samodzielnie lub z pomocą, po 

obwodzie ósemki (ćwiczenie będzie ciekawsze jeżeli dziecko użyje do tego celu zabawek np. 

samochodzik, maskotkę lub zwierzątko). Ósemkę można rysować również w powietrzu (w 

tym celu można powiesić planszę przed dzieckiem lub kredką na kartce papieru. Zaczynamy 

rysować od środka (w punkcie zaznaczonym  kropką) kierując się w lewą stronę do góry 

(zgodnie ze strzałkami na rysunku). Głowę dziecko trzyma nieruchomo i podąża wzrokiem 

za rysowaną ósemką. Ćwiczenie wykonujemy każdą ręką osobno trzy razy, kończymy 

oburącz również trzema ósemkami. 

 

 

Ćwiczenie 2  

Rysowanie oraz ruch ręką powinien rozpoczynać 

się od kropki w wyznaczonym przez strzałkę 

kierunku, w taki sposób aby rysowana kreska jak 

najbardziej pokrywała się ze śladem i nie 

przekraczała linii granicznych. Rysowana kreska 

powinna zakończyć się w punkcie jej rozpoczęcia 

po wykonaniu całego wyznaczonego kształtu. 

 

Ćwiczenie 3 

Rysowanie oburącz kółek na dużym formacie. 

Karty pracy do rysowania oburącz- propozycje: 

https://childdevelop.pl/worksheets/6410/ 

(pamiętajmy o tym, że zadanie wykonujemy bez 

odrywania narzędzia pisarskiego od kartki). 
 

https://www.kolorowe-obrazki.pl/ 

 

https://childdevelop.pl/worksheets/6410/


  

Przedszkolaku dorysuj oczy, nadaj imiona i powiedz o czym dzieci mogą rozmawiać. 

Pobaw się wspólnie z rodzicami w wymyślanie historyjki. Rodzicu dziecko w tym zadaniu 

kształtuje umiejętność logicznego myślenia i kojarzenia faktów. 

https://www.psycholog-logopeda.org.pl/2019/03/karta-pracy-cwiczenie-dialogowe.html 

 

ŻYCZĘ  WSZYSTKIM PRZEDSZKOLAKOM WSPANIAŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI! 

Opracowała: Patrycja Rutkowska 


