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Zabawy paluszkowe, pokazywanki, wyciszanki to świetna 
zabawa. Są znane od wielu pokoleń. W różnych wersjach 
przekazywane były dzieciom i wnukom przez dziadków i 
rodziców.

Dla nauczycieli to pomoc w sytuacjach obniżonego 
skupienia lub nadmiernego hałasu. Zabawy te doskonalą pamięć, 
orientację w schemacie własnego ciała, poprawiają sprawność 
manualną, która potrzebna jest przy wykonywaniu czynności 
wymagających precyzyjnych ruchów ręki. Zabawy te warto 
stosować jako wstępny etap nauki pisania, szczególnie u dzieci z 
obniżoną sprawnością manualną.



Pozytywny emocjonalny kontakt nawiązany pomiędzy dziećmi 

a osobą z nim bawiącą się wpływa korzystnie na podejmowanie 

prób komunikowania się. Dziecko podczas zabaw uczy się 

naprzemienności, co jest podstawą dialogu. 

W trakcie zabaw paluszkowych dziecko wzbogaca swoje 

słownictwo. Wszystko to wpływa korzystnie na rozwój jego 

mowy.

Dzieci bardzo lubią zabawy z dorosłymi, dlatego w zabawy 

tego typu chętnie się włączają.  



Wszystkie te zabawy oparte są na polisensorycznej
stymulacji. 

Wywoływana przez nie kumulacja wrażeń:

ma pozytywny wpływ na fizyczny i psychiczny rozwój 
dziecka.

dotykowych wzrokowych słuchowych



Zabawy paluszkowe 

ćwiczą pamięć 
wzrokową, słuchową i 
kinetyczną

kształtują umiejętność 
koncentracji uwagi

doskonalą słuch 
fonetyczny 
(uwrażliwiają na rym)

usprawniają ruchy rąk

doskonalą koordynację 
słuchowo-wzrokowo-
ruchową

rozwijają mowę i 
świadomość języka

wzbogacają 
słownictwo

rozwijają wyobraźnię To zdjęcie, autor: Nieznany autor, 
licencja: CC BY-SA-NC
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Wiersze 
animowane

ruchem

• ćwiczą pamięć wzrokową i 

ruchową

• kształtują umiejętności 

koncentracji uwagi 

• rozwijają wyobraźnię

• doskonalą słuch fonetyczny

• doskonalą koordynację 

słuchowo-wzrokowo-ruchową

• zaspokajają potrzebę aktywności 
ruchowej 

• rozwija świadomość swojego 
ciała

• wspomagają rozwój 
mowy i świadomości 
językowe

• rozwijają orientację 
przestrzenną, 
utrwalają kierunki

• wyrabiają płynność 
ruchów



• ćwiczą pamięć wzrokową, słuchową i kinetyczną

• kształtują umiejętność koncentracji uwagi

• usprawniają ruchy rąk

• doskonalą koordynację słuchowo-wzrokowo-

ruchową

• wyciszają, uspokajają, odprężają i rozluźniają 

mięśnie

• uczą kontroli siły dotyku

• budują świadomość własnego ciała

• rozwijają wyobraźnię

• uczą współpracy w parach i budują zaufanie do 

drugiej osoby

Masażyki



Dziękujemy

Zabawy paluszkowe, wiersze animowane 
ruchem oraz masażyki, będą pojawiać się 
na naszej stronie (e-iskierka dla dzieci).  


