
„Zabawy paluszkowe” 

Cele ogólne: Poszerzanie słownictwa dziecka. Rozwijanie sprawności manualnej. 

Pogłębianie więzi rodzinnej z rodzicem. 

 

 

 

Grota misia 
Tu jest grota. (pokaż pięść). 

W środku miś (zegnij kciuk i wsadź pod złożone palce). 

Proszę, misiu, na dwór wyjdź (zastukaj w pięść). 

O! Wyszedł miś (wysuń kciuk). 

 

 

Idzie myszka 

Idzie myszka do braciszka (prowadzimy palce po ręce dziecka). 

Tu wskoczyła (szybko wsuwamy palec za kołnierz lub pod koszulkę). 

Tu się skryła (wsuwamy rękę w rękaw). 

 

 

Wiosenna burza 
Pada deszczyk, pada, pada, 

(Uderzamy palcem o podłogę lub o stolik) 

coraz prędzej z nieba spada. 

(Przebieramy wszystkimi palcami). 

Jak z konewki woda leci, 

(Uderzamy całymi dłońmi o podłogę). 

A tu błyskawica świeci... 

( Klaszczemy w dłonie nad głową). 

Grzmot !!! 

(uderzamy piąstkami o podłogę). 

 



 

Paluszki się budzą 

Stuk… stuk… stuk… (dziecko trzyma rączkę w piąstce i stuka). 

Kto tam? 

Kciuk. (zamknięta piąstka, kciuk na zewnątrz). 

A kuku, kochany kciuku! (dziecko dotyka kciukiem palca wskazującego). 

Wstawaj, wstawaj, czas do pracy (palec dotknięty przez kciuka powstaje, czyli 

prostuje się). 

Jaką mama nam wyznaczy. 

Powtarzamy kolejno z każdym palcem aż do małego. 

Stuk… stuk… stuk… 

(dziecko trzyma rączkę w piąstce z wyciągniętym i wyprostowanym palcem 

wskazującym i stuka). 

Kto tam? 

Kciuk. (wyciąga także kciuk na zewnątrz). 

A kuku, kochany kciuku! 

(dziecko dotyka kciukiem palca środkowego). 

Wstawaj, wstawaj, ty dryblasie (palec środkowy dotknięty przez kciuka powstaje, 

czyli prostuje się). 

Popatrz, już czekamy na cię. 

Stuk… stuk… stuk… (dziecko trzyma rączkę w piąstce i stuka – wyciągnięty palec 

wskazujący i środkowy). 

Kto tam? 

Kciuk. (dziecko wyciąga także kciuk na zewnątrz). 

A kuku, kochany kciuku! (dziecko dotyka kciukiem palca serdecznego) 

Wstawaj, paluszku serdeczny (palec dotknięty przez kciuka powstaje, czyli prostuje 

się) 

Patrz, już widać blask słoneczny. 

Stuk… stuk… stuk (dziecko trzyma rączkę w piąstce i stuka – wyciągnięty palec 

wskazujący, środkowy i serdeczny). 

Kto tam? 

Kciuk. (dziecko wyciąga także kciuk na zewnątrz). 

A kuku, kochany kciuku! 

(dziecko dotyka kciukiem palca małego). 

Wstawaj, paluszku mały 

Już na świecie dzień biały. 

Ja jestem mały paluszek i najdłużej spać muszę. 

Wstawaj, mały paluszku, 

Już dość leżenia w łóżku. 

Mnie się chce spać, 

Ja nie chcę wstać. 

Kiedy takie robisz psoty, 

Sami pójdziem do roboty, 

Nie, nie, nie! 

A kuku, kochany kciuku. (palec mały dotknięty przez kciuka powstaje, czyli prostuje 

się). 



No, więc już paluszków pięć, 

Do roboty mają chęć. 

Druga piątka – razem dziesięć 

Będą grzyby zbierać w lesie. 

 

Sroczka 
Sroczka kaszkę gotowała  (zakreślamy kółeczka w półotwartej dłoni dziecka). 

Temu dała na łyżeczce  (chwytamy czubek małego palca). 

Temu dała na miseczce  (chwytamy czubek serdecznego palca). 

Temu dała na spodeczku  (chwytamy czubek dużego palca). 

Temu dała w garnuszeczku  (chwytamy czubek palca wskazującego). 

A dla dlatego? Nic nie miała. 

Frrr !!! i po więcej poleciała  (chwytamy i odzywamy się od czubka kciuka 

udając odfrunięcie). 

 

 

 


