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 „Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami” - czyli jak poprzez zabawę paluszkową rozwijać 

małą motorykę, mowę i pamięć  u dzieci w wieku przedszkolnym 

 

Motoryka mała to przede wszystkim sprawne funkcjonowanie dłoni, nadgarstków i palców. 

Nie rodzimy się z tą umiejętnością. Musimy się jej nauczyć. Dziecko nabiera zręczności 

stopniowo, poprzez takie rodzaje aktywności, jak: rysowanie, malowanie, ugniatanie, 

lepienie, nawlekanie, wydzieranie.  Jedną z dodatkowych form działania, mogą  być również 

zabawy paluszkowe. Pozwalają one na uaktywnienie palców w czasie wykonywania 

następujących czynności: zginanie, nawijanie, klaskanie, naciskanie itp. Zabawy paluszkowe 

pomagają wzmocnić mięśnie rąk i poprawić sprawność motoryczną. Doskonalą sprawność 

manualną, która potrzebna jest przy wykonywaniu precyzyjnych ruchów ręki, na przykład 

podczas rysowania czy pisania. Rozwijając motorykę małą poprawiamy zatem koordynację 

wzrokowo- ruchową i szereg umiejętności, przygotowujących do podjęcia nauki w szkole.  

Naukowcy, którzy zajmują się funkcjonowaniem mózgu u dzieci i ich rozwojem 

psychicznym, odkryli bardzo interesującą zasadę : im lepiej rozwinięte u dziecka precyzyjne 

ruchy ręki, tym lepiej rozwinięty jest jego mózg. Z kolei, im lepiej rozwinięta drobna 

motoryka palców, tym lepiej rozwinięta mowa.  Poziom rozwoju mowy u dzieci pozostaje 

więc w prostej zależności od stopnia ukształtowania drobnej motoryki palców rąk. Bardzo 

ważne jest, aby rozwojem motoryki małej zająć się jak najwcześniej. 

Korzyści z prowadzenia zabaw paluszkowych w grupie przedszkolnej: 

- wspomagają rozwój koordynacji wzrokowo- ruchowej, 

- poprawiają sprawność manualną,  

- przyczyniają się do rozwoju mowy dziecka, wzbogacają słownictwo,  

- uczą podstaw komunikowania się, umiejętności prowadzenia dialogu, 

- pomagają skoncentrować się na konkretnej czynności,  

- pobudzają rozwój wyobraźni i kreatywności, 

- są ciekawym pomysłem na relaks i dobrą zabawę.   

Z mojej obserwacji, w czasie pracy w grupie przedszkolnej wynika, że dzięki zabawnej 

formie wierszyków i prostej możliwości zilustrowania ich gestem, dzieci uaktywniają się, co 

sprawia, że powtarzają tekst chętnie i wielokrotnie. Poza tym manipulowanie rękoma wraz z 

wypowiadaniem rymowanek dostarcza najmłodszym dużo radości. Dzieci uwielbiają 



rymowanki, bardzo szybko orientują się w przebiegu zabawy, zapamiętują, co nastąpi za 

chwilę. Zapamiętując rymowankę, dodatkowo rozwijają uwagę i pamięć słuchową, poznają 

nowe słowa i pojecie rymów. Warto włączyć tę formę zabawy do naszego rozkładu dnia. 

Wykorzystuję  zabawy paluszkowe zarówno w pracy indywidualnej, jak i z całą grupą. 

Zauważyłam, że stanowią one wspaniały element zaciekawienia. Lubią je i chętnie włączają 

się do zabawy nawet dzieci nieśmiałe. Dyrektor przedszkola zakupiła dla nauczycielek  

znakomity podręcznik Gimnastyka Paluszkowa Galiny Dolya, Judy Holder w którym jest 

mnóstwo  zabaw relaksujących palce i dłonie.  Teksty   wierszyków tam znalezione i 

wyszukane  w różnych publikacjach np. Zabawy Paluszkowe Krzysztofa Sąsiadek oraz 

warsztaty prowadzone przez toruńskiego doradcę metodycznego z zakresu wychowania 

przedszkolnego, panią Małgorzatę Koc, zainspirowały mnie do samodzielnego wykonania 

wielu pomocy, które ubogacają prowadzone przeze mnie zabawy paluszkowe, zajęcia 

dydaktyczne. Ilustruję nimi nie tylko wierszyki, ale również piosenki, opowiadania, bajki. 

Swoimi pomysłami podzieliłam się z radą pedagogiczną mojego przedszkola. 

Zorganizowałam warsztat plastyczny, w czasie którego nauczycielki miały możliwość 

obejrzenia i przygotowania rozmaitych zabawek i pacynek do ilustracji wierszyków i 

piosenek oraz do ćwiczenia motoryki małej. Pacynki paluszkowe to świetna zabawka i szybko 

można ją zrobić. Należy z filcu o dowolnym kolorze wyciąć kształt paluszka, zszyć po 

brzegach tak, aby powstała kieszonka, którą  będzie można nałożyć na palec. Będzie to baza, 

z której wykonamy  niemal każdą pacynkę w zależności od potrzeb. Jeśli chcemy 

przygotować kotka lub pieska,  wycinamy dodatkowo pyszczek i uszy. Przyklejamy je do 

bazy klejem uniwersalnym, albo klejem na gorąco lub przyszywamy. Nie zapominamy o  

przyklejeniu ruchomych oczu. Zabawne pacynki można także wykonać  ze starych 

kolorowych rękawiczek. Należy tylko  na końcówki palców przykleić, w zależności od 

potrzeb, różnorodne postacie wycięte z kolorowego filcu. Otrzymujemy w ten sposób 

pacynkowe rękawice gotowe do zabawy, a wówczas palce dziecka stają się „aktorami” 

grającymi przypisane role. Nawet nie przypuszczamy ile przedmiotów użytku codziennego 

może być podstawą do wykonania pięknych zabawek manipulacyjnych. Wszystko zależy od 

naszej wyobraźni i inwencji twórczej. Nie należy się bać bycia kreatywnym zarówno w 

wykonywaniu pomocy jak i układaniu własnych wierszyków. Na własną potrzebę ułożyłam 

kilka krótkich tekstów i ilustruję je własnoręcznie wykonanymi pomocami. uatrakcyjnianie 

zajęć z dziećmi, pomysły na zabawę dostarcza wiele satysfakcji, radości, oddziałuje 

pozytywnie na rozwój intelektualny, emocjonalny, i społeczny dzieci, pomysły na 

pomoce ubogacają zajęcia dydaktyczne i tym samym stają się one ciekawsze dla dzieci. 



Pomysłowy i twórczy nauczyciel ma ogromny wpływ na rozwój dzieci. Potrafi 

przyczynia się do ich kreatywności.  Do wykonania zabawek do paluszkowych zabaw użyto 

następujących materiałów: różnokolorowy filc, drewniane szczypce, klamerki, klikające 

nakrętki, kreatywny drucik, ruchome oczka, włóczka, klej do filcu, kolorowe rękawiczki, 

plastikowe pokrywki, szeroką gumę, kolorowe pomponiki.  
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Klik- klak 

Zabawka, która pod wpływem przyciskania wypukłego punktu na wieczku, zakrętce  wydaje 

dźwięk klik- klak.  Dziecko nie tylko ćwiczy odpowiedni nacisk dłoni lecz również zabawkę 

można wykorzystać do recytacji wierszyków i rymowanek, dzielenia słów na sylaby, głoski.  

  

Pacynki 

Pacynki możemy wykorzystywać do ilustrowania wierszyków, bajek, opowiadań. 

  

Żabki na łące 

Na łące wśród kwiatów,   

5 żabek mieszkało. 

Ukryły się w trawie,   

Bociana się bały. 

Pierwsza żabka pod liściem się schowała,  

Druga żabka rechotała,  

Trzecia żabka  w górę skakała,    

Czwarta żabka wciąż się bała,  

Piąta żabka w wodzie  nurkowała.  

E.Witkowicz 



Pięć małpek   

W dżungli kilka małpek żyło, a dokładnie pięć ich było. 

Pierwsza małpka taka mała, druga małpka wciąż skakała, 

trzecia małpka wciąż płakała, czwarta małpka wciąż się śmiała. 

Piąta małpka tak śpiewała.   

K. Sąsiadek 

Głodne zwierzęta 

Na podwórku już od rana 

Awantura niesłychana:  

Kotek miauczy- miał- miał 

Piesek szczeka-  hau- hau 

Gąska głośno- gę- gę 

Koza meczy- me- me  

A owieczka be- be   

My jeść chcemy gospodyni  

I dlatego się złościmy!  

M. Koc  

Co słychać na wsi? 

Co słychać na wsi? 

Zależy gdzie, 

Na łące słychać -kle, kle, kle, 

Na stawie -kwa, kwa, kwa, 

Na polu -kra, kra, kra,  

Przed kurnikiem -kukuryku! 

Ko, ko, ko w kurniku. 

Koło budy –hau, hau, hau,  

A na progu miau, miau, miau.   

 

5 małych kaczuszek  

Pięć małych kaczuszek po stawie pływało  

 Pierwsza nurkowała, a druga kwakała  

Trzecia zaś kaczuszka była całkiem czarna,  

Czwarta kaczka siwa a piąta figlarna. 

E.Witkowicz 



Nad rzeką Nil 

W Afryce nad rzeką Nil 

Krokodyl mały żył, 

I lew co głośno ryczał, 

I wąż który nie syczał, 

Papuga głośna Ara, 

Która nie była stara, 

I wielki hipopotam, 

Który się nie bał błota, 

Wszyscy nad Nilem żyli, 

I byli dla siebie mili.  

M. Koc  

Zwierzęta w Afryce 

Wielki słoń trąbi wciąż, 

Za nim sunie długi wąż, 

Lew wystawia swe pazury, 

A żyrafa patrzy z góry, 

Hipopotam chrapie tak, 

Że się trzęsie cały świat, 

Tak w Afryce w wolnej chwili, 

Wszyscy dobrze sobie żyli. 

M. Koc 

Koncert 

Tam w Afryce na Saharze, 

Lew gra solo na gitarze, 

Słoń na trąbie głośno gra, 

Hipopotam bębny ma, 

Wąż na flecie wyśpiewuje, 

A żyrafa pogwizduje, 

Wszyscy pięknie muzykują, 

Bardzo chętnie koncertują, 

Ile zwierząt razem grało? 

Ile zwierząt koncert dało? 

M. Koc 



Serdelki 

Pięć małych serdelków w rondlu smaży się, 

Nagle – co ja widzę? 

Jeden serdel pękł! 

Cztery małe serdelki w rondlu smażą się, 

Nagle- co ja widzę? 

Jeden serdel pękł! 

Trzy małe serdelki w rondlu smażą się,  

Nagle-  co ja widzę? 

Jeden serdel pękł! 

Dwa małe serdelki w rondlu smażą się,  

Nagle- co ja widzę? 

Jeden serdel pękł! 

Jeden mały serdel w rondlu smaży się, 

Nagle co ja widzę? 

I ten serdel pękł! 

I więcej serdelków nie było…. 

 

Żółwik 

To jest żółwik mały, 

Ma domek doskonały, 

Mieszka w nim wygodnie, 

Mieści się w nim cały, 

Gdy jest bardzo głodny, 

Wychodzi z domu swego, 

Potem szybko wraca, 

Do domku wygodnego. 

M. Koc 

 

Krasnoludki 

Były sobie 4 krasnoludki, 

Jeden mały a drugi grubiutki, 

Trzeci lekki jak skrzydła motylka, 

Czwarty chudy  jak szpilka. 



 

Poszły do lasu 4 krasnoludki, 

Jeden mały a drugi grubiutki, 

Trzeci lekki jak skrzydła motylka, 

Czwarty chudy jak szpilka,  

Zobaczyły wilka. 

 

Uciekają z lasu 4 krasnoludki, 

Jeden mały a drugi grubiutki, 

Trzeci lekki jak skrzydła motylka, 

Czwarty chudy jak szpilka. 

 

Ptaki Cudaki 

„Klamerkowe” ptaki cudaki karmimy kolorowymi pomponikami- ziarenkami różnej 

wielkości. Ćwiczymy w ten sposób chwyt pęsetkowy. Podczas takiej zabawy dziecko ćwiczy 

paluszki, gdyż nie jest łatwo złapać małe elementy. Odpowiednie chwytanie  przygotowuje 

dziecko do nauki pisania.    

 

Pająk 

Raz pajączek mały 

Wspinał się do góry, 

Chciał zobaczyć słońce 

A zobaczył chmury. 

 

Zaczął padać deszczyk 

Zmył pajączka z góry, 

A pajączek dzielny 

Znowu chce do góry. 

 

Tradycyjny wierszyk angielski 

(opracowanie M. Koc) 

  

 

 


