
ZABAWY PALUSZKOWE dla małych i dużych 

Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do wspólnych zabaw paluszkowych, rozwijających 

mowę, pamięć oraz słuch fonematyczny ( odpowiedzialny za prawidłowe rozumienie mowy i 

jej kształtowanie). Niektóre z nich przekazywane są z pokolenia na pokolenie, inne będą 

przyjemną odmianą dnia czy przerywnikiem zabaw swobodnych!  

Przygotujmy swoje ręce i zaczynamy!  

1. Tu paluszek 

(pokazujemy części ciała wymienione w wyliczance)  

Tu paluszek, tam paluszek, 

tu po środku jest mój brzuszek. 

Tu jest rączka, a tu druga, 

A tu oczko do mnie mruga. 

Tu jest buźka, tu ząbeczki, 

Tu wpadają cukiereczki. 

Tu jest nóżka i tu nóżka, 

Chodź, zatańczysz jak kaczuszka. 

2. Paluszki się budzą  

(dotykamy kciuka wszystkimi paluszkami po kolei, recytując jednocześnie poszczególne 

fragmenty tekstu) 

Stuk, stuk, stuk...  
Kto tam? Kciuk.  
A kuku kochany kciuku.  
Wstawaj drugi paluszku,  
wstawaj, wstawaj leniuszku.  
Stuk, stuk, stuk...  
Kto tam? Kciuk.  
A kuku kochany kciuku.  
Wstawaj paluszku największy  
zaraz słońce dzień upiększy. Stuk, stuk, stuk...  
Kto tam? Kciuk.  
A kuku kochany kciuku.  
Wstawaj paluszku serdeczny  
patrz, już widać blask słoneczny 
Stuk, stuk, stuk...  
Kto tam? Kciuk.  
A kuku kochany kciuku.  
Wstawaj paluszku mały,  
już na świecie dzień biały.  
Ja jestem mały paluszek i najdłużej spać muszę...  
Wstawaj mały paluszku, już dosyć leżenia w łóżku.  
Mnie się chce spać, 



ja nie chcę wstać. 
Kiedy takie robisz psoty, 
sami pójdziemy do roboty. 
Nie, nie, nie! 
A kuku kochany kciuku! 
No więc już paluszków pięć, 
Do roboty mają chęć. 

3. Mamo, Mamo...( dla dzieci starszych) 

(składamy razem swoje dłonie (dotykają się tylko czubki palców). Po każdej sylabie po kolei 
odrywamy od siebie (zaczynając od kciuka) i z powrotem składamy palce, mówiąc: 
 
Ma-mo, ma-mo! 
Co, co, co? 
Ja-dą goś-cie! 
No to co? 
 
(teraz trzymając pozostałe palce złączone ruszamy tylko 
serdecznymi,  
które się krzyżują - raz po jednej, raz po drugiej stronie i mówimy: 
 
Dzień dobry! Dzień dobry! 

Następnie palce, które "się kłaniały" całują się, a my cmokamy (trzy razy). 

4. Rodzina  

Ten paluszek to jest dziadziuś, (kciuk) 
a ten obok to babunia, (wskazujący) 
Ten paluszek to jest tatuś, (środkowy) 
a ten obok to mamunia. (serdeczny) 
A ten to dziecinka mała ......(tu pada imię dziecka - mały palec) 
I jest rodzinka cała. (zamykamy rączkę dziecka w piąstkę). 

5. Pająk 

(rymowanka może być traktowana jako masażyk na palcach albo 
rączce dziecka/rodzica) 

Pająk wchodził po drzewie, do góry, do góry, do góry. 
Bo chciał dotknąć chmury. 
A jak deszczyk popadał, 
to pająk spadł. 

 

 



6. 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) 

7. Gra w łapki 

Wysuwamy odwrócone dłonie i szybkim ruchem cofamy je przed 
uderzeniem partnera. Gdy przeciwnik dotknie ręki, role się 
zmieniają.  

8. Pieski 

Wszystkie pieski spały (zaciskamy maluchowi piąstki lub pokazujemy swoje) 
Pierwszy obudził się ten mały(otwieramy mały paluszek) 
Mały obudził średniego, który spał obok niego (otwieramy drugi paluszek). 
Gdy średni już nie spał, to duży też przestał (otwieramy trzeci palec). 
Trzy pieski się bawiły, czwartego obudziły (otwieramy czwarty paluszek). 
Cztery pieski szczekały, piątemu spać nie dały (otwieramy kciuk i machamy całą dłonią). 

9. Myjnia samochodowa 

Auto do myjni przyjechało, bo się umyć ładnie chciało. 
Umyto: 
Pierwsze koło podstawowe (głaszczemy mały palec), 
Drugie koło podstawowe (głaszczemy mały palec), 
Trzecie koło podstawowe (głaszczemy mały palec), 
Czwarte koło podstawowe (głaszczemy mały palec), 
Piąte koło zapasowe (głaszczemy mały palec).  

10. Teatrzyk paluszkowy ( improwizacja własna) 

Zachęcamy do wspólnej zabawy rozwijającej kreatywność, wyobraźnię i 
mowę. Przygotujcie scenę z kartonu, widownie z klocków i aktorów z 
Waszych palców. Na palcach namalujcie flamastrem zmywalnym bądź 
kredkami do twarzy/ciała (jeżeli takie posiadamy) postaci występujące w 
bajce/wyliczance ( zwierzęta, miny itp.). Wymyślcie krótki tekst i 
stwórzcie najlepsze przedstawienie paluszkowe.  

 

Życzymy udanej zabawy! 
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