
Paluszki jak zwierzęta 

Na początku tej zabawy pokaż dziecku otwartą dłoń ze wszystkimi palcami. Potem, drugą 
ręką, przyginaj odpowiednie palce kciukiem i palcem wskazującym, zgodnie z 
wypowiadanymi wersami, aż nazwiesz po kolei wszystkie palce. 

Każdy mój paluszek w zwierzątko zmienić muszę. 
Gruby, okrągły kciuk w owczarka zamienię tu. 
Ten wskazujący to koń, po łące goń go goń. 
Środkowy jak krówka jest, mleczko dawać chce. 
Serdeczny to stara koza,, zaprzęgę go do wozu. 
A mały paluszek .... beee, w owieczkę zamienił się. 

Dzień dobry paluszki 

Zabawa paluszkowa po przebudzeniu: 

Wszystkie paluszki mocno śpią, 
chrapią i sapią, wzdychają w głos. 
Zaciśnij lewą rękę w pięść, a po drugim wersie kilka razy wciągnij głośno powietrze przez 
nos. 

Lecz nagle przebudził się grubcio kciuk. 

Przeciągnął się, ziewnął... hej, jestem tu! 
Za pomocą kciuka i palca wskazującego prawej ręki wyprostuj kciuk lewej ręki. 
Wtedy ożywił się wskazujący: zobacz, środkowy jest nadal śpiący. 
Powoli wyprostuj palec wskazujący i lekko nim potrząśnij. 

Na to odezwie się palec środkowy: Chcesz prztyczka w nos? 

Jestem jak nowy! 

Teraz powoli wyprostuj palec środkowy i lekko popukaj nim w palec wskazujący. 
Dzień dobry, mili, serdeczny powie, 
kto rano wstaje, zachowa zdrowie. 

Żwawo wyprostuj palec serdeczny. 

I o co robić tak dużo krzyku, 
z uśmiechem zawoła mały paluszek 

Wyprostuj mały palec i potrząśnij nim lekko, trzymając go drugą ręką za opuszek. 

Tomcio Paluch 

Tomcio Paluch, (wszystkie palce zwinięte w pięść) 

Tomcio Paluch tańczy sam! – (prostujemy kciuk) 

Ram, pam, pam, ram, pam, pam! (zginamy i prostujemy kciuk) 

Teraz przyszedł tancerz inny, (prostujemy palec wskazujący) 

też w tańczeniu bardzo zwinny. (machamy palcem wskazującym) 

I środkowy (prostujemy palec środkowy) 

już do tańca jest gotowy. (machamy palcem środkowym) 

Teraz serdeczny chce tańczyć troszeczkę. (machamy palcem serdecznym) 



Ja też, ja też! – mały palec woła, (machamy małym palcem) 

i tańczą leciutko raz dokoła, dwa dokoła. (krążymy całą dłonią) 

Tam na stryszku 

Tam na stryszku (robimy z rąk daszek) 

małych myszek (zaciskamy piąstki i poruszamy nimi) 
chrobotanie ciągle słyszę. (drapiemy palcami o stół) 
Wciąż biegają, dokazują, (biegamy palcami) 

podkradają, (zagarniamy dłonie do siebie) 
łasuchują. (udajemy, że jemy) 
Lecz je złapać trudna sztuka, (grozimy paluszkiem) 

bo do norki dają nurka. (chowamy ręce za siebie) 

Rodzina 

Ten pierwszy – to nasz dziadziuś (pokazujemy kciuk). 

A obok – babunia (drugi palec). 

Największy – to tatuś (pokazujemy środkowy palec). 
A przy nim – mamunia (pokazujemy czwarty palec). 

A to jest – dziecinka mała (pokazujemy mały palec). 
Tralalala, la, la… 

A to moja – rączka cała! 
Tralalala, la, la… 

Sroczka 

Tu Sroczka kaszkę warzyła (kręcimy palcem wewnątrz dłoni) 
dzieci swoje karmiła. 
Temu dała na łyżeczce (dotykamy kolejno palców), 

Temu dała na miseczce, 
Temu dała na spodeczku, 
Temu dała w kubeczku, 
A dla tego nic nie miała (dotykamy kciuka) 

Frrrrr! I po więcej poleciała. (unosimy ręcę w górę) 

Kózka 

(Pokazujemy kolejno palce) 

Ta mała kózka tańczyła poleczkę. 
Ta mała kózka zjadła bułeczkę. 
Ta mała kózka nosiła korale.. 
Ta mała kózka zjadła dwa rogale 

A ta mała najmniejsza została i trawkę skubała. 
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