
Jak się bawić żeby wspierać? Moc dziecięcych masażyków 

 

 Każde dziecko już od narodzin potrzebuje dotyku i bliskości rodzica. Szczególne cenne 

dla więzi matki i dziecka są chwile kontaktu skóra do skóry tuż po przyjściu noworodka na 

świat. Również karmienie piersią wspiera budowanie relacji i bliskości z dzieckiem, daje 

maleństwu poczucie bezpieczeństwa i bycia kochanym.  

 Dotyk i ruch w pierwszych miesiącach życia dziecka są dominującym sposobem 

odkrywania świata, są źródłem wiedzy o kształtach, konsystencji, temperaturze. Pozwalają 

poznać i oswoić się z najbliższą przestrzenią. Dotyk daje dziecku możliwość różnicowania 

i rozpoznawania. Dla niemowlęcia jest także podstawą komunikowania się z rodzicem, 

z otaczającym go światem.  

 Wartość dotyku i bliskości rodzica nie mija wraz z wiekiem. Co więcej jest dla dziecka 

szczególnie ważna i może przynieść wiele korzyści, również terapeutycznych. Jak pisze 

M. Bogdanowicz: „Regularne i wrażliwe stosowanie dotyku sprzyja nawiązaniu kontaktu 

z dziećmi dotkniętymi poważnymi i sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi. (…) Takie 

podejście terapeutyczne może warunkować postęp we wszystkich przypadkach, w których 

nieskuteczne są inne metody1.” 

 Również u dzieci zdrowych, prawidłowo rozwijających się warto wpleść masażyki do 

codziennej rutyny i wspólnej zabawy. Są one bowiem formą okazywania miłości przez dotyk, 

dobrym sposobem na budowanie relacji i bliskości z dzieckiem. W swojej książce o dziecięcych 

masażykach Bogdanowicz przywołuje wyniki badań wskazujące, że dzieci masowane przez 

rodzica są spokojniejsze, bardziej przyjacielskie, bardziej odporne na stres. Stosowanie 

masażyków wycisza i relaksuje dziecko, a recytowane przy tym wierszyki i wyliczanki 

wpływają na rozwój mowy, kształtują świadomość fonologiczną, uczą zabawy słowem. Prócz 

tych wszystkich terapeutycznych korzyści, taka forma zabawy z rodzicem może zwyczajnie 

przynieść dziecku dużo radości i śmiechu. Masażyki dają także możliwość spędzenia 

z dzieckiem kilku chwil sam na sam, w których to ono jest w centrum uwagi rodzica.  

 Stosując w zabawie dziecięce masażyki warto jednak pamiętać o kilku kwestiach. 

Rodzic podczas całego rytuału nie powinien się spieszyć, powinien zachować spokój 

i skoncentrować całą swoją uwagę na odczuciach dziecka. Bogdanowicz pisze, że należy „dać 

dziecku tylko tyle, ile potrafi ono przyjąć2”. Masażyk ma sprawiać dziecku przyjemność,  

 
1 Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki, oprac. M. Bogdanowicz, Harmonia, Gdańsk 2017, s.3. 
2 Tamże, s. 4. 



 dawać poczucie bezpieczeństwa i miłości. Warto więc bacznie obserwować jego reakcje, by 

w odpowiednim momencie zakończyć zabawę.  

 A oto kilka przykładowych zabaw z książki Bogdanowicz: 

 

Julian Tuwim  

„Dwa Michały” 
 

Tańcowały dwa Michały,  Dziecko zwrócone do nas plecami. 

Jeden duży, drugi mały.   Szybko zataczamy na plecach dziecka duże koła, 

Jak ten duży zaczął krążyć,  wolniej zataczamy małe koła. 

To ten mały nie mógł zdążyć, 

 

 

„Entliczek pentliczek” 

 

Entliczek pentliczek,  Dziecko zwrócone do nas plecami. 

Czerwony stoliczek,  Rysujemy na barkach dziecka pętelki i zawijasy. 

A na tym stoliczku   Rytmicznie gładzimy dziecko po plecach dłonią, 

Pleciony koszyczek.  Kreślimy opuszkami palców kratkę.  
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