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Informacje dla rodziców
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1. INDYJSKIE GŁASKANIE 2. PRZESUWANIE PIERŚCIENI

6. SPÓD STOPY I PIĘTA

3. KCIUK DO KCIUKA 4. UCISKANIE PALCÓW

5. SPÓD STOPY I PIĘTA

Nogi i stopy

Zaczynamy od powitania poprzez głaskanie nóżek dziecka stosując układ Dłonie w Spoczynku.
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7. WIERZCH STOPY 8. KÓŁKA PRZY KOSTCE

12. POŁĄCZENIE

9. SZWEDZKIE GŁASKANIE 10. TOCZENIE

11. ROZLUŻNIANIE POŚLADKÓW

Przeciągamy obydwie dłonie długim, głaszczącym 
ruchem od pośladków do stóp.
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Brzuch

“Looooove” “Yooooou”

2. MŁYN WODNY CZĘŚĆ A

3. MŁYN WODNY CZĘŚĆ B

1. DŁONIE W SPOCZYNKU

4. KCIUKI NA BOKI

5. SŁOŃCE I KSIĘŻYC

7. SPACER

6. KOCHAM CIĘ 

“Iiiiiiiii” 
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Klatka piersiowa

Obiema dłońmi wykonujemy jeden długi pociągły 
ruch głaszczący od klatki piersiowej do brzucha i w 
dół aż do samych stóp.

2. OTWARTA KSIĘGA

4. POŁĄCZENIE

1. DŁONIE W SPOCZYNKU

3. SKRZYDŁA MOTYLA
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2. PACHA

3. INDYJSKIE GŁASKANIE

WIERZCH DŁONI

1. DŁONIE W SPOCZYNKU

4. PRZESUWANIE PIERŚCIENI

5. GŁASKANIE DŁONI I  
 UCISKANIE PALCÓW

Ramiona i ręce
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8. SZWEDZKIE GŁASKANIE7. KÓŁKA PRZY NADGARSTKU

9. TOCZENIE 10. POŁĄCZENIE

Obiema dłońmi wykonujemy jeden długi pociągly 
ruch głaszczący zaczynając od ramion malucha, 
do klatki piersiowej, brzucha, nóg aż do samych 
stóp. Robimy to jednym pociągłym ruchem łącząc 
wszystkie masowane partie w jedną całość.
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1. OTWARTA KSIĘGA

3. NOS I POLICZKI 

2. ODPOCZYNEK DLA OCZU

6. USZY, SZYJA I POD BRODĄ

5. ODPOCZYNEK DLA ŻUCHWY

4A. UŚMIECH NAD USTAMI

4B. UŚMIECH POD USTAMI

Twarz
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Plecy

2. Z GÓRY NA DÓL

3. ZJEŻDŻALNIA CZĘŚĆ A

6. CZESANIE

1. DŁONIE W SPOCZYNKU

4. ZJEŻDŻALNIA CZĘŚĆ B

5. OKRĘGI NA PLECACH
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Łagodne ćwiczenia

Te ruchy łagodnie masują mięśnie brzucha, rozciągają mięśnie kończyn oraz usprawniają stawy biodrowe 
i kręgosłup.

Jest to forma zabawy z dzieckiem gdzie możemy stosować różnego rodzaju zabawy i dziecięce wierszyki.

3. Krzyżowanie nóg
 Unosimy i krzyżujemy nóżki dziecka nad 

brzuchem trzy razy, dociągając nogi do brzucha, 
naprzemiennie raz prawą, raz lewą. Następnie 
rozciągamy obie kończyny do pozycji wyjściowej.

 To ćwiczenie wykonujemy w następującym 
tempie: krzyż – krzyż – krzyż – otworz. 
Powtórzenie.

4. Góra – dól
 Trzymając za kostki i uginając nogi w 

kolanach, unosimy je, dociskając delikatnie 
do brzucha, następnie rozprostowujemy do 
pozycji wyjściowej. Jeśli dziecko nie zezwala 
na to ćwiczenie, można zacząć od łagodnego 
kołysania kończynami aby zachęcić dziecko do 
zrelaksowania. Powtarzamy kilkakrotnie.

5. Rowerek
 Trzymając za kostki unosimy najpierw jedna 

nogę dziecka w kierunku brzucha i uginamy w 
kolanie lekko ugniatając brzuch. Następnie ten 
sam ruch wykonujemy drugą nogą. Powtarzamy 
naprzemiennie trzy razy. Odpoczywamy 
pozwalając nogom wrocić do pozycji wyjściowej.

 To ćwiczenie wykonujemy w następującym 
tempie: zamknij– zamknij – zamknij – otwórz. 
Powtarzamy.

1. Krzyżowanie ramion
 Krzyżujemy ramiona dziecka nad klatką 

piersiową, naprzemiennie zaczynając raz prawą 
a raz lewą ręką. Następnie otwieramy ramiona  
na boki.

 To ćwiczenie wykonujemy w następującym 
tempie: krzyż – krzyż – krzyż – otwórz. 
Powtarzamy.

2. Krzyżowanie rąk i nóg
 Trzymamy jedną rękę dziecka za nadgarstek 

a przeciwległą nogę za kostkę ( np..prawa 
ręka – lewa noga). Łagodnie zginamy ramię 
dziecka dotykając klatki piersiowej, a jego nogę 
dociągamy w stronę ręki (uginając nogę w 
kolanie). Pogłębiamy ten układ 3 razy, poprzez 
naprzemienne krzyżowanie nogi raz z jednej, raz 
z drugiej strony ręki a trzeci raz rękę układamy 
nad nogą. Następnie rozciągamy obie kończyny 
na zewnątrz. 

 To ćwiczenie wykonujemy w następującym 
tempie: krzyż – krzyż – krzyż – otwórz. Ten sam 
układ powtarzamy z przeciwległymi konczynami.
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Masaż w problemach z kolką/zaparciami

Ten układ masażu może być wykorzystany w takich problemach jak- ból brzucha, gazy, zaparcia, kolka. 
Ten układ należy powtarzać 3 razy, 2-3 razy dziennie, przez przynajmniej 2 tygodnie.

Inne układy masażu, które również mogą być pomocne w tych niemowlęcych dolegliwościach to – Dłonie 
w Spoczynku, Odprężający Dotyk, Kołyszące Ręce.

Słońce i Księżyc

1. Dłonie w Spoczynku
 Zaczynamy od kilku głębokich oddechów aby się 

odprężyć. Następnie łagodnie układamy dłonie na 
brzuszku dziecka.

2. Młyn Wodny część A
 Zaczynamy od podstawy klatki piersiowej, od łuków 

żebrowych, Dłonie, ułożone prostopadle do ciała 
niemowlęcia, schodzą w dół brzucha. Ręce pracują 
płasko, jedna za drugą, następując po sobie 
ruchem falowym. Powtarzamy 6 razy każdą ręką.

3. Kolana w górze
 Trzymając w kostkach, unosimy nogi dziecka do 

góry uginając w kolanach i lekko uciskając brzuch. 
Trzymamy w tej pozycji licząc do 6. 

4. Odprężający dotyk
 Wykorzystując delikatne brzmienie własnego 

głosu, harmonijne kołysanie, głaskanie i prztulanie 
zachęcamy dziecko do odprężenia.

5. Słońce i Księżyc
 Jedną ręką masujemy brzuch okrężnymi ruchami 

w kierunku wskazówek zegara wykonując pełne 
okręgi. Druga ręka wykonuje półokręgi w tym 
samym kierunku ( wedlug wskazówek tarczy 
zegara - od godziny 10 do 5).

6. Kolana w górze
 Trzymając w kostkach, unosimy nogi dziecka do 

góry uginając w kolanach i lekko uciskając brzuch. 
Trzymamy w tej pozycji licząc do 6. 

7. Odprężający dotyk
 Wykorzystując delikatne brzmienie własnego 

głosu, harmonijne kołysanie, głaskanie i prztulanie 
zachęcamy dziecko do odprężenia.

Młyn Wodny część A
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Fazy czuwania

Fazy aktywności dobowej noworodka
Ważnym zadaniem rodzica jest kontrolowanie i koordynowanie stanu snu i stanu aktywności dobowej 
noworodka. Z wiekiem będzie można zauważyć, że dziecko będzie łatwiej przechodziło z jednej fazy do drugiej. 
Temperament niemowlęcia, jak również otaczające środowisko ma wpływ na sposób, w jaki dziecko radzi sobie 
z przechodzeniem z jednego stanu w drugi. Jedno dziecko może spokojnie i stopniowo przejść z jednego stanu 
w drugi i spokojnie pozostawac w fazie spokoju lub snu. Inne dziecko, natomiast, moze potrzebować wsparcia 
rodzica aby to osiagnąć.

Fazy snu

Faza przejściowa

SPOKOJNE CZUWANIE
• Dziecko ma szeroko otwarte oczy i obserwuje z 

uwagą to, co dzieje się w jego otoczeniu
• Jest skupione i uważne, gotowe do rozmowy lub 

zabawy
• Jest tak skoncentrowane, że prawie się nie porusza
• Regularny oddech
• Szybko reaguje na bodźce
• Może odwrócić uwage od zbyt stymulującego 

czynnika i pozostawać w stanie spokojnego czuwania

W fazie spokojnego czuwania twoje dziecko najlepiej 
reaguje na bodżce i najwięcej się uczy. Jest to najlepszy 
czas na masaż.

MARUDZENIE
• Dziecko jest bardzo aktywne
• Oddech nieregularny 
• Dziecko marudzi i protestuje, okazuje swoje 

niezadowolenie
• Ma opóźnioną reakcję na bodźce i słabą koncentrację 

Ta faza zazwyczaj następuje po fazie aktywnosci i  
może być oznaką nadmiernej stymulacji, znudzenia  
albo potrzeby jakiejkolwiek zmiany. Zaspokojenie tej 
potrzeby może wprowadzić dziecko z powrotem w 
spokojniejszy stan.

PŁACZ
• Porusza się bardzo gwałtownie i w jego ruchach nie 

ma płynności
• Różny stopień intensywności i ton wskazuje na 

powód płaczu
• Dziecko ma mocno zaciśnięte oczy z wyrażnym 

grymasem płaczu
• Skóra dziecka może zmienić kolor

Ten stan wymaga twojej uwagi i interewencji aby 
rozpoznać i ewentualnie zmienić lub usunąć powód 
płaczu. Płacz również może mieć podłoże  
emocjonalne i wymagać bardzo delikatnego  
podejścia do potrzeb dziecka.

GŁĘBOKI SEN (SPOKOJNY SEN) 
• Głęboki, powolny, regularny oddech
• Powieki dziecka są zamknięte, a gałki oczne 

się nie poruszają (faza non-REM)
• Dziecko leży bez ruchu. 
• Czasem jedynie można zaobserwować 

pojedyncze odruchy.

W tej fazie twoje dziecko rozwija się i rośnie. 

PŁYTKI SEN (AKTYWNY SEN) 
• Szybki, nieregularny i płytki oddech
• Dziecko porusza gałkami ocznymi pod 

zamkniętymi powiekami ( faza snu REM)
• Czasem zdarza się, że dziecko lekko uchyli 

powieki czy zamruga 
• Dziecko robi różne miny: marszy brwi, 

uśmiecha się, układa usta jak do ssania 
• Dziecko wydaje z siebie różne dźwięki: 

mruczy, wzdycha, może nawet zapłakać 

W tej fazie mózg dziecka jest bardzo pobudzony, 
aktywnie gromadzi i przetwarza informacje  
i bodżce.

SENNOŚĆ/WYBUDZANIE
• Na przemian otwiera i zamyka oczy. Ma 

ciężkie powieki i możesz odnieść wrażenie, 
że patrzenie to dla malucha wysiłek

• Dziecko porusza się coraz częściej
• Oddycha nieregularnie i ziewa
• Z opóźnieniem reaguje na bodźce

W tej fazie twoje dziecko może próbować 
z powrotem zasnąć lub będzie starało się 
rozbudzić.
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Oleje do masażu

Oleje mineralne i 
syntetyczne
Oleje mineralne są wytwarzane z surowców 
przetwarzania ropy naftowej. Olejki syntetyczne 
natomiast są produkowane sztucznie w 
laboratorium.

Do właściwości niekorzystnych 
zaliczamy
• Pozostawiają na skórze śliski film, co 

może utrudniać podnoszenie lub trzymanie 
niemowlęcia.

• Nadmierne natłuszczenie może utrudniać 
ubieranie niemowlęcia po masażu.

• Do większość mineralnych i syntetycznych 
olejów jest dodawany syntetyczny zapach, co 
może powodować nadmierną wrażliwość lub 
uczulenie.

• Oleje mineralne i syntetyczne nie posiadają 
żadnych wartości odżywczych dla skóry.

Olejki eteryczne 
(zapachowe)
The International Association of Infant Massage nie 
poleca stosowania olejków eterycznych w masażu 
niemowląt.

Oleje roślinne
The International Association of Infant Massage 
poleca stosowanie do masażu niemowlęcia wysokiej 
jakości ( najlepiej organicznych) olejów roślinnych, 
nieperfumowanych i z zimengo tłoczenia.

Oleje z zimnego tłoczenia są wytwarzane poprzez 
mechaniczne zgniatanie warzyw, owoców, nasion lub 
orzechów w niskiej temperaturze.

Niektóre właściwości korzystne to
• Zawierają korzystne dla skóry składniki mineralne i 

witaminy.

• Nie posiadają sztucznych zapachów, przez co 
nie maskują naturalnego zapachu niemowlęcia i 
rodzica ( ważny element w budowaniu więzi).

• Są przyswajalne przez organizm dlatego 
nieszkodliwe gdy dostaną się do układu 
trawiennego.

• Nawilżają i odżywiają skórę. 

Właściwości niekorzystne to
• Z upływem czasu olej jełczeje z powodu utleniania. 

Ta reakcja wpływa na zmianę jego zapachu, 
dlatego zaleca się aby powąchać olej przed 
rozpoczęciem masażu.

• Jego jakość i własciwości zależą od jakości 
użytych produktów i sposobu jego produkcji.

Zalecenia
• Olej najlepiej przetrzymywać w ciemnym 

opakowaniu i przechowywać w ciemnym i 
chłodnym miejscu.

• Należy unikać nakładania oleju na miejsca gdzie 
skóra jest uszkodzona lub chorobowo zmieniona 
– otarcia, otwarte ranki, infekcje skórne czy 
wypryski.

Stosowanie olejów do masażu jest złożonym zagadnieniem i nadal podlega badaniom naukowym. Rodzaj 
używanego oleju zależy od wielu czynników takich jak zwyczaje kulturowe, tradycje rodzinne, rodzaj skóry, 
dostępność na rynku czy cena.
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Pomysły dla starszych dzieci 

Raczkujący niemowlak 
•  Pamiętaj o różnych fazach aktywności dobowej i wybierz najlepszy moment na masaż ( najlepiej 

stan spokojnego czuwania).
• Masuj te części ciała, które twoje dziecko lubi najbardziej.
• Pamiętaj o dziecięcych piosenkach i rymowankach.
• Staraj sie dostosować masaż do pozycji dziecka.
• Posadz sobie malucha na kolanach tak, żeby mógł obserwować twoje ruchy.
• Masaż powinnien być dobrą zabawą dla was obojga.
• Spróbuj zająć uwagę dziecka miękkimi zabawkami lub książeczkami.
• Masuj niemowlaka podczas kąpieli.

Maluch
•  Masuj dziecko przed porą spania aby je uspokoić i odprężyć.
• Zamień nazwę “masaż niemowlęcia” na “masaż dużego chłopca/dziewczynki”.
• Należy być świadomym, że w tym okresie twoje dziecko może nie zezwalać na masowanie 

niektórych części ciała.
• Nie zapominaj o piosenkach, rymowankach i grach w czasie masażu.
• Zmień sposób pytania o pozwolenie na masaż aby uniknać typowej w tym okresie odpowiedzi NIE. 

Zaproponuj wybór pomiędzy dwoma partiami ciała.

Przedszkolak
•  Opowiadaj bajki i historyjki aby wzbudzić zainteresowanie dziecka i pobudzić jego wyobrażnię.
• Śpiewaj piosenki i mów wierszyki.
• Pozwol dziecku zadecydować, którą partię ciała będziesz masować.
• Wybierz jakiegoś ulubionego bohatera bajki lub filmu - Masaż dla Supermana/Księżniczki.

Wiek szkolny
•  Pozwól dziecku podczas masażu opowiadać swoje historie i wrażenia z dnia.
• Dostosuj ruchy masażu do rosnącego ciała dziecka.
• Dostosuj masaż do zainteresowań i dziennych obowiązków dziecka.

Nastolatek
•  Młodzież w tym wieku czuje się nadmiernie skrępowana i zawstydzona- uszanuj to
• Pozwól swojemu nastolatniemu dziecku wybrać rodzaj muzyki której chce słuchać podczas masażu
• Spróbuj masażu stóp/ dloni lub ramion i szyi podczas oglądania filmu
• Zaproponuj masaż ramion i szyi jako przerwę w odrabianiu zadań domowych
• Zadawaj otwarte pytania w czasie masażu aby zachęcić nastolatka do dzielenia się swoimi myslami 

i sprawami
• Dodawanie otuchy i pozytywne komentarze pomagają nastolatkowi we wzmacnianiu poczucia 

własniej wartosci

Pamiętaj aby zawsze zapytać dziecko o pozwolenie na masaż.
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Wysłuchać swoje dziecko

W artykule Wysłuchać swoje dziecko Vimala McClure 
pisze:

“Wyobraz sobie siebie w dniu, w którym coś 
niezwykle przykrego cię spotkało. W momencie, 
gdy coś cię dotknęło i zraniło głeboko i czujesz 
jak łzy napływają ci do oczu i nie jesteś w stanie 
poukładać myśli. Zwracasz się do swego partnera 
lub przyjaciela z prośbą o pomoc i zrozumienie. 
Zaczynasz opowiadać o tym, co się wydarzyło i jak 
się czujesz w związku z tym.

Po chwili pocieszenia twój przyjaciel zaczyna 
bagatelizować całą sprawę, mówiąc ci, że nic się 
nie stało, że nie warto płakać. Chce, żebyś się 
usmiechnęła, albo może chciałabyś coś zjeść 
albo może powinnaś iść do doktora. Próbuje 
różnymi sposobami odwrócić twoją uwagę. Wtedy 
ty prawdopodobnie zaniechasz swojej naturalnej 
wylewności, przestaniesz płakać i cały smutek 
zamkniesz w sobie, aby dostosować się do jego 
oczekiwań, ponieważ widzisz, że on cię nie rozumie i 
przy nim nie możesz być naprawdę sobą. 

Teraz wyobraz sobie tą samą sytuację, ale z innym 
nastawieniem twojego przyjaciela. Zaczynasz 
opowiadać, co cię spotkało i jak źle się czujesz. 
Twój przyjaciel patrzy ci w oczy trzymając cię za 
ręce i jednocześnie zapewnia cię o swojej miłości 
i wsparciu. Pragnie ci pomóc i obiecuje, że będzie 
razem z tobą i wspólnie przezwyciężycie tą ciężką 
sytuację. Obejmuje cię i przytula, a ty czujesz,że ta 
osoba daje ci pełne wsparcie i zrozumienie. W tym 
momencie nabierasz pewności siebie, odprężasz 
sie w jego obecności i czujesz, że tej osobie możesz 
ufać i i przy niej możesz się w pełni otworzyć.

 Czujesz się bezpiecznie ze swoją otwartością 
i mimowolnie zaczynasz szlochać a oczy same 
napełniają się łzami. To poczucie bezpieczeństwa, 
szczerego wsparcia budzi zaufanie i pozwala na 
rozladowanie napiecia i uwolnienie wszystkich 
tłumionych uczuć w postaci łez i po chwili dochodzisz 
siebie.

Wasza więż staje sie mocniejsza. Twój przyjaciel 
czuje sie dobrze z tym, że był przy tobie, kiedy go 
potrzebowalaś, a ty czujesz się lepiej mogąc wrócić 
do równowagi emocjonalnej.”

Jeśli przyczyną płaczu malucha jest czynnik fizyczny 
to należy wyeliminować przyczynę. Jesli natomiast 
powodem dyskomfortu jest czynnik emocjonalny to 
istnieje kilka różnych sposobów aby się nim zająć. 
W swoim artykule Vimala przedstawia jeden z tych 
sposobów. Składa się on z trzech etapów: 

1.  Wez powolny, głęboki oddech i rozluznij się.
2.  Poukładaj swoje myśli.
3.  Jeśli to możliwe nawiąż kontakt wzrokowy z 

dzieckiem.

Gdy dziecko unika kontaktu wzrokowego,delikatnie 
ale stanowczo połóż swoje dłonie na jego ciele i 
postaraj się nawiązać kontakt emocjonalny przez 
dotyk i wsłuchać w to, co ma do powiedzenia. 

Bądz spokojna i uważna. Słuchaj i zwracaj uwagę 
na mowę jego ciała. Obserwuj buzię i oczy dziecka. 
Kiedy będziesz pewna, że twoje dziecko czuje, że 
jest słyszane i przekazało ci wszystko, co chciało 
przekazać, wez je na ręce i przytul, pokołysaj 
lub pogłaskaj, aby pomóc mu odzyskać spokój i 
równowagę.

Dziecko, które czuje, że zostało zrozumiane i 
wysłuchane będzie bardziej ufne i łatwiej zapadnie 
w spokojniejszy, głębszy sen. W momencie, kiedy 
wsłuchujemy się w potrzeby naszych maluchów 
spełniamy ich psychologiczne oczekiwania. 
Wiadomość, którą podświadomie przekazujesz 
dziecku to: „Jesteś ważną i wartą poszanowania 
osobą i akceptuję cię takim jakim jesteś”. Taki 
przekaz daje dziecku poczucie pewności siebie i jego 
miejsca na świecie. Receptory czuciowe naszego 
malucha odbieraja tą wiadomość i całe ciało się 
relaksuje. Vimala na zakończenie dodaje, że:

“Serce przepełnione miłością z czasem szuka 
możliwosci podzielenia się z innymi i dokona tego 
taką samą drogą, jaką otrzymało w dzieciństwie. 
Będzie w przyszłości wspierało innych w ten sam 
sposób, w jaki ono było wspierane. I w ten oto 
sposób tworzymy koło miłości.”


