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O tym, jak Bratek wyjaśnił dzieciom, 
że po nauce najlepszym sposobem 

odpoczywania są zabawy ruchowe
Hej, hej! Właśnie już kolejny dzień z rzędu jestem na szkolnym boisku. 

Umówiłem się z dziećmi z klasy drugiej, że będziemy codziennie zażywać 
ruchu na świeżym powietrzu. Skąd to postanowienie? Opowiem wam o pew-
nym zdarzeniu, którego bohaterami są Lilka i Antoś. Oboje chodzą do jednej 
klasy. Przyjaźnią się od przedszkola i siedzą w jednej ławce. Otóż któregoś dnia 
na jednej z lekcji spokojny nastrój wywołany malowaniem przeciął przeraźliwy 
wrzask Antka: – Ała! Nie wiesz, że nie wolno kopać stołu?!

Oczywiście cała klasa odwróciła się w jego kierunku, aby zobaczyć, co się 
wydarzyło. Praca plastyczna Antka zalana była wodą z kubeczka, w której 
chłopiec maczał pędzel. Lilka od razu zaczęła się tłumaczyć: – Oj, to nie ja… 

– A kto? – wycedził ze wzburzeniem Antoś, patrząc na Lilkę. 
– To noga stołu puknęła w moją nogę – odpowiedziała Lilka.
– Chyba było odwrotnie – to twoja noga puknęła w nogę stołu! 
– Och, Antosiu, ja siedzę spokojnie… Tylko moja jedna noga mnie nie po-

słuchała. Ona chciała już wstać i pobiegać! A wtedy noga stołu w nią puknęła.
– O rety, co ty mówisz? Zwalasz wszystko na nogę stołu i na swoją nogę, że 

cię nie słucha… Sam już nie wiem, co tu się stało pod tym stołem – odrzekł 
Antoś, wyraźnie poirytowany tym, co mówi jego ulubiona kupelka z ławki. 

A Lilce zrobiło się przeraźliwie przykro… Przeprosiła Antosia, bo bardzo jej 
na jego koleżeństwie zależało. Jednak nie wiedziała, jak ma się ze swoimi no-
gami „dogadać”, więc na najbliższej przerwie przybiegła z tym problemem do 
mnie. Opowiedziała mi wszystko po kolei, a potem zapytała poważnie: – Brat-
ku, czy moje nogi można nauczyć posłuszeństwa? Proszę, poradź, co robić.

Powiedziałem Lilce, że najwidoczniej jej nogi potrzebują więcej ruchu. 
Wyjaśniłem więc najprościej, jak potrafiłem: – Lilko, do szkoły chodzi nie tyl-
ko twoja głowa. Całe twoje ciało rośnie i potrzebuje ruchu. Skoro twoje nóżki 
wyrywają się do biegania, zaraz po lekcjach albo też przed lekcjami musisz 
pozwolić im się wybiegać. Jestem przekonany, że wtedy będą „spokojniej-
sze” . A ponadto musisz wiedzieć, że najlepszym odpoczynkiem po nauce 
jest ruch! Wtedy dopiero następuje ROZWÓJ. Pewnie chcesz wiedzieć, co to 
oznacza? Ruszając się, gimnastykujesz swoje ciało i tym samym wzmacniasz 
mięśnie! Podczas ćwiczeń ruchowych głębiej oddychasz, a to powoduje, że 
dotleniasz mózg. Mózg też musi odpocząć, żeby się nie „przemęczył” z ilości 

wykonanych zadań. Dzięki temu zdobyta w szkole wiedza i umiejętności 
dobrze się w nim „zapiszą” i długo pozostaną w twojej pamięci. Wyczytałem 
w poradniku, że ma to specjalną nazwę: aktywny wypoczynek. 

Gdy skończyłem mówić, Lilka rzekła z nadzieją w głosie: – Czyli twierdzisz, 
że powinnam biegać? Mówisz, że gdy się wybiegam, to moje nogi będą bar-
dziej posłuszne, a moja głowa zrelaksowana? 

A gdy pokiwałem głową, Lilka zapytała odważnie: – Bratku, a pobiegałbyś 
ze mną? Będzie mi raźniej… 

– Jasne! Wiesz, moje nogi też dają mi czasem do zrozumienia, abym dał się 
im wybiegać… – odpowiedziałem z entuzjazmem i dodałem jeszcze kolejny 
pomysł: – A może zachęcimy jeszcze innych uczniów do biegania? Coś mi się 
wydaje, że więcej dzieci powinno wybiegać swoje nóżki… Napisaliśmy więc 
kredą na tablicy zabawne ogłoszenie: 
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I wiecie, co się okazało? Na boisko przyszło jeszcze kilkoro dzieci: Zuzia, 
Kinga, Rafał, Michał, Tatiana i Wojtek. Przyszedł też Antek, kumpel Lilki. Wszy-
scy zgodnie powiedzieli, że ich nogi też od czasu do czasu majtają się pod 
stolikiem, kopią się z innymi nogami, a także nie wiadomo dlaczego, wierzga-
ją… Dlatego postanowiliśmy, że tej wiosny damy się naszym nogom wybiegać! 
Ciekawy jestem, czy podoba się wam nasz pomysł? 

1.  Jakie uczucia przeżywali bohaterowie tego opowiadania? Nazwijcie je i po-
wiedzcie, w jakiej sytuacji je przeżywali.

2.  Co znaczą słowa „do szkoły chodzi nie tylko głowa”? 
3.  W jaki sposób Bratek pomógł Lilce? 
4.  Dlaczego zabawy ruchowe lepiej pomagają odpocząć po nauce niż leże-

nie na kanapie? 



A teraz zadanie dla was. 
Porozmawiajcie o tym, jak można 

aktywnie wypoczywać w dni 
wolne od nauki. Sporządźcie listę 

z pomysłami zabaw, podczas 
których możecie czynnie 
odpoczywać po lekcjach.


