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Opis 
Vilde (12 lat) chce zostać pierwszą mistrzynią tańca ludowego „Halling”, który wykonywa-
ny jest głównie przez mężczyzn. Jej największym wyzwaniem nie jest rywalizacja – jest 
przekonana, że jej siła i pasja do tańca i życia pomaga jej ukochanemu dziadkowi wygrać 
walkę z rakiem. Pięknie wykonany portret dwóch pokoleń mistrzów sportu i czułej więzi 
dziadka i wnuczki.

Czy wiesz, że
Halling jest ludowym tańcem norweskim, wykonywanym przez mężczyzn często na weselach 
i przyjęciach. Jego nazwa pochodzi od doliny w okolicach Oslo, które jest stolicą Norwegii. 
Jest również najstarszym udokumentowanym tańcem w Europie Północnej. Halling ma 
akrobatyczny charakter. Numerem finałowym jest zrzucenie kapelusza z kija, który trzyma 
dziewczyna po to, by zaprezentować przed nią siłę i skoczność. Od jakiegoś czasu znaczenie 
tego numeru się zmienia, gdyż dziewczyny również go wykonują - tak, jak bohaterka filmu.

Słowa kluczowe 
międzypokoleniowość, równość płci, tradycja, taniec ludowy, choroba

Proponowane tematy do omówienia na lekcji
 - Jakie znasz polskie tańce ludowe?
 - Jakie pasje możesz dzielić ze starszymi osobami - czego możecie się wzajemnie na-
uczyć?
 - Co główna bohaterka ma na myśli, kiedy mówi, że poprzez taniec pokazuje, jak bardzo 
kocha życie?

 

Kompetencje społeczno-emocjonalne
 - dostrzeganie wartości więzi międzypokoleniowych
 - przełamywanie stereotypów związanych z płciami
 - oswajanie się z chorobą i odchodzeniem bliskich osób
 - dostrzeganie wartości w tradycyjnej kulturze 
 

„Tańczę dla Ciebie” 10+

Materiał edukacyjny do serii dokumentalnej
„Sport Kids. Młodzi Sportowcy”

„Dancing for you” reż. Erlend E. Mo, Norwegia, 2015, 28 minut

Film dostępny na vod.warszawa.pl



2

CE
NT

RU
M 

KU
LT

UR
Y F

ILM
OW

EJ
Powiązanie z podstawą programową

Język polski

Klasy 4-6 

Uczeń:
I. 2. 8) rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury, teatru, filmu, mu-
zyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych;
I. 2. 11) odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia;
I. 2. 13) świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i tele-
wizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży.

Klasy 7-8

Uczeń:
I. 1. 7) określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją reflek-
sji.
 
Etyka

Uczeń:
II.1. podaje przykłady okazywania szacunku wobec rodziców, nauczycieli, koleżanek i 
kolegów oraz innych ludzi – dorosłych i dzieci;
II.4. wie, że w szczególny sposób należy okazywać szacunek i wyrozumiałość osobom 
starszym (seniorom), słabszym, potrzebującym pomocy.

Wiedza o społeczeństwie

Rodzina. Uczeń:
1. charakteryzuje rodzinę jako grupę społeczną; przedstawia rolę rodziców i osób star-
szych w rodzinie; analizuje wartości ważne dla jego rodziny.

Wychowanie fizyczne

Klasa 4

Uczeń:
II.2.3 organizuje w gronie rówieśników wybraną zabawę lub grę ruchową, stosując prze-
pisy w formie uproszczonej;
II.2.4 uczestniczy w wybranej regionalnej zabawie lub grze ruchowej.

Klasy 5-6

II.2.4 organizuje w gronie rówieśników wybraną grę sportową lub rekreacyjną.
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Wychowanie do życia w rodzinie

Uczeń:
I.2. rozumie, jakie miejsce zajmuje rodzina w społeczeństwie;
I.3. rozpoznaje typy struktury rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina 
niepełna, rodzina zrekonstruowana;
I.5. potrafi komunikować swoje uczucia i budować prawidłowe relacje rodzinne;
I.6. wie, jak okazać szacunek rodzeństwu, rodzicom i dziadkom oraz docenić ich wkład w 
życie rodzinne; potrafi wymienić za co i w jaki sposób można wyrazić im wdzięczność;
I.7. rozumie na czym polega odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę pa-
nującą w rodzinie; wie jak komunikować uczucia, wyrażać pamięć, składać życzenia z 
okazji ważnych rocznic rodzinnych, imienin, urodzin, Dni Matki, Ojca, Babci i Dziadka, 
być uprzejmym i uczynnym każdego dnia;
I.8. zna i rozumie funkcje rodziny, np. prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza oraz ich 
znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka;
I.9. wyjaśnia czego dotyczy i w czym przejawia się rodzinne wychowanie do miłości, 
prawdy, uczciwości, wychowanie patriotyczne, religijne, moralne;
I.10. przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organi-
zacja i przeżywanie wolnego czasu.
I.11. zauważa i docenia formacyjną rolę rodziny: w zakresie przekazywania wiedzy (o 
życiu, człowieku, świecie, relacjach międzyludzkich), kształtowania postaw, ćwiczenia 
umiejętności, tworzenia hierarchii wartości, uczenia norm i zgodnych z nimi zachowań.

Propozycja zadania dla uczniów

Tańce tradycyjne mają w sobie dużo skoczności i energii, mogą być doskonałym sposo-
bem na wspólną zabawę. Wybierzecie jeden z nich i nauczycie się podstawowych kroków 
- polecamy Wam kanał na YT „Taniec Tradycyjny PL” https://www.youtube.com/channel/
UCKFo2TIFrMfp0pJmdFBkyng 
Możecie wprowadzić różne zmiany np.: poszukać bardziej współczesnej muzyki albo dobrać 
stroje, które będą miały zarówno elementy tradycyjne, jak i te, które nosicie na co dzień. 
Warto czerpać z bogatej, polskiej kultury ludowej i łączyć ją z tym, co współczesne. 

BIURO 
ul. Szpitalna 5/18  
00-031 Warszawa 
(+48) 518 640 875
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