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Opis 
7-letnia Polina i jej 13-letnia siostra Nastia, żyją i oddychają baletem. Obie kształcą się w 
Akademii Tańca Borisa Ejfmana w mroźnym Sankt Petersburgu. Czekają na oceny, aby 
dowiedzieć się, czy poszło im wystarczająco dobrze, aby przejść do kolejnego etapu . Na-
stia z miłością prowadzi swoją młodszą siostrę przez cały proces. W międzyczasie musi 
również radzić sobie z wysokimi wymaganiami, jakie akademia stawia swoim studentom. 
„Varicella” to film o pasji i sukcesie oraz czułej więzi między dwiema siostrami, które mają 
wspólne marzenie. 

Czy wiesz, że
Różnica między pojęciem tańca klasycznego, a pojęciem baletu polega na tym, iż termin 
balet odnosi się do spektaklu odbywającego się na scenie, natomiast termin taniec kla-
syczny należy wiązać z techniką, jakiej używają tancerze. Taniec klasyczny wywodzi się 
z renesansowych tańców dworskich udoskonalonych na dworze Ludwika XIV, który wy-
kształcił pierwszych zawodowych choreografów i pedagogów. W przedstawieniach baletu 
dworskiego, odbywających się w salach i ogrodach pałacowych, brała udział arystokracja i 
członkowie rodziny królewskiej. Taniec stał się w tamtych czasach niezbędną umiejętnością 
i stanowił element wychowania, wprowadzany od najmłodszych lat. To właśnie w epoce 
renesansu pojawiła się postać zawodowego mistrza tańca, który wymyślał i organizował 
balety dworskie, a prywatnie nauczał kroków, ruchów, obrotów oraz ukłonów. Dlatego też 
za najstarszą szkołę tańca klasycznego uważa się szkołę francuską. W drugiej połowie XIX 
wieku nowym centrum sztuki baletowej stała się Rosja.

Słowa kluczowe 
balet, dyscyplina, siostrzeństwo, rodzina, ambicja, opiekuńczość

Proponowane tematy do omówienia na lekcji
 - Czym jest dla Was piękno?
 - Co jest potrzebne, żeby osiągnąć mistrzostwo?
 - Jakie pułapki niesie za sobą bycie perfekcyjnym?
 - Ile jesteśmy w stanie poświęcić, żeby osiągnąć mistrzostwo?
 - Dlaczego wzajemne wsparcie jest lepsze niż konkurowanie?

 

„Ospa wietrzna” 10+

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

„Varicella” reż. Victor Kossakovsky, Norwegia, Rosja 2015, 25 minut

Film dostępny na vod.warszawa.pl
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Kompetencje społeczno-emocjonalne
 - kształtowanie umiejętności rozpoznawania granicy między perfekcjonizmem, a wystar-
czająco dobrze wykonanym zadaniem, zgodnym z naszymi możliwościami
 - nabywanie umiejętności radzenia sobie z porażką i presją
 - poznawanie sposobów tworzenia sieci wsparcia 
 - kształtowanie wrażliwości na piękno
 - nabywanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą ciała 

Powiązanie z podstawą programową

Język polski

Klasy 4-6 

Uczeń:
I.2.8) rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury, teatru, filmu, muzy-
ki, 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 telewi-
zyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży.

Klasy 7-8 

Uczeń:
I.1.7) określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji
 
Etyka

Klasy 4-8

Uczeń:
II. 5. wyjaśnia, czym jest miłość; charakteryzuje różne rodzaje miłości; 
II. 6.wyjaśnia, co to znaczy, że rodzina jest dobrem wspólnym;
II. 6. 1. podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego rodziny.

Wychowanie do życia w rodzinie

Klasy 4-8 

Uczeń:
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 
panującą 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. wyjaśnia czego dotyczy i w czym przejawia się rodzinne wychowanie do miłości, 
prawdy, uczciwości, wychowanie patriotyczne, religijne, moralne.
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Propozycja zadania dla uczniów

W filmie „Ospa wietrzna” możemy podziwiać piękne zdjęcia, w których doskonale oddana 
jest lekkość, zwinność i piękno tańca. Niezależnie od tego czy potraficie zrobić szpagat i 
zgrabny piruet, wy również możecie poczuć te jakości w tańcu. Proponujemy zrobić proste 
ćwiczenie. Przygotujcie klasę - rozsuńcie krzesła i koniecznie zasłońcie okna. Następnie 
włączcie jeden z najpopularniejszych utworów “Jezioro Łabędzie” Piotra Czajkowskiego i 
zacznijcie poruszać się (może uda Wam się z zamkniętymi oczami). Jedna z osób niech 
wypowiada słowa typu: lekkość, szybkość, piękno, ciężar, zwinność, a wy podążajcie za nimi 
i spróbujcie odczuć je w ciele. Być może na początku będziecie czuć się głupio, pojawi się 
wstyd i zahamowania, ale spróbujcie nie oceniać siebie, nie zwracać uwagi, jak wyglądacie. 
Po takim ćwiczeniu usiądźcie w kółku i porozmawiajcie o swoich wrażeniach. 
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