
MOTYW ŚWIĄT 

W TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ 

 

 
„Dziadek do orzechów” 

 

 
 

Dzisiaj proponuję kolejną pozycję do świątecznej biblioteczki. 

Wspaniała uczta dla wyobraźni gwarantowana 😊 

 

Czy wiesz co to jest balet? 
Balet to utwór sceniczny z kostiumami i scenografią, w którym za 

pomocą tańca i muzyki często opowiedziana jest jakaś fabuła (treść, 

wątek, historia) 

128 lat temu wybitny kompozytor Piotr Czajkowski, stworzył na 

podstawie opowiadania „ Dziadek do orzechów” balet o tym samym 

tytule. 

Treścią tego muzycznego przedstawienia jest bożonarodzeniowe 

przyjęcie w domu małej Klary. Wszyscy goście oczekują rozdania 

prezentów złożonych pod choinką. Mistrzem ceremonii jest ojciec 

chrzestny Klary, który jest także konstruktorem  zabawek. Kiedy 

już prawie wszystkie prezenty zostają rozdane, pod choinką 

pozostaje jedynie, przez nikogo niechciany, Dziadek do Orzechów. 

Tylko Klara porzuca otrzymaną wcześniej lalkę i zauroczona 

przytula się do niego. Wszyscy goście wychodzą, a zmęczona 

przyjęciem Klara zasypia słodko w fotelu przytulając ukochanego 

Dziadka. 



W swoim śnie Klara wraz z Dziadkiem i zabawkowymi żołnierzami 

pokonuje armię myszy. Dziadek zamienia się w Księcia, a Klara w 

Księżniczkę.  

Mam nadzieję, ta pokrótce opowiedziana historia zachęci Cię do 

obejrzenia całego widowiska. 

Poniżej znajdziesz fragmenty baletu „Dziadek do orzechów”. Myślę, 

że słyszałeś już niektóre melodie.  

Życzę Ci niesamowitych muzycznych wrażeń 😊 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mAOGTKb6wP8 

https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg 

https://www.youtube.com/watch?v=EIZ83ZfCzO8 

 

 

Praca plastyczna - Baletnica 

 

 
 
Potrzebne materiały: 

biała kartka, nożyczki, nitka, klej (opcjonalnie) 

 

Sposób wykonania: 

- wytnij sylwetkę baletnicy (możesz wykorzystać gotowy szablon 

lub narysować baletnicę samodzielnie) 

https://www.youtube.com/watch?v=mAOGTKb6wP8
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg
https://www.youtube.com/watch?v=EIZ83ZfCzO8


- wytnij wybrany szablon śnieżynki (będzie wykorzystana jako 

spódnica baletnicy) 

- przymocuj śnieżynkę do sylwetki baletnicy (możesz ją przykleić 

również klejem) 

- przymocuj nitkę do baletnicy i możesz powiesić tak wykonaną 

pracę  jako ozdobę w świątecznym klimacie 😊 

 

Instrukcja jak należy złożyć kartkę papieru, aby wyciąć śnieżynkę. 

 
Przykłady wzorów śnieżynek. Możesz także wyciąć swoją śnieżynkę 

według własnego pomysłu😊 

 

       
 

 



Szablon baletnicy 

 

 

 



 
Odnajdź ukryte przedmioty 

 

 
https://www.digipuzzle.net/christmas/cartoons/puzzles/hiddenicons

.htm?language=english&linkback=../../../education/christmas/index.h

tm 

 

 
Przyjrzyj się uważnie śnieżnej kuli, a następnie umieść w niej te 

same przedmioty. Sprawdź swoją pamięć😊.  

 

 
https://www.digipuzzle.net/minigames/crystalball/crystalball_christ

mas.htm?language=english&linkback=../../education/christmas/inde

x.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kryteria sukcesu: 

-potrafię powiedzieć co to jest balet 

-rozwijam wyobraźnię  

-ćwiczę zdolności manualne 

-potrafię rozwinąć zagadki według określonego schematu 
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