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Цілі: ознайомити учнів із символами свята, зі звичаями країни, мова 

якої вивчається; розвивати соціокультурну компетенцію учнів з викорис-

танням матеріалу, пов'язаного з історією, святами та традиціями 

Великобританії; розвивати мовленнєві навички та логічне мислення дітей; 

створити сприятливі умови для заохочення дітей до подальшого вивчення 

іноземної мови. 

Хід заходу 

У залі лунає музика. Зал святково прикрашений. Виходять ведучі. 

1-й ведучий.  

Що то є за днина,  

Що то є за свято,  

Що сюди зійшлося  

Людей так багато. 

2-й ведучий.  

Знаю, що за днина, 

всім варто це знати —  

Свято Валентина!  

Закоханих свято! 

 

Вчитель: День Святого Валентина - найніжніший, найромантичніший і 

найщасливіший день для всіх закоханих. День, наповнений сердечками, 

цукерками, листівками, трояндами і словами кохання. Це день виявлення 

почуттів та зізнань День, коли навіть най нерішучіший може сказати: 

«КОХАЮ», “I LOVE YOU”. 

1-й ведучий.   

Ось уже 120 років це свято є одним з найулюбленіших на Заході й у 

нашій  країні. Його   святкують   дорослі й  діти,  сім'ями  й  у  колі друзів.   А   

прийшло   воно до нас із Франції, де святий Валентин є покровителем святих. 

2-й ведучий. St. Valentine's Day is very popular in England. St. Valentine is 

the patron saint of lovers. On the 14th of February young men and women declare 

their feelings for each other. 

1-й ведучий. Today we are celebrating this holiday. It is interesting to know 

how this holiday came into being. St. Valentine's Day has roots in several different 

legends. But we prefer the following one. 

 

2-й ведучий. У III ст. нашої ери 

римський імператор Клавдій II видав 

указ, який забороняв одружуватися. 

Він вважав, що шлюб утримує 

чоловіків у домівках, а їх покликання 

— бути хорошими солдатами й 

лицарськи захищати Рим.  

1-й ведучий. Молодий 

християнський священик Валентин 

не послухав наказу й потаємно вінчав 



юних закоханих. Довідавшись про «антидержавність» одруження, імператор 

повелів ув'язнити порушника закону й потім стратити. 

2-й ведучий. У в'язниці Валентин, не маючи священних книг, 

різноманітив своє нежадане дозвілля тим, що писав листи доньці тюремника. 

Листи були такі ж прекрасні, як і донька. Молоді люди покохали одне 

одного. 

1-й ведучий. Перед стратою, 14 лютого 270 року, він відправив дівчині 

прощальну листівку з короткою фразою «Від Валентина». 

2-й ведучий. Цей день був днем страти. Священик був схоронений у 

церкві св. Праксиди в Римі, її ворота стали називатися «Братами Валентина». 

1-й ведучий. Years passed. Valentine became a saint. St. Valentine's now is 

a day for sweethearts. 

1-й ведучий. День   святого   Валентина   в   різних країнах   світу   

святкують по-різному. У Римі, наприклад, 15 лютого в честь бога полів, лісів 

Фавна здійснюється обряд. Його виконували жерці. Вони приносили цапа чи 

собаку. Із їх шкіри вирізали батоги, якими били жінок. Це сприяло їх 

плодючості. Вважали, що в цей день кожна птиця вибирає пару й починає 

шлюбний сезон. 

2-й ведучий. У Британії вибирають пари жеребкуванням. На листівки 

записували ім'я Дівчини, їх поміщали у скриньку й потенційні женихи виби-

рали свою долю. 

1-й ведучий. В Англії вручаються подарунки Й вітальні листівки. 13 

Лютого ввечері подарунки клали під двері, дзвонили і стрімголов бігли. 

2-й ведучий. А в Японії це свято суто чоловіче. Вітають тільки 

чоловіків. Вважають, що коли підлегла не привітає начальника зі святом, 

завтра вона буде звільнена. 

1-й ведучий. Квітковою емблемою свята святого Ва-

лентина є Червона троянда. Стверджують, що початок 

цієї традиції поклав Людовик XVI, який подарував у 

цей день Марії Антуанетті червоні троянди. 

2-й ведучий. За легендою, вони з'явилися завдяки 

Афродиті, богині кохання та краси. Поспішаючи до 

свого коханого, вона наступила на кущ білих троянд, 

уколола ногу шипами, і її божа кров пофарбувала їх у 

червоний колір. 

RED ROSE 

The rose was the flower of Venus, the Roman goddess of love. Red is a 

color that stands for strong feelings. This is why the red rose is a flower of love. 

 

1-й ведучий. Червона троянда — не єдина емблема Дня закоханих 

запрошуємо учнів, які розкажуть нам про символи свята. 

 

 

 

 



HEART 

 

A long time ago, people believed that all the 

emotions were found in the heart. In later years, they 

thought only the emotion of love was connected with 

the heart. 

The heart is still a symbol of love, and it is also a 

symbol of Valentine's Day. 

 

 

RIBBONS 

Ribbons go back to the days when ladies gave ribbons to their favorite 

knights when they went to war. 

 

 

LACE 

 

Lace comes from a Latin word, it means "to catch". 

Lace was supposed to catch the heart of a loved one. 

Lace is a pretty fabric made by weaving together fine 

threads. Hundreds of years ago, women carried lace 

handkerchiefs. If a woman dropped her handkerchief, a man 

nearby might pick it up and return it to her. Sometimes she 

might drop her lace handkerchief on purpose to encourage 

romance. 

Soon people thought of romance when they thought of lace. They began 

using paper lace to decorate chocolate boxes and Valentines cards. 

 

GLOVES 

 

Years ago, when  a man proposed marriage to a 

woman, he "asked for her hand". The hand became a 

symbol of marriage and love. Soon gloves also became 

a symbol of love. 

 

 

 

 

RINGS 

 

In some countries, men and women exchange rings 

when they become engaged or marry. Valentine's Day is a 

popular day for giving an engagement ring. An engagement 

ring usually has a stone or jewel set in it. 

 



 

DOVES 

 

Doves were thought to be favorite Virus of Venus. 

They remain with the same mates all their lives. The males 

and females both care for their babies. These birds are 

symbols of loyalty and love. They are also  symbols  of 

Valentine's Day. 

 

CUPID 

 

Cupid is a son of Venus, goddess of love. He 

could cause people to fall in love by piercing them 

with one of his magic arrows. Купідон – це син 

Венери, богині кохання. 

 

 

 

 

 

Вчитель: У це свято закохані можуть виявити свою симпатію, якщо 

раніше не наважувалися. Але будь-який подарунок чи листівка повинна мати 

емблему у вигляді червоного серця. 

 

А як звучать три заповітні слова, які так хочеться почути і сказати коханому 

чи коханій на різних мовах світу? Саме 14 лютого ці визнання є самою 

повторюваною фразою в історії. Різне поєднання звуків несе одні і ті ж емоції 

у росіянина і шведа, українця і француза, японця і китайця. Можна сказати 

своєму коханому чи коханій «Я тебе кохаю» на 16 мовах світу.  

 Український « Я тебе кохаю»  

 Російський «Я тебе люблю»  

 Білоруський «Я цябе кахаю» (Я цабе кохаю)  

 Ангійський«i love you» ( Айлавю)  

 Польський «Kohamcie» (Кохам цие)  

 Італійський «Tiamo» (Ті амо)  

 Французький «Jet’aime» (Же тем)  

 Іспанський «Teamo» (Ті амо)  

 Німецький «Ichliebedich» (Іх либе дих)  

 Японський «Aishiteimasu» (Аі шите имасу)  

 Китайський «Woainei» (Во ай ні)  

 Португальський «Teamo» ( Ті амо)  

 Єврейський «Aniohevotakh» (Анни охев отах)  

 Ірландський «Thaimingrabhleat» ( Тайм ин гра літ)  

 Грецький «S’agapo» ( С’агапо)  

 Шведський «Jagalsakardig» (Яг алскар диг)  



 

Всі ми уважно слухали розповідь про історію Дня Святого Валентина. 

А зараз ми спробуємо дати відповіді на запитання до нашої теми. 

 

A VALENTINE QUIZ 

1. Valentine’s Day is on … . 

a) 14 February 

b) 14 January 

c) 14 March 

 

2. On this day people … . 

a) send long letters to each other 

b) get married 

c) send cards to each other 

 

3. The day got its name from … . 

a) a girl’s name 

b) a priest name 

c) the name of a Roman Emperor 

 

4. Saint Valentine went to prison because … . 

a) he secretly married people 

b) he secretly got married 

c) he didn’t go into the army 

 

5. Cupid is a young boy with … . 

a) a bow and an arrow 

b) a trumpet and a horn 

c) a dog and a cat 

 

6. Valentine is a greeting card named after … . 

a) A Roman goddess 

b) the notes written by Valentine 

c) a Roma emperor 

 

7. What is the symbol of love? 

a) Cupid 

b) Apollo 

c) Arius 

 

8. What is the flower of love? 

a) snowdrop 

b) rose 

c) tulip 

 



9. What is Valentine’s Day color? 

a) pink 

b)  red 

c) yellow 

 

10.  These birds are symbol of love. 

a) eagles 

b) doves 

c) sparrows 

 

PUZZLE “RELATIONSHIPS” 

V V A L E N T I N E 

O S C I Y A L K M T 

S N H I J H O L I F 

C O O K V E D O L S 

U O C M A A O V Q I 

P B O Y F R I E N D 

I F L I L T W G O S 

D I A O E R O S E O 

O M T E D O V E S M 

S W E E T H E A R T 

 

 

Key: love, sweetheart, doves, rose, Cupid, boyfriend, chocolate, heart. 

А зараз подивимось відео про історію дня Святого Валентина.  

Thank you for your attention! 

Happy St. Valentine's Day! Our party is over. 

 

 

  



   
 

    
 

   
 



  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 

 

 


