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Клас: 5 

Тема: День святого Валентина 

Мета: Розширити знання дітей про звичаї, традиції народів Європи. 

Розвивати: кругозір, уважність, навички правильного використання 

мовних форм ввічливості. Навчити чемно ставитися до людей вміння 

слухати.  

            Формувати: культуру поведінки, культуру почуттів, знання учнів про 

свято, про традиції, обряди в різних країнах світу; 

            Виховувати: дружелюбність, наполегливість, добрі взаємовідносини, 

любов до прекрасного. 

Обладнання: два серця, валентинки, ручки, стрічки, цукерки, два шарфа, 

скоч, ножиці, емблеми команд, матеріал для гри. 

Хід виховного заняття 

I. Організація класу 

1. Привітання 

Доброго дня! Сідайте зручніше. 

2. Налаштування настрою на роботу 

День чарівний, справжнє диво, 

В класі посмішок багато,  

В класі людно і красиво,  

Бо у нас сьогодні свято 

II. Основна частина 

1. Актуалізація опорних знань 

Напевно ви всі любите свята, а які саме? 

Я теж люблю свята, особливо старовинні, такі як новий рік.. Мені сумно 

думати про те, як багато старовинних свят ми розгубили, забули. Але зараз 

люди намагаються повернути їх. Кожне свято мало свої звичаї, своє обличчя. 

На свята дарували квіти. Робили подарунки. 



А якщо нам взяти і відсвяткувати яке-небудь старовинне свято? Якщо  

вийде добре, сподобається, то його можна святкувати щороку. Уявляєте, 

яким приємним буде наше життя? 

2. Оголошення теми і мети уроку. МНД. 

Тому сьогодні я пропоную вам відзначити прекрасне, веселе давнє 

свято. та збудувати будинок дружби і кохання в вигляді серця. 

У нас представлені дві команди: 

- Команда рожевих 

- Команда червоних 

(на кожному члену команди сердечко – з відповідним кольором) 

- За правильність виконання завдання я буду вам допомагати будувати 

ваш будинок – кохання. А журі в кінці нашого заняття підведуть 

підсумки і визначать переможців. 

- Отже, не гаймо, а працювати плідно починаймо. 

3. Вступна бесіда  

Адже до справжнього  свята готуються заздалегідь, готують сюрпризи 

для друзів, подарунки. Про них ми ще згадаємо, а зараз – декілька слів про 

наше сьогоднішнє свято. Це – миле, домашнє, забавне і незвичайне свято – 

День святого Валентина або Свято всіх закоханих! 

Незвичайне воно тому, що зовсім не слов’янське… Але Європа святкує 

його з великим задоволенням вже 120 років. Мабуть, це чудово, що до черги 

жіночо-чоловічих свят приєдналося ще одне – прекрасне свято з 

надзвичайно-сумною і романтичною історією, яку мало хто з нас знає. 

Послухайте три легенди пов’язаних з цим святом. 

Учень 1: легенда 

День святого Валентина, свято кохання та всіх закоханих – це 14 

лютого. А ось послухайте цікаву історію цього прекрасного свята.  

14 лютого стародавні римські племена святкували свого бога Луперкуса 

– бога родючості. Це було весняне святкування, оскільки тодішній календар 



відрізнявся від сучасного, і лютий припадав на ранню весну. Однією із 

традицій цього свята було згадування імен. Напередодні дня святкування на 

тоненьких смужках паперу писали імена римлянок і поміщали ці смужки у 

глечики. Кожен хлопець витягав свою смужку з іменем коханої. 

Учень 2: легенда 

Існує легенда, що 14 лютого стало Днем святого Валентина завдяки 

священику Валентину, що жив в Римі за часів імператора Клавдія. Тоді 

існував наказ, що забороняв римським воїнам одружуватися. Клавдій II був 

упевнений, що сім’я заважатиме чоловікам воювати. Проте священик 

Валентин вінчав таємно закохані пари, зневажаючи імператорський наказ. За 

це його заарештовано, кинуто у в’язницю і страчено саме 14 лютого, як день 

закоханих і вже не в честь бога Луперкуса, а в честь Валентина. 

Учень 3: легенда 

А ось ще одна прекрасна оповідь з приводу цього прекрасного свята. 

Святий Валентин, священик з Терні (Італія) мав чудовий квітник. І в нього 

була звичка роздавати квіти закоханим молодим людям. Священик Валентин 

встановив дату роздачі квітів – 14 лютого, а саме став захисником усіх 

закоханих.  

Завдання 1. Шотландія 

Для жителів Шотландії день святого Валентина – є приводом для 

різноманітних жартів і розваг. Ми з вами також пограємося. У кожної 

команди є будинок, тільки з нього потрібно зробити будинок – кохання у 

вигляді серця. (Весь матеріал подано командам). 

Завдання 2. Білорусія 

Розповідь: В Англії існувало повір’я за яким перший чоловік, якого 

зустрічала дівчина 14 лютого,повинен був стати її Валентином – хоче вона 

цього чи ні. Але дівчата знайшли вихід із цієї ситуації: цього дня вони гуляли 

із зав’язаними очима. 

Гра «Сердечко» 



Ось ми з вами зіграємо у гру, із зав’язаними очима. Беруть участь по 

одному учаснику із кожної команди. Вам потрібно намалювати сердечко із 

зав’язаними очима. 

Завдання 3. 

Яка команда скаже найбільше компліментів. 

Завдання 4 

Хто з хлопців зав’яже краще стрічку. 

Завдання 5 

Гра із зав’язаними очима. 

Виходять по одному гравцю з кожної команди і кожен учасник повинен 

назбирати для своєї команди валентинки. 

Завдання 6 

А зараз напишіть привітання до святого Валентина та приклеїмо їх до 

нашого будиночку у вигляді серця 

Завдання 7 

Розповідь 

Італійці в день святого Валентина вважають своїм обов’язком дарувати 

коханим солодощі. В Італії цей день так і називається «Солодким» 

Дарунок. 

Ось і я вам дарую цукерочки в знак дружби, як це роблять в Італії. 

Гра «Кому віддаси» 

Кожному по цукерці. Скажи кому б ви віддали цукерочку: другові, 

близькій людині чи з’їли самі? 

А зараз наше журі оголосить результати, яка ж команда виграла. 

Я вас щиро вітаю з наступаючим святом. З Днем святого Валентина. 

Підведення підсумків 

  

 


