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Cele: 

Uczeń: 

 Zna historię i tradycje walentynkowego święta. 

 Zna utwory literackie i muzyczne o tematyce miłosnej. 

  Integruje się z rówieśnikami poprzez obcowanie ze słowem mówionym  

i muzyką. 

 Umacnia więzy przyjaźni i rozwija umiejętność okazywania uczuć. 

Metody pracy : 

 Analityczno-percepcyjna, problemowo- twórcza. 

Formy pracy: 

 Śpiew, ruch przy muzyce, rozwiązywanie zagadek. 

Środki dydaktyczne : 

 kartki walentynkowe, wiersze, sentencje, piosenki o miłości i przyjaźni, 

zagadki, rekwizyty. 

Osoby prowadzące: 

Weronika Z., Michał K. Paulina O. i Bartek F. 

Jury: 

…………………………………… 



…………………………………… 

…………………………………… 

Sekretarz powołany przez jury: ………………………………….. 

 

Przebieg imprezy 

Wstęp 

Piosenka: Cóż wiemy o miłości 

Prowadzący: 

Powtarza Cóż wiemy o miłości – to pytanie jest najważniejszym w dniu dzisiejszym. 

A czy  wiecie dlaczego? (odpowiadają uczestnicy). 

To spróbujmy poszukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania: 

Oprócz tego głównego „Cóż wiemy o miłości”, zadamy fundamentalne pytanie „co to 

jest właściwie ta miłość”? i „co to znaczy kochać”? Odpowiedź pomogą nam znaleźć 

gry i zabawy, a także myśli wielkich i sławnych ludzi. 

Myślą przewodnią naszych dociekań niech będą słowa naszego wielkiego rodaka 

Jana Pawła II: Miłość. Jest to poniekąd wielka Przygoda, ale to też równocześnie 

wielkie Zadanie. 

A więc zaczynamy naszą wyprawę w krainę miłości. 

I. Zanim przejdziemy do zadań konkursowych poprosimy naszą koleżankę  ……. 

o zaśpiewanie pieśni a wy zastanówcie się jaki jest tytuł tego utworu. Podpowiedzią 

jest nazwisko pierwszego wykonawcy i popularyzatora Bułata Okudżawy. Po 

wysłuchaniu utworu prosimy o szybka odpowiedź. Do odpowiedzi zgłaszamy się 

przez podniesieni ręki. 

Zaznaczamy równocześnie, że każda klasa to jeden zespół. 

Prowadzący : 

Prosimy o werdykt (po wykonaniu utworu). 

Kolejną myślą, którą chcemy wam przedstawić są słowa: św. Jana: Nie miłujemy 

słowem i językiem, ale czynem i prawdą. m 

II. Każda klasa miała przygotować piosenkę, która najlepiej wyjaśni, a co to jest 

miłość. Prosimy o zaprezentowanie wybranych piosenek przez poszczególne klasy. 



Prowadzący: 

Prosimy o werdykt (po wykonaniu utworu). 

III. A teraz przejdziemy do kategorii „Słynni kochankowie”. Waszym zadanie będzie 

rozpoznać imiona, bądź nazwiska pokazanych postaci i osób. (Tadeusz i Zosia, 

Jadwiga i Jagiełło, Jan III Sobieski i Marysieńka, Zbyszko z Bogdańca i Danusia, 

Romeo i Julia, Ania z Zielonego Wzgórza i Gilbert, Bella Swan i Edward Cullen). 

Prowadzący: 

Prosimy o werdykt ( po wykonaniu utworu). 

A teraz przedstawiamy wam kolejną myśl św. Augustyna: Kochaj i rób co chcesz. 

IV. Kolejna kategoria będzie przedstawienie słowa „kocham” w różnych językach. 

Klasa, która wypisze najwięcej wyrazów zwycięży. 

Prowadzący : 

Prosimy jury o werdykt. 

Zobaczmy która klasa prowadzi? 

Ogłoszenie wyników... 

Prowadzący : 

Paulo Coelho powiedział: 

"Miłość jest treścią naszego istnienia. 

Jeśli się jej wyrzekniemy, 

umrzemy pod drzewem życia, 

nie mając śmiałości, by zerwać jego owoce". 

Czy zastanawialiście się kiedyś ile mamy symboli miłości? Następne zadanie będzie 

polegało na ich wyliczeniu. Czas na wykonanie 1 minuta. Prosimy liderów o podanie 

odpowiedzi. 

Prowadzący: 

Obecnie proponujemy coś miłego dla oka i ucha, bowiem kolejne konkurencje będą 

niezwykle atrakcyjne. Na początek proponujemy konkurs na najciekawsze  

oświadczyny. Prosimy o wytypowanie dziewczyny i chłopaka z każdej klasy i 

przygotowanie krótkiej scenki. 

Prowadzący:  



Prosimy jury o werdykt. 

Prowadzący:  

Wszyscy wiemy, że kobiety lubią trafiać do serca mężczyzn przez  żołądek. Dlatego 

prosimy wybranki serca o obranie jabłka, jak najcieniej i z obierzyn ułożenie serca. 

Następnie nakarmić jabłkiem swego mężczyznę. Jest to zadanie na czas. 

(Czy już możemy prosić o podanie wyników?) 

A teraz prosimy panów o uwagę. Waszym zadaniem będzie przyszyć jak najszybciej 

guzik do materiału. Ma to być zrobione dobrze. 

Prowadzący : 

Prosimy jury o werdykt. 

Prowadzący: 

Ostatnią konkurencja będzie wyrażenie słowa miłości za pomocą ciała. Ma to być  

rzeźba ciała. Przygotują je wszystkie klasy a jury wybierze najciekawszą. 

Prowadzący: 

Prosimy jury o werdykt i podsumowanie. 

Inicjatorem przedsięwzięcia była p. Barbara Zielonka 


