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Scenariusz otwartych zajęć z młodzieżą dla projektu 

pt. „Nauka przez całe życie” o numerze 2020-1-PL01-KA101-078838  

realizowanego w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Technicznych  

w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 

 
 

Prowadzący: mgr Anita Kaczanowska 

Zajęcia wychowawcze w internacie ZST w Płocku 

Grupa wychowanków 

Czas trwania: 45 minut 

 

Temat: Historia Walentynek 

 

Cele ogólne: 

– kształtowanie pozytywnego nastawienia do innych ludzi, 

– zapoznanie się z historią życia patrona Walentynek, 

– rozwijanie zainteresowania zwyczajami krajόw anglosaskich, 

– poznawanie tradycji i zwyczajów walentynkowych w różnych krajach, 

– wzbogacanie słownictwa z języka angielskiego, 

– wytworzenie radosnego nastroju w grupie. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

– zna historię święta walentynkowego i jego patrona, 

– wie, jakie zwyczaje walentynkowe panują w różnych krajach, 

– potrafi korzystać z aplikacji Kahoot, 

– poznaje nowe angielskie słówka, 

– kształtuje i ćwiczy spostrzegawczość i pamięć. 

 

Metody pracy: 

– pogadanka z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, 

– rozmowa kierowana, 

– praca samodzielna wychowanków. 

 

Pomoce dydaktyczne: 

– komputer, 

– rzutnik, 

– internet Wi-Fi, 

– prezentacja multimedialna (tekst - załącznik nr 1), 

– słówka angielskie (załącznik nr 2), 

– guiz w języku angielskim (załącznik nr 3) w aplikacji Kahoot, 

– własne smartfony wychowanków. 

 

WPROWADZENIE: 

1. Powitanie wychowanków w świetlicy internatu. 

2. Wprowadzenie do tematu: Historia Walentynek. 
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ROZWINIĘCIE: 

1. Pogadanka o święcie Luperkaliów obchodzonych w Wiecznym Rzymie w czasach 

pogańskich, które w V wieku n.e. za sprawą papieża Galazjusza zostały zastąpione świętem 

na cześć chrześcijańskiego męczennika – św. Walentego, a także o popularności Święta 

Zakochanych w krajach anglosaskich oraz o zwyczajach obchodzenia tego święta w różnych 

krajach – wykorzystanie prezentacji multimedialnej. 

2. Wyświetlenie na rzutniku angielskich słówek, które mogą być nieznane wychowankom wraz 

z ich tłumaczeniem. 

3. Konkurs w języku angielskim – wychowankowie zostają poproszeni o zalogowanie się na 

swoich telefonach do aplikacji Kahoot i poinformowani, że przy udzielaniu odpowiedzi liczy 

się ich poprawność i czas rozwiązania testu. 

 

ZAKOŃCZENIE: 

1. Wytypowanie zwycięzców quizu – trzech osób z najlepszym wynikiem. 

2. Pogratulowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu – słuchawek i tabliczki czekolady. 

3. Podziękowanie wszystkim wychowankom za liczne przybycie i wspólnie spędzony czas. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Historia Walentynek  

 

 Dzisiaj, 14 lutego, obchodzimy Walentynki, czyli święto zakochanych. Nazwa Walentynki 

pochodzi od imienia świętego Walentego, którego wspominany tego dnia w kalendarzu liturgicznym. 

Jednak początków dzisiejszych walentynek należy szukać nie w chrześcijaństwie, lecz w pogańskim 

Rzymie. 

 W połowie lutego ptaki gnieżdżące się w Wiecznym Mieście zaczynały miłosne zaloty i 

łączyły się w pary. Zwiastowało to rychłe nadejście wiosny. Z racji tego Rzymianie 15 lutego 

uroczyście obchodzili tzw. Wigilię Luperkaliów, czyli święta, festynu ku czci Fauna - boga 

płodności. W przeddzień obchodów odbywała się miłosna loteria. Imiona dziewcząt zapisywano na 

skrawkach papieru, które wrzucano do skrzynki, po czym losowali je chłopcy. Tym samym 

wylosowane dziewczyny stawały się ich partnerkami podczas luperkaliów. 

 Po upadku Rzymu tradycja ta stopniowo odeszła w zapomnienie przez wprowadzenie 

chrześcijaństwa oraz zakaz prawny, wydany przez papieża Galazjusza, który w 496 roku zabronił 

świętowania Luperkaliów. Zakazany owoc smakuje najlepiej, zatem ludzie nie przestali obchodzić 

tego święta. Kościół w tej sytuacji wolał nadać Luperkaliom chrześcijańską interpretację, czyli 

pozostawić ów dzień świętem, jednak już nie świętem na cześć pogańskiego bóstwa, ale 

chrześcijańskiego świętego. 

 Idealnym kandydatem okazał się biskup zgładzony w III wieku przez cesarza Klaudiusza  II 

Gockiego – święty Walenty. Z jakich powodów z zginął? Do dziś nie wiadomo co jest prawdą, a co 

legendą. Jedno z podań głosi, że św. Walenty zginął w obronie swojej wiary. Inne natomiast, że 

Walenty  udzielał potajemnie ślubów żołnierzom rzymskim. Cesarz Klaudiusz II za namową swoich 

doradców zabronił młodym mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić w związki małżeńskie. 

Uważał on, że najlepszymi żołnierzami są legioniści niemający rodzin. Zakaz ten złamał biskup 

Walenty, który nadal udzielał ślubów zakochanym parom. 
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 W konsekwencji św. Walenty został za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się 

w niewidomej córce swojego strażnika. Jak głosi legenda - dziewczyna pod wpływem uczuć 

Walentego odzyskała wzrok. Gdy cesarz dowiedział się o tym fakcie, wydał rozkaz ścięcia kapłanowi 

głowy. Walenty, w przeddzień swojej egzekucji, miał napisać list do ukochanej, podpisując go znaną 

dzisiaj frazą: "Od Twojego Walentego". Egzekucję wykonano 14 lutego 270 roku. W taki sposób 14 

luty stał się Dniem Zakochanych, a święty Walenty stał się jego patronem. 

 Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Tradycja 

walentynek zapoczątkowana została w kulturze anglosaskiej. Stamtąd też pochodzi pierwsza 

walentynkowa kartka. W 1415 roku Karol, książę Orleanu, wysłał ją do swojej żony Bonny 

d’Armagnac, kiedy był uwięziony w londyńskim Tower. Przechowywana jest do dzisiaj 

w londyńskim British Museum. Pierwsze prawdziwe walentynki pojawiły się w Anglii dopiero 

w XVII w. Ozdabiano je amorkami, ptaszkami i koronkami. Wraz z europejskimi osadnikami 

walentynki dotarły też za ocean, gdzie w XIX w. zrobiły prawdziwą furorę. Zakochani wręczali sobie 

czerwone kartki, najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, 

a często i miłosnym wyznaniem. 

 W Stanach Zjednoczonych Pani Esther Howland w 1847 roku otrzymała walentynkę 

z Anglii i to właśnie ją zainspirowało, by masowo wyprodukować karty walentynkowe. Sprzedawała 

je w sklepie swojego taty. Od 2001 roku Stowarzyszenie Producentów Kart Pocztowych rozdaje 

coroczne nagrody Esther Howland za najlepszy projekt walentynkowej karty pocztowej. Dziś w 

Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach walentynki są jednym 

z najbardziej dochodowych świąt. Amerykańskie Greeting Card Association szacuje, że corocznie na 

całym świecie na walentynki wysyłanych jest około miliard kartek. Oznacza to, że Walentynki 

zajmują drugie miejsce zaraz po świętach Bożego Narodzenia, podczas których wysyła się najwięcej 

życzeń. 

 Do Polski walentynki dotarły  niedawno, w latach 90. ubiegłego wieku. Powodem tego mógł 

być fakt, że mieliśmy swoje własne święto zakochanych – Noc Kupały (tzw. Sobótka), która 

przypadała z 21 na 22 czerwca. Na kresach wschodnich obchodzono także 4 marca drugie święto 

zakochanych tzw. Kaziuki, czyli dzień świętego Kazimierza, w którym dziewczyny piekły specjalne 

pierniki i ofiarowywały je swoim ukochanym. 

 Obecnie Dzień Zakochanych obchodzony jest w prawie każdym miejscu na świecie. 

Wszędzie przybiera bardzo komercyjny charakter (liczne serduszka, kartki, róże). Są jednak pewne 

różnice, które sprawiają, że Święto w poszczególnych miejscach jest obchodzone w trochę inny, 

wyjątkowy sposób. 

We Francji zamiast kartek jest zwyczaj wysyłania bukietów kwiatów z zaproszeniem na koncert lub 

do teatru. Natomiast we Włoszech upowszechnił się zwyczaj kupowania ukochonej osobie odzieży w 

czerwonym kolorze. Nieco inaczej Walentynki wyglądają w Japonii. Tam panie obdarowują 

mężczyzn czekoladkami. Są dwa rodzaje czekoladek – jedne dawane są przyjaciołom i znajomym, 

drugie - tej jednej ukochanej osobie. 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Słówka 

 

a purpose – cel, powód 

fertility - płodność 

an emperor – cesarz 
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to ban – zakazywać 

a sin – grzech 

according to – według 

to defy – przeciwstawiać się 

a rule – zasada, prawo 

a mass - msza 

a punishment – kara 

to sentence – skazać 

to exchange – wymieniać się 

to steal – ukraść 

 

American and British 

In American English it is Greeting card. In British English it is Greetings card. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

1. What was the purpose of the ancient-Roman festival known as Lupercalia? 

A.  To celebrate health and fertility 

B.  To celebrate St. Valentine 

C. To celebrate the building of the Coliseum 

D. All of these 

 

2. When was Lupercalia celebrated? 

A. 30th March 

B. 14th February 

C. 15th February 

D. 16th February 

 

3. Which emperor banned marriage for young Roman men? 

A. Constantine 

B. Claudius II 

C. Caesar Augustus 

D. Julius II 

 

4. Why did Claudius II ban young Roman men from getting married? 

A. He thought single men would be better soldiers. 

B. He thought married men would be better soldiers. 

C. He believed marriage was a sin. 

D. None of these 

 

5. According to one legend, how did Valentine defy Claudius's rule? 

A. He built a church in Athens. 
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B. He did not defy Claudius's rule. 

C. He celebrated a mass upon the hill in Napoli. 

D. He continued to wed young lovers in secret. 

 

6. What punishment did Valentine receive for wedding the young couples? 

A. He was sentenced to death. 

B. He received no punishment. 

C. He was put in jail for ten years. 

D. None of these 

 

7. In another version of the story Valentine is said to have been killed because he... 

A. stole greetings cards. 

B. helped Christians escape from Roman prisons. 

C. fell in love with a blind daughter of the guard. 

D. was causing trouble in the provinces. 

 

8. In which century did the first Valentine's Day card appear? 

A. 14th century 

B. 15th century 

C. 17th century 

D. 18th century 

 

9. The tradition of exchanging letters and cards began in... 

A. Denmark 

B. the United States 

C. England 

D. France 

 

10. Who began to sell the first mass-produced Valentine cards in the United States in the 1840s? 

A. Virginia Jacobs 

B. Esther Howland 

C. Kathleen Boland 

D. Nancy Roland 

 

 

 

 

 

 


