
ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ  VII      16.02.2021 

Temat: Walentynki w naszej klasie. 

 

Walentynki – święto zakochanych obchodzone 14 lutego. Nie jest to tradycyjne 

polskie święto. Zostało ono zapożyczone z kultury anglosaskiej. Początki tego święta sięgają 

średniowiecza. Nazwa walentynki pochodzi od imienia św. Walentego, patrona zakochanych. 

Św. Walenty był biskupem rzymskim, który miał moc uzdrawiania chorych. Tak 

przynajmniej mówi legenda. W dniu jego imienin ludzie wysyłają do ukochanych 

„walentynkę” – wiersz albo wyznanie miłosne. Czasem obdarzają się upominkami. 

Walentynki sprzyjają nieszczęśliwie lub niefortunnie zakochanym, którym brakuje odwagi 

lub nie potrafią wyznać swoich uczuć. Walentynkowe wyznanie można ukradkiem włożyć do 

kieszeni, wsunąć do skrzynki lub wysłać pocztą. Otrzymują je najczęściej osoby, które 

darzymy ciepłym uczuciem, czyli przyjaciele, przyjaciółki, czasami nauczyciele 

(nauczycielki) czy sąsiedzi (sąsiadki). Przodkiem tego święta w Polsce były kupały potocznie 

nazywane nocą kupały lub sobótką, obchodzone w nocy z dnia 21 na 22 czerwca.W tym 

czasie panny na wydaniu, aby zwrócić uwagę kawalerów, stosowały magiczne sposoby, na 

przykład wrzucały im do herbaty kostkę cukru, którą wcześniej przez dziewięć dni nosiły pod 

pachą. W Polsce walentynki obchodzone są zaledwie od kilku lat. Obchodzić może je każdy 

bez względu na to, ile ma lat i jakiej jest płci.  

Co podarować z okazji Walentynek...  

    Najpopularniejszym sposobem okazania swoich uczuć naszej Wybrance (Wybrankowi) w 

tym dniu jest podarowanie karteczki z serduszkami. Może to być zarówno taka kupiona w 

sklepie, jak i narysowana odręcznie. Polecamy również wysyłanie internetowych 

walentynkowych karteczek. 



    Oprócz karteczki z życzeniami możemy w Walentynki podarować drobny prezent. 

Przygotowaliśmy kilka propozycji takich prezentów 

kwiaty (może to być zarówno bukiet róż, jak i np. pachnący hiacynt w doniczce). W tym dniu 

wypada aby to również kobieta podarowała kwiatek swojemu mężczyźnie; 

coś słodkiego - w sklepach można znaleźć mnóstwo słodkości (bombonierek, cukierków) 

przygotowanych specjalnie na tę okazję; 

maskotka lub jakaś figurka do postawienia (koniecznie z serduszkiem); 

 

Zastanówcie się, jak dokończyć te zdania: 

 

Miłość to ………………………. 

Kto kocha, ten ……………………  

W miłości trzeba ………………… 

Z miłości nie można ……………….  

Miłość nieodwzajemniona ……………… 

Miłość nastolatków ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


