
 

 

«Валентин + Валентина» 

Конкурсно-розважальна програма 

14 лютого  
 

Звучить лірична мелодія. На сцену виходять ведучі 

 

Вед. 1 Як янгол ти зійшов з небес,  

Сховав за спину свої білі крила.  

В очах небесний запал не погас,  

І внутрішня, небесна, ще є сила.  

 

В своїх руках тримаєш цілий світ,  

І весь цей світ живе одним тобою.  

Як промінь сонця душу всім зігрів.  

Ти радуєш усіх людей собою.  

 

Ти - янгол, що зійшов з небес!  

З тобою я по справжньому щаслива.  

Життя без тебе втратило б свій сенс,  

Твоє кохання - моя душа і сила! 

 

Вед. 2 Серед безлічі думок,  

В океані суму й щастя,  

Через терни до зірок,  

Дивна стежка простяглася.  

 

Хтось її мина зумисно,  

Хтось на неї й не ступа,  

Комусь іти було вже пізно,  

На півдорозі хтось зверта.  

 

Але боятися не треба,  

Твій шлях підкажуть почуття,  

Й душа злітатиме до неба,  

Назад немає вороття.  

 

Про цю стежину чули всі,  

Вона - не зрада, не провалля.  

Хай знає кожен в майбутті,  

Що ім'я її - КОХАННЯ!!! 

 

Вед.1 Добрий день шановні друзі. 

 



 

 

Вед.2 Раді вітати вас у нашому святковому залі. 

 

Вед.1 Адже свято дійсно чудове – свято закоханих, свято любові, свято 

найпрекраснішого в світі почуття… 

 

Вед.2 Тож на цій чудовій ноті ми пропонуємо розпочати нашу гру 

«Валентин + Валентина» 

 

Вед.1 А допоможуть нам у цьому наші конкурсанти 

 

Вед.2 __________________________ 

 

Вед.1 ___________________________ 

 

Вед.2 ___________________________ 

 

Вед.1 ___________________________ 

 

Вед.2 ___________________________ 

 

Вед.1 А судитимуть наш конкурс – і всі про це знають, справедливе і 

шановане журі, яке ми вам представляємо: 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 

Вед.2 Існує така християнська легенда: «Коли Бог створив світ, він узяв 

горіх, розломив його і кинув між людей. відтоді кожен шукає 

свою половинку, коли знаходить ту саму, щасливі в парі весь свій 

вік». 

 

Вед.1 Отже наш перший конкурс «Знайдіть пару»: ми будемо називати 

героя твору, а учасники по черзі повинні назвати його пару за 

швидку і правильну відповідь переможці отримують 1 бал. Але 

будьте уважні, один з вас, в руках тримає дзвіночок, правильну 

відповідь називає той, хто першим задзвонить у нього. 

 

Вед.2 Тож починаймо! 

 

 Лисичка-сестричка і …..             (вовчик-братик) 

 Журавель і …                            (лисичка) 

 Кіт Базиліо ….                           (Лисиця Аліса) 

 Кай і …                                      (Герда) 

 Ассоль і …                                 (Артур Грей) 

 

 



 

 

Вед.1  Офелія і …                                 (Гамлет) 

 Дон Кіхот і ….                           (Дульсінея) 

 Ромео і …                                   (Джульєта) 

 Наталка Полтавка і                    (Петро)  

 Тетяна Ларіна і ….                     (Онєгін) 

 

Вед.2  Володимир Кличко і …             (Хайден Панетьєррі) 

 Анджеліна Джолі і …..              (Бред Пітт) 

 Оксана Марченко ….                (Виктор Медведчук) 

 Іван Царевич і …..                     (Василиса) 

 Альоша Попович і ….                (Любава) 

 

Вед.1 Існує міф про Купідона: у хлопчика була пов’язка на очах. 

Пустун стріляв із лука, не цілячись, із зав’язаними очима і той, у 

кого влучали його стріли, раптом захоплювалися жагучим, 

нестримним коханням. 

 

Вед.2 Але наш купідон поцілив в усіх учасників одночасно і замість 

жагучого почуття вони отримали новий, але не менш цікавий 

конкурс. 

 

Вед.1 Тож слухаємо уважно, усім учасникам зав’язують очі. Нашій 

найсильнішій половині випало завдання якомога обережніше і 

чистіше нагодувати свою супутницю солодощами. Хто 

найшвидше і найобережніше виконає дане завдання той отримає 

свій бал. 

 

Вед.2 Поки наші конкурсанти причепурюються ми маємо нагоду 

пограти з вашими вболівальниками 

 

Вед.1 Наш наступний конкурс  саме для вас. Нам потрібно по  одному 

вболівальнику з числа глядачів. 

 

Вед.2 Ось вони наші найсміливіші. 

 

Вед.1 Слухаємо уважно умови конкурсу, а називається він «Адамове 

яблуко». Ви маєте без застосування рук з’їсти яблуко підвішене 

на мотузці. Хто це зробить найшвидше – отримає 1 бал, який 

зможе передати тій команді, за яку вболіває. 

 

Вед.2 Тож раз два три – почали 

 

Вед.1 Молодці, гарно впоралися з даним завданням, тепер ви можете 

зайняти свої місця у залі 

 



 

 

 

Вед.2 Гарним дарунком в цей святковий день буде пісня у виконанні  

____________, тож зустрічайте бурхливими оплесками 

 

 

Пісня  

 

Вед.1 Багато про що можуть розповісти музика та рухи…..  

 

Вед.2 Тож наш наступний конкурс музичний…. 

 

Вед.1 Вам пропонуються  уривки з різних мелодій, під них ви маєте 

станцювати так, щоб це було гарно, в такт і щоб в першу чергу – 

це сподобалось нашому вельмишановному журі 

 

Вед.2 А щоб вони могли краще вас розгледіти, то шляхом жеребкування 

ви визначите з якою саме командою ви будете танцювати 

 

Вед.1 Ми гадаємо, що процес жеребкування ми довіримо нашій жіночій 

половині. Дівчата підходьте і обирайте 

 

Вед.2 В нас для вас є сюрприз, одна команда може обрати собі в 

суперники джокера, а хто він такий ви дізнаєтесь після 

жеребкування 

 

Вед.1 Отже джокером в нас буде 1 пара з числа вболівальників, і якщо 

саме вони переможуть, то дадуть змогу отримати додатком бал 

для своєї команди 

 

Вед.2 Не соромтеся, хто хоче допомогти своїй команді виграти, якщо 

охочих не найдеться ми оберемо їх самі 

 

Вед.1 Запрошуємо на сцену першу та другу пару, ваші оплески 

 

Уривки з мелодій 

 

Вед.2 Запрошуємо на сцену третю та четверту пару, ваші оплески 

 

Уривки з мелодій 

 

Вед.1 Запрошуємо на сцену п’яту та шосту пару, ваші оплески 

 

Уривки з мелодій 

 

Вед.2 Запрошуємо на сцену сьому пару та джокера, ваші оплески 



 

 

 

Уривки з мелодій 

 

Вед.1 Молодці усі гарно впоралися з даним завданням і наше журі може 

сказати, хто з вас ближчий до перемоги, тож слово їм…. оголосіть 

будь-ласка кількість балів, яка є в команд на даний момент 

 

Вед.2 Закохані дуже часто потрапляють у складні, непередбачувані 

ситуації. Від того, який вихід вони знайдуть із цієї ситуації, 

великою мірою залежать їхні подальші стосунки.  

 

Вед.1 Тож пропонуємо нашим гравцям помірятися силами в конкурсі, 

який ми назвали «Ваші дії». Оцінюється креативність відповіді! 

 

Вед.2 Ситуації для дівчат: 

Ви спізнюєтесь на побачення….. у вас залишається обмаль часу, і 

саме від Вашого вчасного прибуття на місце зустрічі залежать 

ваші стосунки… ви вибігаєте з квартири, заскакуєте в ліфт, 5,4,3 

поверх і тут….. вимикаєтеся світло, ви не розгубившись лізете 

рукою с карман і…… телефон залишився в вашій кімнаті… ваші 

дії…… 

 

Вед.1 Ваш хлопець неочікувано запросив вас на побачення. І так:  

голова немита, макіяжу немає, колготки порвалися зранку, в 

будинку зранку немає води. Опишіть ваш прикид на побаченні! 

 

Вед.2 Ви повертаєтесь з побачення набагато пізніше ніж було потрібно, 

на порозі вже стоїть мама і тримає в руці те від чого буде боліти 

не лише те на чому ви сидите, ваші дії…. і що ви скажете мамі… 

 

Вед.1 Ситуації для хлопців: 

Вас затримали на роботі і ви спішите на побачення. у вас 

залишається 10 хвилин, ви вибігаєте з маршрутки, біжите в 

квітковий магазин, вибираєте найгарніший букет і тут халепа – 

ваш гаманець витягли в маршрутному таксі, ваші дії…. 

  

Вед.2 До вас у гості прийшла дівчина, яка вам подобається. Ви 

пригощаєте її чаєм, а вона несподівано розбиває улюблену чашку 

вашої МАМИ. Ваші дії? 

Вед.1 Ви провели дівчину додому, знаєте, що вона вже набагато 

спізнилась ви відводите її до квартири, чимдуж спішите іти до 

сход і тут чуєте, як за закритими дверима її вже «радо» зустрічає 

мама….. ваші дії….. 

 

Вед.2 Ну що ж, все гарне колись закінчується так і наша зустріч з вами 



 

 

підходить до логічного завершення, а щоб наше вельмишановне 

журі могло порадитися і вибрати одного переможця ми маємо 

змогу насолодитися гарним виступом  

 

Пісня  

 

Вед.1 А тепер слово нашому журі… 

 

Виступ членів журі. Нагородження 

 

Вед.2 І на останок хотілося б, щоб усі конкурсанти станцювали нам свій 

Валентинівський танець 

  

 

Усі разом танцюють 

 

Вед.1 Наша розважальна програма закінчується, але свято триває. 

 

Вед.2 І нехай за вікнами ще холодно, ми бажаємо вам тепла у душах і, 

звичайно ж, кохання! До нових зустрічей! 

 

 


