
Свято “Halloween” 

Вчитель: Хеллоуін – свято англомовних країн, яке з кожним роком набуває 

все більшої популярності в Україні. Але що ми по суті про нього знаємо?  Чорні 

й помаранчеві кольори, переддень 31 жовтня, гарбузи-підсвічники, різноманітні 

костюми, пронизливі «страшилки» — приблизно такі асоціації виникають, коли 

ми уявляємо це свято…Насправді, за багаторічну історію свого  існування воно 

обросло багатьма легендами, традиціями і навіть назвами. Мало хто знає, що в 

деяких країнах його називають Днем реформації, Кельтським Новим роком або 

Днем мертвих. 

У США Хеллоуін – друге за масовістю свято після Різдва, але його історія і 

походження більшості людей не дуже добре відомі. Хеллоуін виник більше 

2000 років тому серед древніх кельтів на сучасній території Великої Британії. 

Календар цього народу ділив рік на дві частини – світлу і темну (літо і зиму). Їх 

зміна відзначалася гучними гуляннями. Наприкінці жовтня кельти святкували 

Самайн (кельтська назва цього місяця) – настання темної частини року. 

Перед проведенням приміщення прикрашається вирізаними з паперу 

зображеннями місяця, зірок, привидів, чорних котів и летючих миш. 

   Ведучі: Black Cat (Чорний Кіт), Old Witch (Стара 

Відьма), Ghost (Привид),Bat (Летюча Миша), Jack і Irish Children (Ірландські 

діти). 

  

Хід заходу 

  

   Black Cat – Hello, children! Today is Halloween, the last day of October. We’ve 

come to you to celebrate this holiday together!  

   Old Witch – Hello! Tomorrow it will be All Saints’ Day. All Saints won’t let us 

come but today is our day. 

   Ghost – We are here to frighten the children. Let’s begin! 

    Bat – I fly all nights and touch your heads and faces. Are you scared? 

    Children – No, we are not. 

    Black Cat —  I am a Black Cat. Don’t meet me on your way! It’ll give you a lot of 

troubles! Are you scared? 

   Children – No, we are not. 

   Ghost – I am a Ghost. I live in old houses. All nights I wander from one room to 

another and frighten people. Are you scared?  

     Children – No, we are not! 

  Old Witch – I am Old Witch. I wait for people in the forest and eat them. Are you 

scared? 

      Children – No, we are not. 

      Black Cat – The children are very brave. But when we dance round the fire they 

will be scared. 

  



        Представники  нечистої сили запалюють декілька свічок і починають свій 

«страшний» танець навколо імпровізованого вогнища. В кінці танця задувають 

свічки і прибирають їх.  Заходить Джек. 

  

        Old Witch – Look! Someone is coming here! He is  carrying a pumpkin 

lantern.(гарбузові ліхтарі) 

Who are you?  

        Jack – My name is Jack. I wander around the world. I wandered many years ago 

and I will wander forever lighting my way with this lantern. 

       Ghost – Oh, I know him! English and American children make pumpkin lanterns 

to frighten their friends!  

       Jack – You are right. They call this lantern  “jack-o’lantern”. 

   Джек високо піднімає свій ліхтар, проходить і ставить його на підвіконник. 

Забігають «ірландські» діти в масках і з кошиками в руках. 

 Irish children – Trick or treat! Trick or treat! (Гаманець або життя !)  

   Bat – What are they crying? 

   Black Cat – They want  you  to treat them or they will play a trick on you!  

     Bat – A trick? What trick? 

     Irish boy —  We’ll draw your windows and doors with a soap. We are celebrating 

Beggars’ Night today. Trick or treat! 

  The second Irish boy – Halloween is also the holiday of apple crop and children 

play games with apples. Let’s play “Lucky apple”! 

  

   Діти стають в коло і під музику починають передавати один одному два 

яблука. Раптом музика закінчується, і ті, в кого в руках опинились яблука, 

виходять в центр кола. Гра повторюється, і в центр виходить  ще одна пара. 

 The first Irish boy – We have four “lucky apples. Let’s see who is the best apple 

eater. 

 За сигналом ведучого четверо в центрі починають їсти яблука. Той, хто з’їсть 

швидше всіх – «Кращий їдака яблук». Йому вручається медаль “The best apple 

eater”. 

 The second Irish boy – This is our champion and this is his medal! 

  Дві дівчинки починають швидко чистити яблука так, щоб із шкурок вийшли 

довгі смужки. Потім вони кидають шкурку на підлогу, так, щоб вона лягла у 

вигляді букви. 

 Old Witch – What are you doing, girls? 

    An Irish girl – We want to tell fortunes. This is the first letter of my future 

husband’s name. Would you like to know the name of your future husband, Old 

Witch? 

    Old Witch – No, I don’t. Thank you very much.  

   The second Irish girl – There is one more game with an apple. You should eat this 

apple without the help of your hands. 

 Один із хлопчиків тримає підв’язане на нитці яблуко, інший намагається 

відкусити шматочок без допомоги рук. 

  

     Ghost – Our party is coming to its end. We’d like to treat you now and then we’ 

dance. Help yourself! 



  

    «Ірландські» діти роздають присутнім все, що в них є в кошиках. Свято 

завершується спільним танком. 

  

 

 


