
Святкування Дня подяки в літературній кав’ярні. 
 

Мета: 

 - ознайомити студентів з культурою та традиціями англомовних країн. 

 - виховувати інтерес та повагу до культури свого рідного краю та країни, мова якої 

вивчається. 

Обладнання: 

 - мультимедійна презентація «День подяки», вітальні листівки. 

 

На столах запечена індичка, гарбузовий пиріг і чай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар. Добрий день, друзі! Ми раді вітати Вас на нашому святі присвяченому 

Дню подяки. 

  Звичаї та традиції більшості країн тісно пов’язані з їх історією, родиною та 

домівкою. В англомовних країнах - Великобританії, Канаді, США, стало доброю 

традицією приїздити додому на Різдво, робити подарунки у День матері та День 

батька, пам’ятати свій гімн, знати своїх сусідів та підтримувати з ними дружні 

відносини. 

Серед свят є і зовсім незвичайні, такі як: День раптового прояву доброти, День 

благословення велосипедів, День Друзів, День Бізнесвумен, День солодощів та 

Національний день, коли можна їсти все, що хочеться. 

День подяки (Thanksgiving Day), або День індички - одне з найпопулярніших 

свят в США та Канаді, яке святкується в четвертий четвер листопада .Звідки ж 

насправді походить це свято? Які має традиції? 



Давайте послухаємо історію цього чудового свята. 

(Супроводжується презентацією «Thanksgiving Day»). 

Ведучий1  Своїм коріння свято сягає далекого 1620 року, коли після двохмісячного  

плавання до берегів Америки причалив англійський корабель Mayflower. На ньому 

припливли близько ста пілігримів, які через релігійні переслідування залишили рідну 

країну та відправилися у таку небезпечну подорож у пошуках вільної землі.       

Пілігрими поселилися на території сучасного штату Массачусетс. Спочатку життя 

була дуже важким - їм не було чого їсти та де жити. Особливо суворою видалась зима, 

яка забрала багато життів. 

Більше половини людей загинули від різних захворювань. 

Ведучий2 Наступної весни індіанці з племені ірокезів навчили їх виживати в нових 

умовах. Лише завдяки індіанцям, які навчили колоністів вирощувати боби, кукурудзу, 

гарбузи, показали де полювати на дичину. Поселенці зібрали дуже щедрий врожай 

восени 1621 року, який дозволив би їм пережити наступну зиму. Колоністи мали 

безліч причин бути вдячними, тому організували свято. На цьому святі був присутній 

вождь та 90 індіанців. Колоністи навчилися в індіанців готувати страви з журавлини, 

кукурудзи та гарбуза. 

Ведучий1 Коли Сполучені Штати стали незалежною державою, конгрес запропонував 

один день на рік святкувати як День подяки для всієї країни. Свою офіційну назву та 

дату (26 листопада) свято отримало лише через більш ніж 160 років, після указу 

тодішнього президента США Джорджа Вашингтона в 1789 році. Цікаво, що сам 

президент вкладав у свято ідею подяки американців своїй конституції. Але по-

справжньому національним святом День Подяки став в 1863 році, коли президент 

Авраам Лінкольн під час громадянської війни призвав сторони сісти разом за стіл, як 

під час Дня подяки. Саме він встановив дату, за якою й нині відзначають свято: 

четвертий четвер листопада. 

Ведучий 2 Зі святом пов’язано багато традицій, які американці пильно бережуть. Цього 

дня всі члени сім'ї повинні сходити в церкву, а після служби зібратися за одним 

столом, на якому неодмінно будуть індичка, гарбузовий пиріг, картопляне пюре і соус 

із журавлини. Під час святкової вечері існує традиція рахувати «подарунки долі», коли 

кожен бере чистий аркуш паперу та записує з одного боку усе хороше, що сталося з 

ним, за що він вдячний, а з іншого - те, що було поганого і що ти пробачаєш усім. 

Зазвичай хороше переважає, і за це теж дякують один одному та Богу. Після самого 

свята американці мають ще два вихідних, на які зазвичай гарно їдять, але й 

відпочивають. 

Ведучий 1 Напередодні Дня подяки американці не забувають про тих, хто не має 

родини та не може дозволити собі святковий стіл а тому квітне благодійність: люди 

намагаються нагодувати та порадувати своїх близьких, яким не пощастило в житті. 

Навіть у метро влаштовують спеціальні столи, на які всі бажаючі можуть покласти 

пожертвування та продукти. Благодійні організації напередодні свята роздають зібрані 

подарунки та організовують безкоштовні обіди. У газетах розміщують оголошення про 

пожертвування для благодійних святкових обідів для бездомних, на станціях метро 

навіть стоять спеціальні столи, куди можна складати подарунки для знедолених. 

Ведучий 2 Найважливіший атрибут Дня подяки є- індичка. На першому святі колоністи 

пожарили та разом з’їли чотирьох індичок, яких спіймали в лісі. З тих пір індичка та 

День подяки стали синонімами. На птахоферма спеціально відгодовують близько 45 

мільйонів індичок для цього свята. 



Ведучий 1 Другий атрибут свята - святкові веселі паради, з костюмами 17 століття та 

костюмами індіанців та футбольні матчі. 

Ведучий 2 До речі, американська традиція запікати індичку для святкової вечері не 

оминула і Білий дім, де починаючи з XIX століття, фермери дарують президентам на 

свято живих індичок. В той час, коли більшість сімей купують птицю, готову для 

приготування, Представники Білого дому мали проблему - непросто, побачивши живу 

індичку, з’їсти її на вечерю. Таким чином, в 1989 році з’явилась ще одна, сучасна 

традиція - помилування індички. Протягом багатьох років президенти приймають 

участь в веселій церемонії, в якій кільком індичкам надають спеціальне президентське 

«помилування». 

Ведучий 1 Сьогодні День подяки святкується у другий понеділок жовтня в Канаді та 

четвертий четвер листопада в США. 

Ведучий 2 Це свято - час згадати все хороше, що ми маємо та подякувати за це. 

Послухайте, які чудові вірші існують про вдячність: 

ЧИТЕЦЬ 1  

Вечірнє сонце, дякую за день! 

 Вечірнє сонце, дякую за втому. 

За тих лісів просвітлений Едем 

 і за волошки в житі золотому. 

За небо в небі, за дитячий сміх. 

За те, що можу, і за те, що мушу. 

Вечірнє сонце, дякую за всіх,  

котрі нічим не осквернили душу. 

За те, що завтра жде своїх натхнень. 

Що десь у світі кров ще не пролито.  

Вечірнє сонце, дякую за день,  

за цю потребу слова, ж молитви. 

Л.Костенко 

ЧИТЕЦЬ 2  

Тато вчить мене завжди: 

- Сину мій, ти щедрим будь! 

Честь з молоду бережи  

Й вдячним бути не забудь! 

ЧИТЕЦЬ 3 

Хай душа буде світлою в нас  

Й промениться завжди доброта  

Будьмо вдячні і щедрі веж час, 

Бо у цьому життя повнота. 

ЧИТЕЦЬ 4 

Спасибі тобі, оксамитовий ранок 

 За ніжну у травах росу. 

Це диво твоє, променистий світанок, 

З любов’ю в руках пронесу. 

Спасибі, джерельце за воду цілющу,  



Прозору, ж чиста сльоза. 

Наповнює світлом і зцілює душу  

Вода, що дають небеса. 

 

ЧИТЕЦЬ 5  

Я дякую лісу за тишу і спокій  

Дерев загадкових, старих. 

Спасибі і ночі, яка ніби фея  

Все сповнює вражень нових. 

 

ЧИТЕЦЬ 6  

Спасибі, пташино за те, що літаєш, 

Спасибі за спів солов’ю. 

Спасибі, коханий за те, що кохаєш, 

І я тебе також люблю. 

Нехай почуття не загаснуть з роками, 

Хай линуть з сердець джерелом, 

Нехай після ночі наступить світанок, 

А ми будем тільки разом. 

Птахи хай співають від ночі до рання, 

І співів нам чути злиття. 

Спасибі тобі, дивовижне КОХАННЯ 

За те, що існує життя! 

 

ЧИТЕЦЬ 7 

Я дякую Бога за все: 

За те, що живу і радію  

За те, що дочка я й сестра  

За те, що кохаю і мрію.  

 

ЧИТЕЦЬ 8 

Те, що я можу і маю  

За те, що я горя не знаю  

За те, що я вранці встаю  

І серцем цей світ зігріваю.  

 

ЧИТЕЦЬ 9 

Я дякую Бога за нашу сім’ю 

За те, що і дихаю я і люблю  

Я вдячна йому за роботу і дім  

За те, що в достатку живу я у нім. 

 

 ЧИТЕЦЬ 10 

За те, що не хвора, не маю проблем  

За те, що з сім’єю ми дружно живем  

За рік цей цікавий, спокійний і легкий  

Я дякую Богу від щирого серця. 



ЧИТЕЦЬ 11 

За друзів, кохання і хліб на столі  

За наше навчання ми вдячні  

Тобі за те немає образ ані зла  

Хай наша любов буде вічно жива. 

 

 ЧИТЕЦЬ 12 

Я всім бажаю за столом  

Хай душі повняться добром  

І богу дякуємо за все 

Що день прийдешній нам несе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведучий 2 День подяки - це день, коли люди надсилають листівки з теплими словами 

своїм близьким, друзям, колегам по роботі, вчителям. В цей день люди виражають свої 

почуття через такі спеціальні листівки. 

(Листоноші роздають листівки «You are special. Thanks for being my friend») 

 Ведучий 1 Святковий обід - це чи не найголовніший атрибут свята. Він збирає 

навколо себе родини, він є символом добробуту та процвітання кожної родини. 

 Ведучий 2 Головною стравою є, звичайно, індичка. Традиційно, її потрібного 

готувати власноруч, усією родиною. Цікаво, що ця пташка є основою святкового столу 

не просто так. За легендою, це була єдина дичина, яку могли вполювати перші 

поселенці, Зазвичай, її фарширують яблуками чи гарбузом, запікають в духовці та 

подають з овочевим гарніром - зеленим горошком, кукурудзою, картоплею. Вважають, 

що всі ці овочі були на святковому столі першого Дня Подяки. До того ж, готують 

спеціальну підливу до індички. 

Ведучий 1 Окрім індички на столі обов’язково має бути солодка картопля, 

журавлиновий або журавлиново-апельсиновий соус та гарбузовий пиріг.  

Ведучий 2 А зараз невеличка вікторина: 

  

1.Скільки індиків з'їдають в Америці на День Подяки 



- 45 млд 

- 45 МЛН 

2. Пиріг на День подяки печуть із : 
- журавлини 

- сметани 

- гарбуза  

 
3.Чому померло так багато іммігрантів (пілігримів) у 1620 році? 

- тому що зима виявилася надто холодною і в них не було достатньо їжі 

- тому що велася війна з індіанцями 

- тому що вони захворіли на невідому хворобу 
 
 4.Індіанці допомогли пілігримам вижити тому що...  

- навчили їх рибалити, полювати і вирощувати рослини 

- ловили за них рибу, полювали за них і ростили їм 

- дали їм достатньо їжі 

5.Восени 1621 року пілігрими мали багатий урожай, тому організували свято : 

- в честь багатого урожаю 

- щоб подякувати Богові і друзям  

- в честь дружби 

 

6.Вперше національне свято було проголошено в 1777 році щоб: 

- відсвяткувати перемогу американців над британцями 

- щоб відсвяткувати єдність країни 

- щоб відсвяткувати перемогу над французами 

 

7. Лінкольн проголосив, що День Подяки святкуватиметься:  

- четвертого четверга в листопаді 

- третього четверга в грудні 

- четвертого четверга в січні 

 

8.Які традиції Дня Подяки 

- футбол і парад 

- індичка, парад і футбол 

- покупки, парад але не футбол  

 

9. Найбільш важливим на День Подяки є...   
- приготування та смакування індичкою г 
- святкування свята в родині 
- багатий святковий обід 

Ведучий 2 На День Подяки американські сім’ї збираються дома, готують смажену 

індичку, гарбузовий пиріг, картоплю, журавлиновий соус та багато інших страв. 

Зібравшись за святковим столом, вони дякують за все найкраще, що вони мають. Тому 

зараз я пропоную поринути в американську культуру і подякувати Богові за всі блага 



,які ми мали у цьому році... 

- Я дякую Тобі Господи що... (всі по черзі). 

 Ведучий 1 Потім родина молиться Богові, пропоную зробити це англійською мовою, 

щоб відчути атмосферу американських пілігримів. 

The Our Father — The Lord’s Prayer 

Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come; 

thy will be done in earth as it is in heaven. 

Give us this day our daily bread; 

and forgive us our trespasses 

as we forgive them who trespass against us; 

and lead us not into temptation, 

but deliver us from the evil one. 

Amen. 

Ведучий 1 Після молитви родина смакує індичкою, пирогом та іншими смаколиками. І ми вас 

запрошуємо скуштувати наші страви: запечену індичку,  гарбузовий пиріг і поринути в 

атмосферу взаємності і доброти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведучий2 Зазвичай, американці співають пісню, щоб пробачити один одного і забути всі 

гріхи. 

 



Should old acquaintance be forgot, 

and never brought to mind? 

Should old acquaintance be forgot,  

and old long syne ? 

CHORUS: 

For auld lang syne, my dear, 
for auld lang syne,  
we'll take a cup of kindness yet,  
for auld lang syne. 

And surely you ’ll buy your pint cup! 

 and surely I’ll buy mine! 

And we'll take a cup o ’ kindness yet,  

for auld lang syne. 

CHORUS 

We two have run about the slopes,  

and picked the daisies fine 

But we ’ve wandered many a weary foot,  

since auld lang syne. 

CHORUS 

We two have paddled in the stream,  

from morning sun till dine; 

But seas between us broad have roared 

 since auld lang syne. 

CHORUS 

And there’s a hand my trusty friend! 

And give me a hand o ’ thine! 

And we ’ll take a right good-will draught,  

for auld lang syne. 

CHORUS 

Бібліотекар: Ось і закінчилось наше маленьке американське свято. Ми сподіваємося, 

що ви дізналися багато цікавого і вам сподобалися  традиція інших народів, які 

населяють нашу планету. Безумовно ми повинні знати і поважати їхні звичаї і обряди, 

вшановувати їх, але не забувати про свої. 

 

Дякуємо за увагу. 

 

 

 


