
 

              Stokrotki    
 
Zapraszam Was Stokroteczki do wspólnych zabaw 
Andrzejkowych, zaproście do nich rodziców i rodzeństwo i 
miło spędźcie czas. Szkoda, że nie możemy się razem 

pobawić ☹ 
  
 
 
Poniedziałek: 30 listopad 
Temat: Andrzejkowe czarowanie 
 
 

1. Rozruszajmy nasze ciało – Zabawa ruchowa przy piosence - „Gimnastyka z 
Fruzią” 
 
1. Ręce, biodra i kolana 

Ćwiczę z Fruzią już od rana. 
Półobroty robię dwa, 
Na początek mego dnia. 

Ref. Hop, hop hop w górę skok. 
Z Fruzią ćwiczę cały rok! (2x) 

 
2. Noga w górę, jedna, druga 

Fruzia do mnie oczkiem mruga. 
Skok do przodu i skok w tył, 
Co dzień ćwiczę z całych sił. 

Ref. Hop, hop, hop w górę skok. 
Z Fruzią ćwiczę cały rok! (4x) 

 
Link do piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=47jquUszRas 

2. Trochę historii – opowiadanie rodzica. 

Tradycje andrzejkowe mają bardzo długą historię. Andrzejki do tej pory są nocą, 
która kojarzy nam się z magią, wróżeniem i tajemniczymi obrzędami. Jednak teraz jest 
to wesoła zabawa z przymrużeniem oka. Dawniej wróżby andrzejkowe traktowane były 
niezwykle poważnie. Andrzejki obchodzone są z 29 na 30 listopada. Według tradycji 
wigilia świętego Andrzeja była nocą magiczną, kiedy można było poznać swoją przyszłość. 



Właśnie wtedy dziewczęta mogły uchylić rąbka tajemnicy dotyczącej ich przyszłego 
zamążpójścia.  
Tradycje andrzejkowe dużą wagę przykładały do znaczenia snów. W niektórych regionach 
kraju dziewczęta pościły przez cały dzień, a przed snem jadły słonego śledzia. Miało to 
przynieść proroczy sen, podczas którego zobaczą swojego przyszłego męża. Kolejną 
tradycją andrzejkową było ucinanie gałązek wiśni, które wstawiano do wody. Jeżeli 
gałązka zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia, wróżyła pannie szybkie wyjście za mąż.  
Jednak najbardziej znaną z tradycji andrzejkowych jest lanie wosku. Po roztopieniu 
przelewano go na zimną wodę przez otwór klucza. Powstałe w ten sposób kształty miały 
konkretne znaczenie. Postać anioła oznaczała opiekę, kształt chmury sugerował, że 
trzeba otworzyć się na nowe doświadczenia, natomiast kot ostrzegał przed 
podejmowaniem pochopnych decyzji i nieprzemyślanymi związkami. Oprócz lania wosku, 
wróżby na andrzejki obejmują przestawianie oraz rzucanie butów, obieranie jabłek, czy 
szukanie imienia ukochanej osoby na kartonowym sercu. 
Dawne tradycje andrzejkowe znane są również dzisiaj. Jednak nie traktujemy ich już 
tak poważnie jak dawniej. Podczas andrzejkowego wieczoru wróżą sobie wszyscy - 
dorośli, dzieci, dziewczęta oraz chłopcy. 
 

3. Magiczne zaklęcie:  
Rodzic razem z dzieckiem kilkukrotne wypowiada zaklęcie: 

,,Hokus-pokus, czary-mary, 
Niech się spełnią andrzejkowe czary”. 

4. Rzucanie kości 

Do zabawy wykorzystujemy kostkę z gry. 
Dziecko rzuca kostką. Dorosły odczytuje wróżbę.  
 
1- polecisz na księżyc 
2- pojedziesz w podróż dookoła świata 
3- wygrasz milion w totolotka 
4- zatańczysz w ,,Tańcu z gwiazdami” 
5- zagrasz w filmie 
6- skoczysz ze spadochronu 
 
5. Zagadki andrzejkowe. 
 
Rodzic czyta zagadkę lub zadanie dziecko stara się odpowiedzieć (młodszym dzieciom 
możemy podpowiadać). 
 



    

    

     



    

   

 

6. „Zawód w przyszłości”  

W miarę możliwości rodzic poszukuje w domu podobnych przedmiotów (lub według 
uznania), umieszcza je w worku(kartonie). Dziecko losuje różne przedmioty, które mówią 
o jego przyszłości. 
 
- książka- pisarz 
- jabłko- ogrodnik- ogrodniczka 
- grzebień- fryzjer- fryzjerka 
- mapa- podróżnik- podróżniczka 
- mikrofon- piosenkarz- piosenkarka 
- hełm- strażak 
- statek- marynarz 
- but- szewc 
 

 



7. Karta pracy „Pogubione klucze” 

Połącz ze sobą takie same klucze  

Karta dla 6-latków 

 



 Karta dla 4-latków: 

 

 

 

 

 



8. Zabawa ruchowa przy muzyce – „Posągi” 

Rodzic włącza wesołą, energiczną muzykę. Wspólnie tańczcie, biegajcie, 
wygłupiajcie się w jej rytmie. W momencie, kiedy melodia przestanie grać każdy 
uczestnik zabawy zatrzymuje się w bezruchu. Ważne jest, abyście też brali udział w 
zabawie, dziecko naśladuje Was i w końcu uświadamia sobie, że moment, w którym 
cichnie muzyka to czas na zatrzymanie się. Można przy tym przybierać różne pozycje, 
tak jak posągi. Powtórzcie zabawę kilka razy. 

Propozycje melodii: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu2WgiOi56I 

https://www.youtube.com/watch?v=q1X43lcU7Ck 

9. „Ulubiony kolor”  

Dziecko wybiera swój ulubiony kolor, rodzic odczytuje jego znaczenie i o jakich 
przestrogach on mówi: 
Czerwony – jesz za dużo słodyczy. Musisz je ograniczyć, bo w przyszłości możesz być 
częstym gościem u dentysty . 
Czarny – nie niszcz zabawek i zostawiaj zawsze porządek po sobie. 
Zielony – bądź ostrożny w drodze do przedszkola. Patrz uważnie pod nogi i bacznie 
rozglądaj się na przejściu przez jednię . 
Niebieski – zawsze pilnuj swoich rzeczy, bo możesz coś cennego zgubić. Nie bądź 
roztargniony. 
Biały – pijesz za mało mleka, masz słabe kości. Jedz więcej nabiału, a nie tylko chrupki i 
batony. 
Żółty – bardziej dbaj o swoje zdrowie, cieplej się ubieraj. Nie pij zimnych napojów, noś 
zawsze zimą czapkę i nigdy nie zapominaj o szaliku. 
Różowy – bądź miły i koleżeński a będziesz mieć wielu kolegów. 
Fioletowy – zadbaj o zwierzęta, o które nikt nie dba np. ptaki, a wiosną ci się odwdzięczą. 
Pomarańczowy – przykładaj się do pomocy rodzicom w domu, a na pewno spotka cię miła 
niespodzianka 
 
10. „Symbole” 

Na środku dywanu umieszczamy butelkę a wokół niej symbole( jakie państwo w domu 
znajdą). Dziecko kręci butelką i odczytuje symbol, na którym się zatrzymała rodzic 
odczytuje znaczenie symbolu:  
* korona- w przyszłości będziesz ważną osobą, obejmiesz ważne stanowisko, 
* książka- przed tobą kariera naukowa, zaszczyty.  
* serce- czeka cię wielka miłość i szczęście rodzinne, 
* moneta- będziesz bardzo bogatym biznesmenem, sukces w interesach.  
* gwiazda- przed tobą kariera aktorska lub piosenkarska, będziesz gwiazdą.  
* palma- czekają cię wspaniałe przygody. 
 



11. „Co mnie czeka?” 
 
Rodzic na stole umieszcza przedmioty przykrywa je kubeczkami. Dziecko podnosi 
wybrany kubeczek, rodzic mówi co oznacza dany przedmiot.  
 
obrączka – małżeństwo 
różaniec – zakon 
chleb – dobrobyt 
cukierek – słodkie życie 
liść laurowy – sława 
pieniądze – bogactwo 
 
12. Zabawa przy muzyce „Dwóm tańczyć się zachciało” 
 
Rodzic razem z dzieckiem tańczy i ruchem ilustrują słowa piosenki 
 
Link do piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=T8T3aIBWTU8 
 
13. Lanie wosku 

 

 

 

 

 

Miłej zabawy i do zobaczenia  

 

Na kolejnych stronach dodatkowe karty pracy do druku dla chętnych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaprowadź Czarownicę do kociołka: 

 

 

 

 

 



Znajdź różnice między obrazkami, pokoloruj wybrany obrazek. 

 

 

 

 



Jeśli chcesz się zamienić w prawdziwego czarodzieja poniżej przedstawiam sposób 
wykonania Kapelusza Czarodzieja i Czarodziejki. 

Rzeczy, których potrzebujesz 
* papier techniczny 
* nożyczki 
* ołówek 
* linijka 
* gumka lub sznurek 
* klej 
* zszywacz 
* cyrkiel 
* rzeczy do dekoracji kapelusza: farbki akrylowe, brokat itp. 

 

Zrób stożek z czarnego papieru technicznego (jeśli robisz kapelusz czarownicy). Jeżeli 
chcesz wykonać kapelusz czarodzieja, wybierz papier koloru niebieskiego lub 
fioletowego. 
Możesz zrobić rożek z połowy lub z ćwiartki koła. Kapelusz zrobiony z połowy koła będzie 
mieć szeroką podstawę. Kapelusz zrobiony z ćwiartki koła będzie wyższy i węższy.  

 

Robienie stożka: 
 
1. Narysuj koło na kolorowym papierze technicznym (27-28cm). 
2. Wytnij połowę koła. 
3. Zwiń półkole w stożek opierając jego podstawę na stole (aby była płaska). Dostosuj 
wielkość stożka do wielkości głowy. 
4. Zszyj stożek u jego podstawy. 
5. Sklej go wzdłuż. 
6. Dociśnij, aby dobrze się skleił. 



Kapelusz czarodzieja niekoniecznie musi mieć rondo, jednak będzie z nim ładniej 
wyglądać. Jeśli chcesz zamocować rondo, zrób małe (około 1cm długości) nacięcia dookoła 
podstawy stożka. 
Powstałe paseczki wygnij na zewnątrz stożka. 
 

           
Zmierz wewnętrzną średnicę stożka. Najlepiej wykonać pomiar w kilku miejscach na kole. 
Wybierz najmniejszą średnicę jaką uzyskałeś z pomiarów. 
 

 
Na środku papieru technicznego narysuj linię o długości odpowiadającej średnicy stożka. 
Wyznacz jej połowę. 
 

 
Przyłóż w tym miejscu cyrkiel i narysuj okrąg (połowa średnicy to jednocześnie długość 
promienia tego okręgu). 
 



 
Następnie narysuj jeszcze większy okrąg. Im większa odległość pomiędzy okręgami, tym 
rondo kapelusza będzie szersze. 
 

 
Wytnij większe koło oraz jego środek W ten sposób uzyskasz rondo potrzebne do 
kapelusza czarownicy. 
 

 
Sprawdź czy rondo pasuje do twojego stożka. Powinno ono płasko przylegać do dolnych 
nacięć stożka. Jeśli istnieje taka potrzeba, możesz poszerzyć otwór ronda. 
 



    
Sklej obie części kapelusza, mocno dociśnij. 
 

   
Udekoruj kapelusz według własnego pomysłu. Kapelusz gotowy to teraz do zabawy.  
 


