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Poniedziałek 30.11.2020 

Zabawy i wróżby  Andrzejkowe  

Wszystkich Witam bardzo serdecznie i zapraszam do 

wspólnej zabawy! 

 

               

Posłuchajcie kilka ciekawostek o tradycji Andrzejkowej 

W dawnych czasach, pod koniec każdego roku, kiedy dni stawały się krótsze a wieczory 

dłuższe dzieci, młodzież i dorośli, zbierali się popołudniem w jednym domu, aby wspólnie 

śpiewać i bawić się. Ważniejszymi takimi spotkaniami były wieczory poprzedzające święta 

Katarzyny i Andrzeja. Był to bowiem okres wróżb. Chłopcy wróżyli sobie w katarzynki 

 a dziewczęta na św. Andrzeja. Z czasem katarzynkowe wróżby zanikły a tradycja andrzejek 

pozostała do dziś. 

Tradycje wróżb andrzejkowych przetrwały do naszych czasów, są zabawą, podczas 

której  tak jak dawniej syczy wlewany do wody wosk, lecą z łoskotem rzucane przez ramię 

dziewczęce pantofelki, wśród śmiechów i żartów losuje się różne przedmioty schowane pod 

miseczkami. My dzisiaj też będziemy sobie wróżyć, tańczyć i rysować. 

 

 

 



 

Posłuchajcie wiersza  

Autor: Bożena Forma 

Andrzejkowe wróżby - 

wosk przez klucz lejemy. 

O tym co nas czeka 

zaraz się dowiemy. 

                                                                                    

Marcin trzyma statek, 

piłkę Karolina, 

Rafałek dużego 

groźnego rekina. 

 

Co to wszystko znaczy 

może ktoś odpowie, 

to czary prawdziwe, 

wróżby andrzejkowe 

 
 

Zabawa na powitanie  

Dzieci tańczą w rytm muzyki, na przerwę w muzyce wypowiadają zaklęcie „ Czary mary 

hokus pokus „  

                      

Taniec połamaniec 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

 

 

 

 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F
https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I


  

  

 

1.Wróżba z kubeczkami 

Potrzebować będziemy 4 kubeczki lub talerzyki pod którymi ukrywamy wycięte ilustracje 

(pierścionek, domek, owoc, autko). Podczas losowania odkrywamy tylko jeden kubeczek. 

• Pierścionek - wyjazd do krainy złota  

• Domek - nowy, piękny dom,  

• Owoc- słodkie i wesołe życie  

• Autko - podróż w nieznane 

                                                    ( ilustracje do wycięcia ) 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



2.Idziemy do skrzyni zawodów 

Do skrzyni z przygotowanymi wróżbami dzieci muszą się dostać po wzburzonym morzu 

stąpając po wystających skałach i mając do dyspozycji tylko dwie kartki A4. Po wykonaniu 

kroku trzeba podnieść kartkę z tyłu, położyć ją przed sobą i zrobić kolejny krok. Dziecko, 

które postawi nogę poza kartką „wpada do morza” i idzie na koniec kolejki. 

 

Skrzynia zawodów 

Do zaczarowanej skrzyni, pudełka lub woreczka wkładamy akcesoria związane z różnymi 

zawodami (grzebień – fryzjer, strzykawka – pielęgniarka, długopis –dziennikarz, mikrofon – 

piosenkarz itp.). Dziecko losuje przedmioty i – jak w grze kalambury – stara się pokazać jaki 

zawód wylosował. 

                                   

          

 

                                       

 

 



4.Wyścig z butów 

 Bierzemy po jednym ze swoich butów i od najdalszego miejsca od drzwi układamy je jeden 

za drugim tak, aby czubek jednego dotykał pięty drugiego. Zaczyna najmłodszy z 

uczestników, a ten, którego but pierwszy dotrze do drzwi i przekroczy próg, przeżyje w 

nadchodzącym roku wspaniałą przygodę. 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Lanie wosku  

 

 

 

                                                     Dziś cień wosku  

                                   Ci ukaże, co Ci życie  

                                        Niesie w darze 

                                   
 

 
 Do tej wróżby oprócz roztopionego wosku potrzebny jest klucz – symbol tajemnicy. 

Przez dziurkę od klucza lejemy wosk do naczynia .  Następnie pozwalamy, by figura 

zastygła, nie dmuchając na nią i nie polewając wodą.   Kiedy wosk całkowicie zastygnie, 

bierzemy go do ręki i zbliżamy do światła tak, aby jego cień ukazał się na ścianie – z jego 

kształtu interpretujemy przyszłość. 

 

                      

 

 



Pokoloruj czarodzieja 

 



 Wyklej klucz dowolną techniką ( można pomalować farbą, wykleić kolorowym 

papierem lub bibułą )  

 

 



 


