
Andrzejki 

 

Zapoznanie z legendą o andrzejkowych wróżbach oraz z przysłowiami 

związanymi z dniem św. Andrzeja. 

 

Dawno, dawno temu w przedostatni dzień listopada, w przeddzień św. Andrzeja 

wszystkie panny chciały dowiedzieć się o swoim losie. "Andrzejki" to tradycja 

ludowa wieczoru wróżb, pielęgnowana od najdawniejszych czasów i 

przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tej nocy dziewczęta wróżyły z butów 

ustawionych jeden za drugim i z kości baranich rzucanych psom. Zwierzęta były 

bardzo pomocne we wróżeniu, w przepowiadaniu kolejności wychodzenia za mąż. 

Podsuwały więc panny smakołyki, np. głodnemu psu, a której smakołyki zjadł 

wcześniej, tej zamążpójście było pewne. Panny dawały upust swej pomysłowości 

w odczytywaniu znaków, losowały włożone pod poduszkę karteczki z imionami 

chłopców. Wróżono też sobie ze sztachet w płocie. Dziewczyna dotykała każdej 

sztachety i powtarzała: " kawaler, wdowiec". Zdarzało się, że chłopcy posmarowali 

sztachety smołą by zrobić pannom kawał. We wróżeniu pomocne były ogień i 

woda. Dziewczęta puszczały na wodę igły lub świece. Jeżeli się spotkały to para 

zostanie skojarzona. Z dniem św. Andrzeja związane są też przysłowia: 

 

"Śnieg na Andrzeja, dla zboża zła nadzieja. 

Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja. 

Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, 

sto dni śnieg na polu poleży". 

 

 

 

 

 

A teraz pora na wróżby.  

Przenieście się do świata magii, gdzie mieszkają wróżki i czarownice: 

 



 

 

 

„Jestem sobie czarownica, czarny płaszcz mój i spódnica. 

Swoim przybyciem pewnie wzbudzam zdziwienie? 

A gdzie dla mnie zaproszenie? 

Ech… Czekałam, czekałam, wielką nadzieję miałam, 

a zaproszenia nie dostałam. 

A więc sama przyjechałam, na tym, co pod nogą miałam. 

A wiecie po co przyleciałam? 

Doszły mnie słuchy, że tu dzisiaj są Andrzejki! 

Chciałam Wam powiedzieć coś o Andrzejkach. 

Kto wie, jaki mamy teraz miesiąc? Listopad. 

Kiedyś uważano listopad za miesiąc magiczny, niezwykły. I właśnie dlatego, 

wszyscy ludzie wykorzystywali ten czas na wróżby, które miały przepowiadać 

przyszłość. Teraz przyszła kolej na zabawę w naszej grupie i sprawdzenie, co 

was drogie dzieci czeka w przyszłości. Zapraszam Was na magiczne spotkanie - 

pełne wróżb, radości i zabawy. 



 

Wróżby dla dzieci i rodziców.  

Kochane Świetliczaki, Drodzy Rodzice. Andrzejki to świetny moment na 

wspólną zabawę i poznanie przez dzieci Naszych tradycji. Życzymy Wam miłej 

zabawy 

 

Dzisiaj  świetna jest zabawa, 

Andrzejek to czas. 

Niech magia i wróżba 

Królują wśród nas. 

Już zaczynamy, już nie czekamy. 

Zabawa dalej, start!" 

Jeśli powtórzycie czarodziejskie zaklęcie, wszystkie wróżby się spełnią 

Wszyscy powtarzają zaklęcie: 

„Czary-mary, czary-mary, czary-mary, (oburącz zakreślamy koła) 

hu, hu, hu. (wyrzut dłońmi do przodu) 

Hokus-pokus, (dwukrotne klaśnięcie w ręce) 

ksz-ksz. (wyrzut dłoni do przodu) 

Abra-kadabra, abra-kadabra, bęc”. (zataczanie kół rękami przed sobą) 

 

,,Hokus-pokus, czary-mary, 

Niech się spełnią andrzejkowe czary”. 

 

Wróżba pierwsza:  

Na środku stoi miska z wodą. Dzieci otrzymują 1 grosz i na słowa: "Hokus, 

pokus, czary mary, aby wróżba się spełniła złóżmy dary" z odpowiedniej 

odległości wrzucają monetę do miski. (pomyślane wcześniej marzenie spełni 

się, jeśli grosik wpadnie do miski z wodą). 

 

Wróżba druga:  

"Koło przeznaczenia". Na środku leży butelka a wokół niej gwiazdy – symbole. 

Uczestnicy kręcą butelką, odczytują symbole, a rodzic lub opiekun je objaśnia. 

Będziesz bogatym biznesmenem (symbol pieniądza). 

Przed tobą kariera naukowa zaszczyty i słowa (symbol książki). 

Będziesz aktorem lub piosenkarką, będziesz gwiazdą (symbol 

mikrofonu). 



Czeka cię wielka miłość (symbol serduszka). 

Czeka cię miła niespodzianka. Będziesz wiele podróżował (symbol 

walizki). 

Będziesz mieszkał w pięknym domu z ogrodem (symbol domu). 

Będziesz miał dużo dzieci (symbol małego dziecka). 

 

Wróżba trzecia:  

Kto pierwszy wyjdzie na wycieczkę do Afryki" – wróżba z butami. Buty 

kolejno poukładane jeden za drugim, czyj but pierwszy dotknie wyznaczonego 

celu ta osoba wygrywa. 

Wróżba czwarta:  

" Ile prezentów przyniesie Mikołaj". Rzut kostką do gry: liczba oczek na kostce 

wskaże na ilość otrzymanych prezentów od Mikołaja. 

 

Wróżba piąta:  

 To zabawa tylkon z osdobą dorosłą!!!!!! 

Lanie wosku. Tradycja mówi, że wosk lejemy przez ucho klucza a jest on 

symbolem zamknięcia, sekretu, tajemnicy. Po zastygnięciu wosku dzieci 

obserwują i interpretują cień ulanego kształtu – odczytują wizję przyszłości.  

Oj, dadaże, oj, babaże, niechaj przyszłość się ukaże. Czary – mary, wosku 

lanie, co ma stać się niech się stanie". 

 

 

  Wróżba piąta 

 

 

Jeden z uczestników przebiera się za czarownicę.  

1. Ulubiony kolor 

Czarownica odczytuje z „Księgi Wróżb”, o jakich przestrogach mówią dzieciom 

wylosowane kolory: 

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, 

gdy jesteś spocony, noś zawsze zimą czapkę i nigdy nie zapominaj o szaliku. 

 

 

2.,,Andrzejkowy taniec”– czarownica zaprasza dzieci do wspólnego tańca. 

3. „Zawód w przyszłości”– dzieci z wielkiego worka losują różne przedmioty, które 

mówią o ich przyszłości. 

- książka- pisarz 

- jabłko- ogrodnik- ogrodniczka 

- grzebień- fryzjer- fryzjerka 

- mapa- podróżnik- podróżniczka 

- mikrofon- piosenkarz- piosenkarka 

- hełm- strażak 

- statek- marynarz 

- but- szewc 

- metr krawiecki- krawcowa, krawiec 

- klocek- budowniczy 

- samolot- pilot 

- gwiazda- aktor- aktorka, 

- łyżka - kucharka 

7. ,,Miłosna wróżba”- dzieci losują papierowe serca, na których na odwrotnej stronie 

wypisane są imiona dziewcząt lub chłopców. Wybrane imię będzie imieniem 

przyszłej sympatii. 

8. ,,Supełki”– zadanie polega na jak najszybszym rozwiązaniu supełków. Liczba 

rozwiązanych supełków oznacza spełnione marzenia. 

9. Kulki - dzieci z zamkniętymi oczyma losują kolorowe kulki. Znaczenie 

poszczególnych barw: 

• Kulka pomarańczowa – graj w totolotka, możesz trafić szóstkę. 

• Kulka biała – przed Tobą wielka radość i spokojne dni. 

• Kulka brązowa – przemyśl dwa razy zanim podejmiesz jakąś decyzję. 

• Kulka zielona – spełnią się twoje najskrytsze marzenia. 

• Kulka czerwona – czeka Cię szczęśliwy czas w pracy i w domu. 

• Kulka niebieska – powodzenie w życiu i finansach. 

• Kulka żółta – pomyśl o urlopie, odpoczynek dobrze Ci zrobi. 

10. ,,Szkatułka” 

Wróżka prosi o utworzenie koła. Zadaniem uczestników jest podawanie sobie z ręki 

do ręki szkatułki z karteczkami, na których zapisana jest wróżba. Szkatułkę podajemy 

sobie przy dźwiękach muzyki, Kiedy muzyka przestaje grać uczestnik zabawy, który 

trzyma szkatułkę otwiera ją i wyciąga jedną karteczkę: 

Wygrasz na loterii. 



Spełnią się marzenia. 

Czekają cię podróże. 

Czeka cię nagroda. 

Czeka cię słodkie życie. 

Czeka cię sława. 

Główna nagroda w teleturnieju. 

Zrobisz karierę naukową. 

Czeka cię podroż. 

Czeka cię bogactwo. 

Czeka cię sława. 

Będziesz mieć cudowne życie. 

Zakochasz się. 

W najbliższym czasie przeprowadzisz się. 

Otrzymasz prezent. 

Poznasz nowego kolegę. 

Będziesz bogatym biznesmenem. 

Przed tobą kariera naukowa zaszczyty i słowa. 

Będziesz aktorem- aktorkom. 

Będziesz piosenkarką- piosenkarzem. 

Będziesz gwiazdą. 

Czeka cię wielka miłość. 

Czeka cię miła niespodzianka. 

Będziesz wiele podróżował. 

Będziesz mieszkał w pięknym domu z ogrodem. 

Będziesz miał dużo dzieci. 

11. ,,Rzucanie kości” 

Uczestnicy rzucają kostką. Wróżka 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 

12. ,,Zwierzątka i ja”– uczest losują obrazek przedstawiający zwierzęta, a wróżka 

odczytuje jakie cechy charakteryzują dziecko: 

Lis- samolub, 

Kotek- miły, 

Miś- ospały, 

Sowa –mądry, 

Żółw- wolny, 

Papuga – gaduła, 

Ryba – zdrowy, 

Lew- dzielny, odważny, 

Myszka- sprytny. 



 

13. Imiona 

 

Chłopcy nakłuwają serduszka z imionami dziewcząt, dziewczynki odwrotnie. 

Serduszko odwrócone jest tak aby imiona nie były widoczne. Nakłute imię jest 

imieniem przyszłej wybranki, wybranka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kolorowanki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A teraz pora na małe co nie co 

 

Niektórzy z Was na pewno lubią przygotowywać różne smakołyki z rodzicami. 

A może by tak coś słodkiego? Pamiętaj, że przy przygotowaniu należy pamiętać 

o środkach ostrożności. 

 

Babeczki Świetliczaków - kulinarne propozycje pań  ze świetlicy 

Składniki:  
2 szklanki mąki  

2 jajka** 

1 szklanka letniego mleka 

pół szklanki cukru  

pół szklanki oleju roślinnego 

1 łyżeczka proszku do pieczenia. 

 Sposób przygotowania muffinek: 

Wymieszaj w jednej misce suche składniki: mąkę, cukier, proszek do 
pieczenia. 

W drugiej misce połącz ze sobą mokre składniki: jajka, mleko, olej. 

Połącz składniki suche z mokrymi, używając do tego łyżki. 

Przelej masę do foremek na muffinki. 

Piecz 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza.Jeśli w 

kuchni brakuje któregoś ze składników, możesz zastosować zamienniki: 

zamiast oleju –roztopione masło lub margaryna, 

zamiast mleka –maślanka, jogurt naturalny lub kefir, 
zamiast proszku do pieczenia –soda oczyszczona,* 

jajka –proszek sojowy z wodą lub mąką ziemniaczaną.Jak udoskonalić prosty 

przepis na muffinki? 

Muffinki można wzbogacić o inne składniki, żeby smak był bardziej 

urozmaicony. Do wymieszanego już ciasta można dodać: 

bakalie, np. posiekane lub całe orzechy, rodzynki, skórkę pomarańczową, 

kakao, 
kawałki czekolady, 

łyżkę ulubionego dżemu, 

twarożek, 

wiórki kokosowe, 

dużą łyżkę nutelli –muffinki z nutellą są bardziej czekoladowe niż te z samym 

kakao, proponujemy masło orzechowe, wtedy powstaną Babeczki Garfielda! 

 



 

 

Możesz je też polukrować, udekorować, dodać im uszy albo serduszka...  

 


