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CELE: 

• zapoznanie uczniów ze zwyczajami andrzejkowymi, 

• integracja klas poprzez tworzenie warunków do wspólnych zabaw, 

• wdrażanie do kulturalnego zachowania się, 
• wdrażanie do porządku podczas zabawy- wróżenia.  

CELE OPERACYJNE:  
Uczeń: 
• zna zwyczaje i tradycje andrzejkowe, 

• umie wyrażać uczucia i przeżywać radość zabawy z rówieśnikami, 

• potrafi współpracować w grupie, 

• umie wyrażać ruchem muzykę, 
• umie odczuwać radość z własnej twórczości. 

METODY:  

• drama, 

• zabawy tematyczne, 

• zabawy muzyczno-ruchowe, 

• konkursy. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
1. Kaseta z muzyką  
2. Dekoracja  

3. Stroje: czarownic i czarodziejek 

4. Rekwizyty: 

 

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI: 
1. W sali panuje półmrok. Zasłonięte okna. Z kasety słychać muzykę. Muzyka milknie. Osoba 

prowadząca wita wszystkich, którzy są obecni na sali.  

• Osoba prowadząca czyta tekst związany z tradycja andrzejkową: 
 

 

 

 

W naszej szkole są andrzejki. 

 Rwetes, hałas tu dziś wielki! 

    Bawmy dobrze się w Andrzeja     

   i wybierzmy wodzireja! 
 

                



Wodzirejem Andrzej będzie. 

   Rozweseli nas najprędzej. 

      Ma pomysłów co niemiara, 

        bal nam zrobi świetny zaraz!      

       Zanim zacznie się zabawa, 

      niech wodzirej opowiada: 

          Skąd ten zwyczaj andrzejkowy? 

        Czy jest stary? Czy jest nowy? 

 

 

               Jest takie stare przysłowie, 

               co każdemu wiele powie, 

               że "na świętego Andrzeja 

                   błyska pannom nadzieja".    

             Toteż w wigilię Andrzeja 

                        na wróżby panna chęci nabiera. 

                        O przyszłym losie chce wiedzieć wiele! 

                        Może ją czeka wkrótce wesele? 

 

 

                           A jak wróżyły sobie dziewczęta?   

  

 

                           Czy takie wróżby dziś ktoś pamięta?  

 

 

                Dziewczęta zwykle z wosku wróżyły. 

                        Najpierw nad ogniem ten wosk topiły, 

                          przez ucho od klucza do wody go lały    

                         i różne figury im powstawały. 

                         Potem figurki z wosku ulane 

                         wspaniałe cienie rzucały na ścianę. 
 

 

                 Każdy domyślał się z kształtu cieni, 

                    co w jego życiu może się zmienić.      
 

  

                                                                     *  Wróżba z cienia   

 

                     Jakie jeszcze wróżby były?   

 

 

                          W "wychodzenie" za próg buta  

                        panny wierzyły. 

 

               Ślub wymarzyć się pannie mógł, 

                                 gdy jej but pierwszy wyszedł za próg.  

                         



             Bawiły się też panny wesoło, 

                        gdy ustawiwszy się razem w koło, 

                         do środka koła pieska wpuszczały,  

                        przed sobą jadło mu ustawiały. 

                        Od której panny pies chwycił jadło, 

                        tej się wróżyło małżeńskie stadło! 

 

 

                Warto także nam pomarzyć, 
                        co się wkrótce może zdarzyć! 

                         Wieczór powoli nastaje,       

                        więc przenieśmy się w świat bajek. 

 

 

 
 

      Andrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju. Wtedy to - zgodnie z tradycją - św. 

Andrzej uchyla rąbka tajemnicy i za sprawą znaków i wróżb podpowiada, co nas czekać 
może. Dzisiejszego wieczoru odsłonimy bliższą i dalszą przyszłość waszych klas. Moc 

tajemna wróżb sprawi, że to, co dobre, na pewno się spełni. 

Spośród wielu andrzejkowych wróżb do naszych czasów przetrwały najważniejsze. 

Dzisiaj nie traktujemy andrzejkowych wróżb tak poważnie, jak robiono to dawniej. 

Wróżenie w andrzejkowy wieczór to przede wszystkim dobra zabawa i właśnie do takiej 

wesołej, wspólnej zabawy zapraszam wszystkie dzieci i dorosłych. 

                                                                  

 

2. Zaproszenie do zabawy rymowanką: 

Hokus - pokus, czary - mary. 

    Co nas czeka? Nie do wiary!   

Czas zabawę zacząć już! 

"Niezapomniany wieczór wróżb". 

            Nauka zaklęcia, które wszystkie dzieci mają wypowiadać przed każdą wróżbą: 

                                                  Hokus - pokus, czary - mary.     

Co nas czeka? Nie do wiary! 

3. Taniec duchów 

4. Czarownice wraz z pomocnikami przystępują do przeprowadzenia konkursów  

i wróżb:  

 

 

 

 



Czarownice chodzą po sali, czaruje, sypie zaczarowanym pyłem. 

 

                                                       Hokus, pokus 

                                                        Czary mary,  

                                               Niech się dzieją wielkie czary. 

 
Wspólnie przypominamy sobie zaklęcie i powtarzamy przed rozpoczęciem wróżb i                                                                                                                                                                                                                                                                                   

zabawy: 

Hokus - pokus, czary - mary. 

Co nas czeka? Nie do wiary! 

 

I. Wróżba ,,Koszyk szczęścia”. 

 
Do koszyka wrzucamy losy, na których wypisane są symbole i ich znaczenie. Wykorzystano 

do tego celu ,,Słownik symboli’’ i ,,Leksykon symboli”. Uczestnik zabawy wyjmuje z 

koszyka wybrany los i odczytuje co go czeka. 

Np. 4 = szczęście przez cały rok., 

Słońce = zyskasz chwałę i popularność, 
Książka = wiedza, uczoność, mądrość. Doskonałe wyniki w szkole. 

Drzwi = duża zmiana w życiu, 

Jabłko = niezgoda. Pokłócisz się z przyjaciółką, przyjacielem. 

 

II. Wróżba ,,Kim będę”. 

Na stole kładziemy odwrócone do stołu kartki z wypisanymi przedmiotami. Uczestnik 

podnosi wybraną kartkę. Od nauczyciela dowiaduje się, kim zostanie w przyszłości, np. 

Piłka – sportowiec, 

Znak drogowy – kierowca, 

Recepta – lekarz, 

Gwóźdź – murarz,  

Kwiat – ogrodnik, 

Grzebień - fryzjer, itd. 

III. Kto szybciej? 

 To zabawa zręcznościowa. Do ściany przymocowaliśmy dwie jednakowej długości wstążki  

( około 2 metrów ). Z drugiej strony staje dwoje dzieci i zwija swoją wstążkę na ołówek. 

Oczywiście zwycięża osoba, która zrobi to pierwsza 

 

 

 

 

 

 



IV. Wróżba  „Czarodziejskie pudło” – Co Cię czeka? 

 

- Pod talerzami na trzech stolikach znajdują się: cukierek, piórko, ziarenko pieprzu, muszelka, 

kamyk i bilet kolejowy. Każde z dzieci odkrywa 1 talerz. Rekwizyty oznaczają: 
cukierek - życie słodkie i wesołe 

piórko - życie lekkie i przyjemne 

ziarenko pieprzu - życie pełne przygód 

muszelka - życie na morzu lub w dalekim kraju 

kamyk - życie pracowite i pożyteczne 

bilet kolejowy - życie w ciągłej podróży 

 

V. O czym marzysz? 

 
Na kartkach wypisane są literki od A do O, na każdej karteczce pod daną literką kryje się 
jedno marzenie. Wyciągnij kartkę lewą ręką pod prawym kolanem a ja powiem ci o czym 

marzysz skrycie: 

A. o karierze 

B. o miłości 

C. o przyjaźni 

D. o pieniądzach 

E. o zwolnieniu z zajęć 
F. o wagarach 

G. o smacznej potrawie 

H. o dalekich podróżach 

I. nie marzysz o niczym 

J. o szybkim samochodzie 

K. o modnych ciuchach 

L. o interesującej książce 

Ł. o drogiej zabawce 

M. o pochwałach w szkole 

N. o nagrodzie za dobre zachowanie 

O. o dużych lodach 

(pomoce: balony, karteczki z literkami od A do O) 

 

VI. Zabawa z krzesełkami. 

 
   Na środku sali ustawiliśmy w kole krzesełka, o jedno mniej niż dzieci. Kiedy grała muzyka 

dzieci chodziły naokoło krzesełek, gdy muzyka milkła należało zająć miejsce na krzesełku. 

Osoba, która nie znalazła miejsca odchodziła z gry, zabierając z koła jedno krzesełko. Zabawa 

skończyła się wtedy gdy zostały dwie osoby, czyli zwycięzcy. 

 

5. Podziękowanie za udział w zabawie 

6. Dyskoteka 

 


