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CELE OGÓLNE:





przybliżenie wróżb andrzejkowych,
poznanie nowych wróżb andrzejkowych,
dostrzeganie znaczenia w życiu człowieka takich wartości jak: życzliwość i szacunek,
rozwijanie poczucia humoru – wdrażanie do ciekawego, aktywnego spędzania czasu
wolnego,
 rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji uczniów.

CELE OPERACYJNE:
Uczniowie:
 wiedzą, że wróżby andrzejkowe są jednym z elementów naszej kultury ludowej,
 znają nowe wróżby andrzejkowe,
 przestrzegają norm zachowań podczas zabawy, kulturalnie spędzają czas wolny we
wspólnym gronie,
 mają dobry nastrój, integrują się ze społecznością uczniowską podczas wspólnej zabawy.

METODY:





pogadanka,
zabawy tematyczne,
zabawy muzyczno- ruchowe,
wróżby

FORMY:
 indywidualna,
 zespołowa
CZAS TRWANIA:
 około 2 godziny
MIEJSCE IMPREZY:
 internat
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 rekwizyty do przeprowadzenia wróżb andrzejkowych,
 nagrody i słodycze,
 dekoracja sali i oprawa muzyczna
LITERATURA:
Andrzej Śliwerski - Andrzejki
Hans Hirling - Wielka księga 1000 zabaw dla dzieci i młodzieży
Johannes Halbib - Bawimy się wszyscy – zabawy na wszystkie okazje

PRZEBIEG IMPREZY
Komu bliski czarów świat, kto u Andrzeja szuka rad, ten zostanie zaproszony na
zabawę wymarzoną. Bawmy dobrze się w Andrzeja, który dzisiaj rozwesela.
Rozweseli nas najprędzej, ma pomysłów co niemiara, bal nam zrobi świetny zaraz.
Andrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju. Wtedy to zgodnie z tradycją
św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy i za sprawą znaków i wróżb przepowiada co
nas będzie czekać w przyszłości. Dzisiejszego dnia odsłonimy bliższą i dalszą
przyszłość każdego z was. Moc tajemna wróżb sprawi, że to co dobre z pewnością
się spełni. Wróżenie w andrzejkowy wieczór to przede wszystkim dobra zabawa
i właśnie do takiej wesołej i wspólnej zabawy zapraszam wszystkich
wychowanków i wychowawców. Hokus- pokus- czary mary co nas czeka?
Nie do wiary. Czas zabawę zacząć już. Niezapomniany wieczór wróżb.
Hokus pokus czary- mary niech się dzieją wielkie czary.
Wróżba 1 - Ciasteczko z wróżbą

Andrzejki to wieczór wróżb , lanie wosku jest oczywiście najpopularniejsze, ale
może warto spróbować czegoś innego? Spróbujmy naszych ciasteczek z wróżbą,
które świetnie pasują do naszej zabawy. Zacznijmy od wychowawców. Bardzo
proszę o przeczytanie swojej wróżby.
Wróżba 2 - Tajemnicze talerzyki

Pod talerzykami schowany jest: cukierek, piórko, ziarenko pieprzu, muszelka,
kamyk, bilet.
Każdy wylosowany rekwizyt ma swoje znaczenie:
 cukierek- życie słodkie, przyjemne, wesołe, pełne przygód
 piórko- życie lekkie i przyjemne
 ziarenko pieprzu- życie pełne przygód i dobrej zabawy
 muszelka- życie na morzu, pełne przygód i bardzo niebezpieczne
 kamyk- życie pracowite i pożyteczne
 bilet- życie pełne niespodzianek i dalekich podróży
Pomoce: cukierek, piórko, ziarenko pieprzu, muszelka, kamyk, bilet
Ilość uczestników: 6 osób
Wróżba 3 - Czarodziejski kuferek
Czarodziejski kuferek prawdę ci powie jaki z ciebie uczeń i jaki z ciebie przyjaciel.

Sześcioro uczestników przekazuje sobie w czasie trwania muzyki czarodziejski
kuferek. Gdy muzyka ucichnie uczestnik zabawy, który trzyma kuferek otwiera go
i wyciąga jedną karteczkę , a nauczyciel odczytuje magiczną przepowiednię.

Wróżba 4 - Jaki będzie twój przyszły mąż?
Dziewczynki losują karty i dowiadują się jaki będzie ich przyszły mąż. I już będą
miały motyw do zastanowienia się, czy warto zmieniać stan cywilny?

1. Miły, pogodny i leniwy. Artystyczna natura, kocha gorąco lecz nie zawsze
trwale. Nieprzeciętnie zdolny ale życiowo niepraktyczny. Lubi zapominać,
ciężary życia codziennego przerzuca na dzielną małżonkę.
2. Pesymista, nerwus, jednocześnie czarujący wobec kobiet, wesoły . Wesoły
zwłaszcza w towarzystwie.
3. Nieśmiały , niezdecydowany, słaby. Ceni w kobiecie przyszłą matkę, czuje
potrzebę oparcia w tobie, będzie wierny.
4. Słodki charakter, energiczny, wesoły, pełen dobrych chęci i mnóstwa
pomysłów. Szuka czułości i odprężenia.
5. Marzyciel, ma ideały, marzy o sukcesach, uwielbia dziewczyny Lubi także
męskie towarzystwo, jeśli znajduje w nim słuchaczy opowieści o swych
sukcesach.
Pomoce: karty
Ilość uczestników: 5 osób
Wróżba 5 - Kolorowe klucze
Prowadząca rozrzuca po sali kolorowe klucze. Uczniowie wybierają jeden klucz,
każdy kolor ma swoje oznaczenie:
Jeśli wybrałaś klucz czerwony to znaczy, że jesteś łakoma na słodycze i potrawy
smacznie przyrządzone. Ale uważaj jesz za dużo słodyczy i w niedługim czasie
czekać cię będzie wizyta u dentysty
Jeśli wybrałaś klucz zielony jesteś gospodarna, masz uzdolnienia artystyczne,
jesteś subtelna i wrażliwa. Ale uważaj i bądź ostrożna w drodze do szkoły

Jeśli wybrałaś klucz niebieski jesteś dobrym przyjacielem i idealnym towarzyszem
życia. Jesteś szczera, bezpośrednia, obdarzona talentami towarzyskimi. Uważaj,
nie należy spieszyć się ze zmianą stanu cywilnego
Jeśli wybrałaś klucz czarny myślisz tylko o namiętnej miłości, jesteś wielkoduszna
i życzliwa , ale nieopanowana namiętność może zniszczyć twoje życie
Jeśli wybrałaś klucz żółty, oznacza to, że jesteś osobą o słabym zdrowiu, nie
zapominaj o odpowiednim ubieraniu - czapka, szalik, rękawiczki w twoim
przypadku to podstawa.
Pomoce: 5 kolorowych kluczy

Wróżba 6 - Balony z tajemniczą przepowiednią

Uczestnicy zabawy otrzymują balony z tajemniczą przepowiednią. Balony należy
nadmuchać w taki sposób, aby pękły i nauczyciel miał możliwość przeczytania
karteczek z tajemniczą przepowiednią, która znajduje się w środku każdego
balonika.
Pomoce: 6 balonów z karteczkami z przepowiednią
Ilość uczestników: 6 osób
Wróżba 7 - Tajemnicze gwiazdki
W kuferku znajdują się tajemnicze gwiazdki. Uczestnicy zabawy stoją w kole
i przekazują sobie kuferek z tajemniczymi gwiazdkami z rak do rąk. Na przerwę
w muzyce, uczestnik trzymający kuferek w dłoni, otwiera go i wyjmuje gwiazdkę

z przepowiednią. Prowadzący zabawę pomaga w odczytaniu tajemniczej
przepowiedni.
Pomoce: 6 gwiazdek z tajemnicza przepowiednią, oprawa muzyczna
Ilość uczestników: 6 osób
Wróżba 8 - Serce

Dwa papierowe serca pomalowane są z jednej strony na niebiesko. Z drugiej mają
wypisane imiona (jedno męskie, drugie żeńskie).
Dziewczynki przekłuwają igłą serce od strony niebieskiej z imionami męskimi,
chłopcy natomiast z imionami żeńskimi.
Pomoce: 2 papierowe serca, karteczki z imionami żeńskimi i męskimi
Ilość uczestników: 4 dziewczynki, 4 chłopców
Taniec w czarodziejskich okularach
Prowadząca zaprasza 6 osób. Uczestnicy zabawy dobierają się parami i tańczą
w rytm muzyki mając na nosie okulary. W czasie przerwy muzycznej osoba
mająca okulary na nosie przekazuje je swojemu partnerowi i pary tańczą dalej
w rytm muzyki. Wygrywa para, której okulary nie spadną z nosa.
Pomoce: 3 pary okularów
Ilość uczestników: 6 osób

Wróżba 9 - Magiczne liczby
Uczniowie losują karty z cyframi od 1 do 8. Prowadząca zabawę odczytuje co
mówią liczby o tych osobach.

Pomoce: karty z cyframi od 1 do 8
Ilość uczestników: 8 osób
1. Jesteś osobą ambitną i wytrwałą w dążeniu do wyznaczonego celu. Osiągasz
liczne sukcesy w nauce i w życiu osobistym. Jesteś lubiany wśród kolegów
i koleżanek
2. Jesteś osobą łagodną, wrażliwą i bardzo nieśmiałą. Masz duże zdolności
plastyczne.
3. Jesteś osobą godną zaufania i potrafisz być wiernym przyjacielem.
4. Jesteś osobą której można powiedzieć o swoich najskrytszych marzeniach
i tajemnicach. Bywasz dyskretna.
5. Zawsze sprawdzasz się w trudnych sytuacjach. Można na ciebie zawsze liczyć.
6. Jesteś osobą towarzyską i bardzo lubianą.
7. Jesteś osoba konfliktową, ciągle szukasz zaczepki, lubisz się kłócić ze swoimi
kolegami i koleżankami.
8. Nie lubisz pokonywać trudności, ale dobrze sobie radzisz .
TANIEC Z BUTEM
Prowadząca zaprasza 6 osób do zabawy. Dzieci ustawione w kole poruszają się
w rytm muzyki przekazując sobie but z rąk do rąk. Gdy muzyka cichnie uczestnik
trzymający but w dłoni odpada z konkurencji, a zabawa toczy się dalej.
Wróżba 10 - Wróżenie z kart
Przepowiednia najbliższej przyszłości.
Uczestnicy z 24 kart wybierają 3. Osoba prowadząca wyjaśnia ich znaczenie.
Tak otrzymacie przepowiednię najbliższej przyszłości.

As kierowy - szczęśliwa karta, oznacza wielką miłość, powodzenie
As karowy - duże pieniądze oraz szansa na wielkie zyski
As pikowy - pomyślność, podróże, materialne powodzenie
As treflowy - kłopoty, trudności materialne, choroba
Król kierowy - sympatyczne towarzystwo, wesoła zabawa
Król karowy - korzyści zawodowe, dobre nowiny, uśmiech losu
Król pikowy - nowa znajomość , życzliwość , pokonanie przeszkód
Król treflowy - kłopoty w domu, nieprzewidziane przeszkody
Dama kierowa - blisko ciebie jest ktoś sympatyczny i życzliwy
Dama karowa - znajomość, która skomplikuje ci życie
Dama pikowa - ktoś szczery i miły poda ci rękę w trudnej sytuacji
Dama treflowa - strzeż się nieprzyjaznych ludzi
Walet kierowy - poznasz prawdziwego przyjaciela
Walet karowy - najbliższa znajomość okaże się ważna w twoim życiu.
10 kierowa - list, pieniądze, zyski materialne, przygoda
10 karowa - wzajemna miłość, oświadczyny, dobre nowiny
10 pikowa - podarki, korzyści materialne
10 treflowa - choroba, kłopoty, zdrada
9 kierowa - sympatyczna znajomość ,powodzenie towarzyskie
9 karowa - małe pieniądze, list, dobre nowiny
9 pikowa - małe podarki, niedaleka podróż, życzliwe grono przyjaciół
9 treflowa - niespokojne dni, drobne dokuczliwe choroby

ZAKOŃCZENIE
Życie daje wiele powodów do radości. Pamiętajmy, że odrobina magii może
czasami zdziałać cuda. Pamiętajcie, że tylko od was zależy, czy wasze marzenia
się spełnią. Dziękuję wszystkim wychowankom i wychowawcom za wspaniałą
zabawę.

