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1.Temat: „Andrzejkowe wróżby w przedszkolu”. 
2. Data: 29.11.2012 
3. Cele operacyjne (dziecko…): 

� zna różne wróżby i zabawy andrzejkowe 
� uczestniczy w zabawach integracyjnych 
� bawi się i współpracuje z dorosłymi 

4. Metody pracy: 
� słowna (instrukcja nauczyciela) 
� praktycznego działania (zadania stawiane dzieciom i rodzicom  

do wykonania 
5. Formy pracy: indywidualna, zbiorowa  
6. Środki dydaktyczne: plakat, wizytówki w kształcie duszków w czterech 
kolorach, zapalona świeczka w ozdobnym świeczniku, koła w czterech 
kolorach, woreczek, sztalugi z naklejonymi kołami i oznaczeniami znaczenia 
określonego koloru, andrzejkowe puzzle z hasłem „ Święty Andrzeju daj nam 
znać, co się będzie z nami dziać”, medal dla zwycięzcy zabawy „Kto pierwszy, 
ten lepszy”, gorsze, miska z wodą, gazety, medale „Super tancerz”, plastikowa 
butelka, koło z promieniami, na których wpisane są oznaczenia, serduszka  
z imionami chłopców i dziewczynek, materiały do wykonania drzewka 
szczęścia, klucz, wosk, ilustracja kota i kolorowe miseczki. 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

Na drzwiach umieszczony plakat  
zaproszenie następującej treści: 

Dzień wróżb i czarów oraz tajemniczych zaklęć. 
Chcesz poznać swoją przyszłość? Prosimy do nas! 

29 listopada o godzinie 15.30 zaczyna działać czarodziejska moc. 

           
1. Wizytówki.  

Rodzice wybierają wizytówki w specjalnie przygotowanych koszyczkach 
według napisanej instrukcji: Wybierz duszka w kolorze twojego nastroju 



(czerwony – ciekawość, niebieski – wesoły, zielony – radosny, biały – 
smutny). Napisz na nim swoje imię i przyczep do ubrania.  
 

2. Powitanie w kręgu. 
  Dzieci wraz z rodzicami stoją w kole. Prowadzający    

         opowiada o magicznej iskierce – zapalonej świeczce w ozdobnym  
         świeczniku. Uczestnicy zabawy podają świecznik z rąk do rąk kierując      
         się w prawą stronę, do momentu, gdy wróci ona do prowadzącego. 
 

3. Zabawa ruchowa z elementem śpiewu.  

Wszystkich pięknie witam Was 

na zabawę nadszedł czas. 

W prawo skok, w lewo skok 

teraz obrót uścisk rąk. 

W prawo skok, w lewo skok 

teraz obrót uścisk rąk. 

JuŜ rączkami klap, klap, klap 

juŜ nóŜkami człap, człap, człap. 

W prawo skok, w lewo skok 

teraz obrót uścisk rąk. 

 

4. Wróżba „Zaczarowane koła” 
Rodzice wraz z dzieckiem losują z woreczka kolorowe koła. 
Poszczególne kolory kół mają określone znaczenie: 

� zielone – sukcesy w pracy zawodowej 
� czerwone – przed Tobą wielka podróż 
� niebieskie – szczęście sprzyja Ci we wszystkim 
� żółte – pomyśl sobie życzenie, a na pewno się spełni  

W ten sposób prowadzący dokonał podziału rodziców wspólnie  
z dziećmi na cztery zespoły. 
Rodzice po wyciągnięciu odpowiedniego koloru koła siadają  
z dzieckiem przy sztaludze, gdzie przyklejone jest koło w takim samym 
kolorze.  Prowadzący odwraca sztalugę, na której znajduje się 
wyjaśnienie znaczenia wylosowanego koloru. 
 

5. Andrzejkowe puzzle. 
Zadaniem rodziców wraz z dziećmi jest ułożenie andrzejkowych puzzli, 
naklejenie na kartki z bloku technicznego i odczytanie powstałego 
hasła: 
• Zielony – „Święty Andrzeju 



• Czerwony – daj nam znać 
• Niebieski  - co się będzie 
• Żółte – z nami dziać!!!”. 

 
Utworzone hasło powtarzamy po każdym zadaniu lub zabawie. 
 

6. Zabawa „Kto pierwszy, ten lepszy” – tylko dla Rodziców 
W zabawie biorą udział tylko rodzice, dzieci ich dopingują. Każdy 
Rodzic bierze krzesełko i ustawia na dywanie. Krzesełek jest o jedno 
mniej niż uczestników. Rodzice spacerują w trakcie muzyki, a gdy 
muzyka milknie zajmują miejsce. Kto nie zdąży usiąść odpada itd. 
Rodzic, któremu uda się pozostać najdłużej wygrywa i zostaje 
nagrodzony medalem zwycięzcy. 

„ Święty Andrzeju daj nam znać, co się będzie z nami dziać!!!” 
 

7. Wróżba „Moneta w studni” 
Na środku sali stoi studnia z wodą. Każde dziecko otrzymuje 1 grosz  
i wypowiadając zaklęcie: 

„ Hokus - pokus, czary - mary, 
aby wróżby się spełniły, złóżmy dary.” 

wrzuca monetę do studni. Rzut odbywa się przez lewe ramię, a czyja 
moneta wpadnie do wody, ten ma szansę na spełnienie życzenia. 

8. Zabawa ruchowa „Taniec na gazecie” 
Dzieci i rodzice dobierają się parami. Każda para otrzymuje gazetę  
i rozkłada ja na dywanie. Pary tańczą na gazecie w rytm muzyki tak, aby 
nie spaść. Kiedy umilknie muzyka, gazetę składa się w pół i znów 
rozpoczyna się taniec. Dzieci, które spadną z gazety odpadają. Wygrywa 
ta para, która najdłużej tańczy na gazecie. Na koniec zabawy wszystkie 
pary otrzymują medale „Super tancerz”. 

9. Wróżba „ Wiruj ąca butelka” 
Na środku sali leży butelka, a wokół niej promienie - karteczki  
z dobrymi wróżbami. Każdy (dziecko i rodzic) kręci butelką  
i  odczytuje wróżbę, którą wskazuje butelka. 

 

 



Oznaczenia: 
Wkrótce pojedziesz na wycieczkę. 
Czeka Cię miłe spotkanie. 
Dostaniesz piękny prezent. 
Ktoś o Tobie marzy. 
Spełnią się Twoje marzenia. 
Czeka cię radość. 
Czeka Cię niespodziewany wyjazd. 
Czeka Cię miła niespodzianka. 
Zaprzyjaźnisz się z nową osobą. 
Wygrasz nagrodę pieniężną. 
 

10. Taniec rodzica z dzieckiem „Koziołki”. 
 

11.  Wróżba „Serca” 
Na sali rozwieszone są po obu stronach serduszka, na których naklejone są  
imiona dziewczynek i chłopców. Dzieci podchodzą do wybranego 
serduszka zrywają z linki i proszą o odczytanie przez rodzica imienia 
przyszłej żony lub męża. 
 

12.  Dzieci wspólnie z rodzicami siadają do stolików i wykonują „Drzewko       
 szczęścia” . 
 

13.  ,,Lanie Wosku” 
Dzieci przy pomocy rodziców leją wosk przez klucze, patrząc na cienie 
rzucane na ścianie zobaczą, co czeka je w dalekiej przyszłości. 
 

14.  Podczas rozchodzenia się uczestnicy pod sylwetą czarnego kota       
 przyklejają miseczki w wybranym kolorze, która jest odpowiedzią na     
 pytanie: „Jak się bawiłeś (-łaś) na andrzejkach?  
 Poszczególne kolory oznaczają: 

� pomarańczowy — wspaniale 
� żółty – dobrze 
� szary — tak sobie 
� fioletowy — niezbyt dobrze 
 

 


