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WIECZÓR WRÓŻB ANDRZEJKOWYCH 
scenariusz zabawy z rodzicami  

przeprowadzonej w grupie dzieci 4-letnich 

 

CELE OPERACYJNE (DZIECKO): 

• zna zwyczaje i tradycje andrzejkowe;  

• umie wyrażać uczucia i przeżywać radość zabawy z rodzicami;  

• potrafi współpracować w grupie;  

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

 

przebrania wróżek dla nauczycielek; miska z wodą; monety jednogroszowe; wosk; serduszko 

z imionami dziewcząt i serduszko z imionami chłopców; nadmuchane balony z wróżbą w 

środku; pisaki 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

 

1. Powitanie przybyłych gości 

2. Przedstawienie się wróżek— Czarnoksiężniczki z Krainy Wróżb 

3. Zabawa muzyczno-ruchowa z pedagogiki zabawy „Cześć, hej” 

4. Nauka zaklęcia i złożenie darów (wrzucenie grosza do miski) : 

 

 dzieci stoją dookoła miski z wodą, obracają się dookoła własnej osi i wrzucają 

grosik do miski 

 czarowanie wspólnie z dziećmi : 

 

             Czary – mary, Czary – mary, Czary – mary, huuuu……..(x2) 

             Hokus – pokus, ksz, ksz (x2) 

             Abrakadabra, abrakadabra, abrakadabra, 

             Hokus – pokus, ksz, ksz (x2) 

             Abrakadabra, abrakadabra, abrakadabra, 

  

„Czary – mary”  - oburącz zakreślamy koła od środka na zewnątrz; 

„huuuu”             - wyrzut dłońmi do przodu z rozpostartymi palcami;     

„Hokus – pokus” - dwukrotne klaśnięcie w ręce; 

„ksz, ksz”          -   wyrzut dłońmi do przodu, raz w prawą raz w lewą stronę; 

„Abrakadabra”  - trzykrotnie zataczamy krąg rękami przed sobą, coraz wyżej. 

 

5. „Wędrująca skrzynka” – zabawa rytmiczno-ruchowa („Zanim zostaniesz 

pierwszakiem” utwór nr 15 – „Cztery piłki”) 

 

 dzieci siedzą w kole wraz z rodzicami 

 podają sobie szkatułkę z wróżbami w rytm muzyki 

 gdy muzyka ucichnie dziecko lub rodzic, który trzyma szkatułkę losuje z niej 

karteczkę z wróżbą 

 

6. „Grozik” – zabawa taneczno-ruchowa z rodzicami 

 

7. Ustawianie butów  

 

każde dziecko zdejmuje lewy kapeć. Chłopcy ustawiają się w jednym rzędzie, a 

dziewczynki, w drugim w kierunku wyjścia. Następnie przestawiają buty od końca do 

początku. Czyj but pierwszy dotrze do drzwi i wyjdzie za próg, ta osoba jako pierwsza 

zmieni swój stan cywilny. 
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8. „Koziołki” – zabawa taneczno-ruchowa z rodzicami 

 

 

9.  „Imię sympatii” 

 

—dzieci podzielone są na dwa zespoły: dziewczynki i chłopców. Nauczycielki 

trzymają serduszka z wypisanymi imionami: dziewcząt dla chłopców oraz imionami 

chłopców dla dziewcząt. Dzieci kolejno nakłuwają szpilką odpowiednie serduszka, 

nauczycielka odczytuje nakłute imię na odwrocie serduszka. 

 

10. „Taniec z balonami” – rodzic z dzieckiem w parze trzymając balonik czołami tańczą 

w rytm muzyki („Jesienny rock and roll”) tak żeby balon nie spadł 

 

 

11. „Lanie wosku” 

 

— Nauczycielka mówi: A teraz wosku lanie. Co ma stać się niech się stanie. 

Dzieci oraz rodzice kolejno podchodzą do miski z wodą i leją wosk przez ucho klucza. 

Następnie próbują odczytać znaczenie powstałej formy. 

 

12. Po skończonej zabawie dzieci wybierają sobie balonik, na baloniku rysują pisakiem 

uśmiech lub skrzywioną buzię w zależności od nastroju 

 

—balonik jest dla dziecka a w środku balonika znajduje się wróżba dla rodzica 

 

       Scenariusz opracowała: 

       Joanna Urban-Bentkowska 

         


