
Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię 
świętego Andrzeja. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich  
zabaw przed rozpoczynającym się adwentem.  

Wróżb i zabawy nie zabraknie w naszym Ośrodku, gdzie organizowano  imprezę 
taneczną oraz dzień z wróżbami które poprowadziły dwie czarownice pojawiając 
się w placówce na hulajnogach. 

Pierwsza wróżba którą poprowadziły była- ‘’Ulubiony kolor”- ,,Ulubiony kolor” – 
czarownice po kolei wywoływały na środek sali kolor, po czym odczytywały 
z „Księgi Wróżb”, o jakich przestrogach mówi 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 ośrodka. 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. 

Kolejna dotyczyła „zawodu w przyszłości” – wychowankowie oraz uczniowie 
z wielkiego worka losowali różne przedmioty, które mówiły 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 
 



Następna wróżba miała charakter miłosny – uczestnicy losowali papierowe serca, 
na których na odwrocie wypisane były imiona dziewcząt lub chłopców. Wybrane 
imię będzie imieniem przyszłej sympatii. 

Czwarta wróżba znajdowałą się w SZKATUŁCE w której znajdowały się karteczki 
z wróżbami. 

Do ostatniej wróżby ,,Zwierzątka i ja” czarownice poprosiły kadrę, która 
losowała obrazki przedstawiające zwierzęta: 

 
Lis- samolub, 
Kotek- miły, 
Miś- ospały, 
Sowa –mądry, 
Żółw- wolny, 
Papuga – gaduła, 
Ryba – zdrowy, 
Lew- dzielny, odważny, 
Myszka- sprytny. 
 

Na sam koniec Czarownice podziękowały za uczestnictwo w wróżbach i zaprosiły 
do wspólnej zabawy przy muzyce.  

 

 

 

 

 


