
 

 

 

 

 

ANDRZEJKOWY   ZAWRÓT   GŁOWY 

 

Drogie  Dzieci, Drodzy  Uczniowie! 

 

Zapraszamy  na  Andrzejki  w  innej  formie,  zdalnej….  

Mamy  nadzieję, że niemniej  ciekawej,  niż  to miało  miejsce  np. w ub. roku  

szkolnym. 

Zaczniemy  na  początek  od  krótkiej  historii związanej z tą  uroczystością 

Otóż………………… 

Andrzejki obchodzimy Andrzejki obchodzimy w nocy z 29 na 30 listopada w wigilię 

św. Andrzeja, czyli  w rocznicę śmierci  Andrzeja,   jednego   z  12  apostołów. 

Dawniej wierzono, że Andrzejki stanowią świetną okazję, aby poznać  przyszłość….. 

Natomiast  pierwsza znana wzmianka o wróżbach andrzejkowych, pojawiła się 

w 1555 roku. Wiadomo, iż wróżby te odbywały się w wigilię św. Andrzeja. Patronem 

tego dnia jest Św. Andrzej z Galilei. Z zawodu rybak, później podróżnik. Imię Andrzej 

pochodzi z greckiego, oznacza siłę i odwagę.  

Andrzejki  najhuczniej obchodzone  są   na wyspach Brytyjskich, a szczególnie           

w  Szkocji, w kraju w którym Św. Andrzej stał się Patronem. 

 

 

 



Przysłowia Andrzejkowe 

Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży. 

Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota. Jeżeli na świętego 

Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima. 

Której but na progu stanie, pierwsza panna na wydanie. 

Na noc św. Andrzeja dziewkom z wróżb nadzieja. 

Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze. 

Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie. 

Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę moczy, suszy. 

Śnieg na Andrzeja, dla zboża zła nadzieja. 

Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze 

 

ZABAWA  1  

Pokaż mi swoje buty a powiem Ci kim jesteś! 
 
Do zabawy możecie wykorzystać przygotowane przeze mnie obrazki. Zadaniem 
dziecka jest wybranie spośród nich, pary butów, która najbardziej mu się podoba. 
Kiedy to zrobi, czytamy znaczenie. 
 
1. Lubisz bujać w obłokach i drzemie w Tobie romantyczna dusza! 
2. Jesteś niezależna/-y i zawsze chodzisz własnymi drogami! 
3. Jesteś prawdziwą duszą towarzystwa, każdy chce się z Tobą przyjaźnić! 
4. Jesteś dojrzała/-y jak na swój wiek, twardo stąpasz po ziemi! 
5. Jesteś spontaniczna/-y i pełna/-en energii! 
6. Jesteś bardzo pewna siebie i nie dasz sobie w kaszę dmuchać! 
7. Nie lubisz się spieszyć i traktujesz życie jak wielkie wakacje! 
8. Uwielbiasz przygody i wędrówki w niesamowite miejsca! 
9. Styl, elegancja i opanowanie w jednym to kwintesencja Twojej osoby! 
10. Zawsze jesteś przygotowana/-y na wszystko, nic nie może Cię zaskoczyć! 
 

 

 

 

 

 



ZABAWA  2 

KSIĄŻKOWA  WRÓŻBA  

 

Przygotuj  swoją  ulubiona  książkę i otwórz  losowo  na  wybranej stronie. A teraz  

wskaż  palcem, ale z  zamkniętymi  oczami   oraz wskaż  jakieś  zdanie z  tej  strony. 

Przeczytaj je na głos - wskaże Ci  ono  poradę na przyszłość lub odpowiedź na 

zadane w myślach pytanie. 

 

ZABAWA  3 

Lanie  wosku  on Line  

Oto przykładowe symbole, jakie mogą powstać z wosku: 

Aniołek-wszystkie Wasza działania i zamierzenia odniosą sukces. Będziecie 

szczęśliwie wychodzić z każdej opresji. Czeka Was szczęśliwa i bezpieczna 

przyszłość. 

Motyl-najbliższa przyszłość to czas głębokich refleksji, korekty naszych złych 

wyborów, nierzadko zakończenia nieszczęśliwych związków; to czas lekkości ducha i 

pozytywnych zmian. 

Koło- wszystkie Wasze plany zostaną nieoczekiwanie zrealizowane i zapięte na 

ostatni guzik. To również czas godzenia się z osobami, z którymi dawno skłóciliście 

się. 

Serce- czeka Was szczęśliwa, spełniona miłość 

Gwiazda-czeka Was szczęśliwe życie w bogactwie 

Kwiatek- niebawem czeka Was cudowna niespodzianka 

Pierścionek- przed Tobą zaręczyny i bardzo szczęśliwy związek 

Sowa, lis- uważaj! Zbliża się niebezpieczeństwo 

 

ZABAWA  4 

Wróżenie  z  kubków  

 

 

 

https://halloween.friko.net/lanie-wosku.html
https://www.wrozbyonline.pl/andrzejki/wrozby_darmowe/id/25/o/11/Wrozby_za_darmo


ZABAWA 5  

ANDRZEJKOWA WRÓŻBA NA DOROSŁE ŻYCIE 

Gdy w Andrzejkowy wieczór nudzi Ci sie wystarczy wziąć czerwoną kredkę i białą 
kartkę. Na kartce napisz ok 50 zawodów, które przychodzą Ci do głowy, każdy z nich 
obrysuj czerwoną kredką i włóż pod poduszkę. Rano wyjmij kartkę, zamknij oczy i 
wskaż palcem wskazującym u lewej ręki jeden z zawodów. Na który wypadnie ten 
będziesz wykonywał w przyszłości. 

 

ZABAWA  6 

RULETKA 1 

RULETKA 2 

RULETKA  KIM  BĘDZIESZ 

 

ZABAWA  7 

PUDEŁKO PRZYSZŁOŚCI  

 

ZABAWA 8 

GDZIE BĘDZIESZ  MIESZKAĆ  

 

ZABAWA 9 

ANDRZEJKOWA  ZGADYWANKA 

 

ZABAWA 10 

WYLOSUJ  CYTAT  

 

ZABAWA 11 

KREATYWNE ZAWODY 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/687527/co-ci%C4%99-czeka-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci
https://wordwall.net/pl/resource/699574/andrzejki
https://wordwall.net/pl/resource/699551/andrzejki
https://wordwall.net/pl/resource/6410649/co-ci%C4%99-czeka-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci
https://wordwall.net/pl/resource/697462/andrzejki-gdzie-b%C4%99dziesz-miesza%C4%87-
https://wordwall.net/pl/resource/689341/szko%c5%82a-specjalna/andrzejki
https://wordwall.net/pl/resource/6406497/andrzejkowe-przes%C5%82anie-wylosuj-cytat
https://wordwall.net/pl/resource/344886/edukreatywne-andrzejki-zawody


ZABAWA  12 

Wróżenie  z  serc  z  imionami  
Zamykasz  oczy  i  celujesz  palcem w serce.                        
Dziewczyny w  serce  z imionami  chłopców, chłopcy w  serce  z imionami dziewczyn.  
Nie  wolno podglądać, bo wróżba nie będzie  ważna.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ZABAWA  13 

Karty  zgadywanki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZABAWA  14  

Kolorowe  piórka  
Możecie użyć prawdziwych lub wykorzystać te  poniżej.  Każdy  losuje  piórko 
z zamkniętymi  oczyma  i  sprawdza wg  koloru  jaki otrzymało dar: 
czerwone - odwaga 
pomarańczowe - kreatywność 
niebieskie - mądrość 
zielone - lepsze zdrowie 
żółte - radość 
fioletowe - przyjaźń 
brązowe - szacunek 
szare - wiedza 
czarne - odporność 
różowe - miłość 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mamy  nadzieję, że  świetnie  się   bawiliście   

Jesteśmy  ciekawi, która  zabawa  Wam  się  najbardziej podobała   ? 

 


