
Zapewne zastanawiacie się kim jestem i  jaki jest powód naszego spotkania.  

 

Jestem Czarodziejką i chciałabym opowiedzieć Wam o zwyczajach w dniu Świętego 

Andrzeja.  Poczytajcie  a wszystkiego się dowiecie. 

 

Tradycje andrzejkowe mają bardzo długą historię. Andrzejki do tej pory są nocą, 

która kojarzy nam się z magią, wróżeniem i tajemniczymi obrzędami. Jednak teraz 

jest to wesoła zabawa z przymrużeniem oka. Dawniej wróżby andrzejkowe 

traktowane były niezwykle poważnie. 

 

Andrzejki obchodzone są z 29 na 30 listopada. Według tradycji wigilia świętego Andrzeja była nocą 

magiczną, kiedy można było poznać swoją przyszłość. 

 

Tradycje andrzejkowe dużą wagę przykładały do znaczenia snów. W niektórych regionach kraju 

dziewczęta pościły przez cały dzień, a przed snem jadły słonego śledzia. Miało to przynieść proroczy 

sen, podczas którego zobaczą swojego przyszłego męża. Kolejną tradycją andrzejkową było ucinanie 

gałązek wiśni, które wstawiano do wody. Jeżeli gałązka zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia, wróżyła 

pannie szybkie wyjście za mąż. 

 

Jednak najbardziej znaną z tradycji andrzejkowych jest lanie wosku. Dawniej do wróżby 

wykorzystywano cynę lub ołów. Najlepiej jeśli pochodziły z ram okien lub witraży z 

kościoła, ponieważ było to symbolem nierozerwalnego związku. Po roztopieniu przelewano 

je na zimną wodę przez otwór klucza, co oznaczało otwarcie bramy czasu. Również powstałe 

w ten sposób kształty miały konkretne znaczenie. Postać anioła oznaczała opiekę, kształt 

chmury sugerował, że trzeba otworzyć się na nowe doświadczenia, natomiast kot ostrzegał 

przed podejmowaniem pochopnych decyzji i nieprzemyślanymi związkami. Oprócz lania wosku, 

wróżby na andrzejki obejmują przestawianie oraz rzucanie butów, obieranie jabłek, czy szukanie 

imienia ukochanej osoby na kartonowym sercu. 

 

 

 

 

 

 

Są różne sposoby, żeby przewidzieć, co nas czeka w przyszłości. Można pójść do wróżki, która ma 

czarnego kota i szklaną kulę. Można zapytać Cyganki, która wróży z kart i ręki. Można też wróżyć 

sobie samemu, ale trzeba to robić w czasie niezwykłym. 

 

 Do dzisiaj przetrwała jedynie tradycja andrzejkowa, będąca zabawą połączoną ze wspólnymi 

wróżbami dziewcząt i chłopców. Obecnie andrzejki są wesołym spotkaniem towarzyskim 

dostarczającym wielu przeżyć i emocji. 

 



 Zapraszam więc i Was na wspólną zabawę andrzejkową. 
 

 

Wszyscy powtarzają zaklęcie: 

„Czary-mary, czary-mary, czary-mary, (oburącz zakreślamy koła) 

hu, hu, hu. (wyrzut dłońmi do przodu) 

Hokus-pokus, (dwukrotne klaśnięcie w ręce) 

ksz-ksz. (wyrzut dłoni do przodu) 

Abra-kadabra, abra-kadabra, bęc”. (zataczanie kół rękami przed sobą) 

 

 

 

 

1. ANDRZEJKOWE SERCE 

 

Aby wykonać tę wróżbę należy wyciąć serce z papieru i napisać na nim imiona 

chłopców i dziewczynek. Następnie trzeba serce odwrócić zapisaną stroną do 

dołu i przekłuć je igłą. Imię, na które natrafimy należy do naszego przyszłego 

ukochanego/ukochanej. Będziesz potrzebować: kolorowy papier (lub biały papier), nożyczki, 

długopis, szpilka. 

Można też zmodyfikować tę wróżbę szykując serce opisane emocjami zamiast imion. Osoba, która 

przekłuje daną emocję, ma za zadanie jeszcze ją pokazać bez słów. Trochę jak kalambury, tylko 

oczywiście wszyscy znają odpowiedź. Wybrana emocja będzie towarzyszyć tej osobie przez 

większość roku. Możecie porozmawiać o tym, dlaczego tak może być np. będę radosna, bo idę do 

nowej szkoły i poznam wielu nowych przyjaciół. 

 

 

 

 

 

2. ANDRZEJKOWA WRÓŻBA Z MONETĄ  

Każdy uczestnik dostaje grosik i ustawia się w kolejce, wymyśla sobie jakieś życzenie. Następnie tę 

monetę rzuca z odległości do miski. Jeżeli moneta wpadnie życzenie się w tym roku spełni. 

Będziesz potrzebować: grosze lub inne małe monety, nieduża miska 

 

 

 



 

3. ANDRZEJKOWE WYŚCIGI BUCIKÓW 

Będziesz potrzebować: po jednym bucie każdego z uczestników zabawy. Od najbardziej oddalonego od 

drzwi miejsca sali/pokoju zaczynamy ustawiać buty jeden za drugim tak, żeby pięta jednego, dotykała 

przodu drugiego. Buty ustawiamy wzdłuż ściany, w kierunku drzwi, te z końca "kolejki" przekładamy na 

początek. Tej osobie, której but pierwszy "dotrze do mety" i przekroczy próg, spełni się największe 

marzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANDRZEJKOWE FILIŻANKI 

Cztery filiżanki. Pod trzema chowamy: obrączkę, monetę i listek a 

czwartą zostawiamy pustą. Zamieniamy miejscami filiżanki i 

wybieramy jedna z nich. Obrączka to miłość, listek - ślub, moneta 

- bogactwo a pusta to nowy rok bez zmian. 

 

 

 

 

 

5. ANDRZEJKOWE OBIERANIE JABŁEK 

Należy wybrać tyle jednakowej wielkości jabłek, ile jest uczestniczek zabawy. Każda z nich obierając 

jabłko stara się uzyskać jak najdłuższą, nieprzerwaną ostrużynę. Która wygra, ta będzie najdłużej 

chodzić ze swoim chłopakiem. W drugim etapie każda dziewczyna bierze swoją ostrużynę w rękę 

 i rzuca za plecy. Teraz należy uważnie się przyjrzeć leżącej na podłodze skórce czy nie układa się 

 w jakąś literę alfabetu. Jeśli tak, to może być pierwsza litera imienia chłopaka, z którym będzie się 

 w tym roku spotykać. 

 

 

 

 



5. ANDRZEJKOWE KUBECZKI 

Wróżba polega na wylosowaniu odpowiedniego symbolu, który mówi nam o najbliższej przyszłości. 

Właściwie ograniczeniem jest tu tylko wyobraźnia. Zależy, co umieścicie pod kuleczkami np.: 

 

 moneta – bogactwo, 

 pierścionek – ślub, 

 klucz – nowy dom, 

 kostka cukru – szczęśliwe życie, 

 samochodzik – podróż, 

 serduszko – zakochanie,  

 czarna kropka z papieru – pech, 

 kawałek chleba – obżarstwo (przytyjesz), 

 cytryna – będą kłopoty, 

 klocek – nowe zabawki, itd. 

  

 

 

 

 

Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. 

Zapraszamy Was na kolejne spotkanie, które pojawi się 

niebawem, dlatego śledźcie uważnie stronę internetową 

naszej szkoły. Czekamy na Was… 

                        Świetlica 

 


