
Kochani, dowiedzieliście się już bardzo dużo o Katarzynkach i Andrzejkach, które obchodzimy w tym tygodniu. Podam 
Wam dziś jeszcze kilka ciekawych wróżb  związanych z tymi dniami. I tak :

W wigilię świętego Andrzeja panny powinny pościć cały dzień, a wieczorem - dzięki wróżbom - mogą poznać przyszłego 
towarzysza życia. Dlatego też przed snem zjadały słonego śledzia, odmawiały siedem razy pacierz i kończyły zaklęciem 

Święty Andrzeju
Mój dobrodzieju

Kto ma moim być
Niech mnie poda pić.

Wierzono, że mężczyzna, który ukaże się dziewczynie we śnie z kubkiem wody, zostanie jej mężem.

Klucz do przyszłości

 Najbardziej popularne  było lanie wosku. Panny zebrane w domu lub w karczmie lały na wodę roztopiony wosk. Potem 
oglądało się cień, jaki stężały kształt rzucał na ścianę. Żeby wróżba była ważna, konieczny był klucz. Przez wieńczące go 
kółko przelewało się wosk, cynę lub ołów. Klucz symbolizuje przejście między światem żywych i duchów, może też 
przynosić pecha.

W naszej izbie same dziwy,
Płynie wosku wartka struga.
Pokaż, wosku, która pierwsza
Wyjdzie za mąż, która druga?

Obrączka czy różaniec?

Dziewczęta mogą dowiedzieć się, co je czeka w przyszłości, dzięki wróżbie z kubkami. Należy je rozłożyć na stoliku i 
ukryć pod nimi przedmioty symbolizujące drogę życiową lub przyszły zawód. I tak: obrączka wróży małżeństwo, 
pierścionek - zaręczyny, różaniec - zakon, kwiatek lub liść - staropanieństwo, chleb lub klucze - dobrobyt, cukier - słodkie
życie, liść bobkowy - sławę, pieniądze - bogactwo, serce przebite strzałą - nieszczęśliwą miłość.

Skąd luby nadejdzie?

Jeśli wiecie już, że zamążpójście jest blisko, warto sprawdzić, skąd nadejdzie "ten jedyny". Można wyjść przed dom i 
posłuchać, z której strony szczeka pies. Dodatkowo ze sposobu szczekania możemy dowiedzieć się co nieco o wieku i 
kondycji przyszłego małżonka. Głośne i mocne szczekanie zapowiada młodzieńca, skowyt - że mąż będzie chorowity, 
szczek chrapliwy - że narzeczony będzie stary.
 Dawniej w wigilię św. Andrzeja dziewczęta wymiatały śmieci z izby i obserwowały, w którą stronę poniesie je wiatr - z 
tej strony miał przybyć ukochany.

A imię jego...
Wycinano też serce z papieru, na którym wypisywano imiona chłopców. Panny przekłuwały serce igłą - imię, na które 
trafiły, należało do przyszłego męża. Jeśli igła przekłuła puste miejsce, na małżeństwo trzeba było jeszcze poczekać. 
Popularna była też kiedyś wróżba z obierzyn z jabłek. Dziewczyny rzucały taką obierkę za siebie, a kształt w jaki się 
ułożyła, miał wskazać pierwszą literę imienia przyszłego małżonka.

Pies na bułki
W andrzejkowy wieczór bardzo ważną rolę odgrywały zwierzęta domowe. Pies,  gąsior, byczek, kozioł, a nawet 
najzwyklejsza kura przepowiadały, która z panien pierwsza wyjdzie za mąż.  Panny piekły tak zwane bałabuszki. Były to 
bułeczki przyrządzane z mąki ukradzionej kawalerowi.  Gdy każda z panien położyła swoją bałabuszkę na talerzu, do izby
wprowadzano psa. Na wszelki wypadek przez cały dzień nie dawano mu nic do jedzenia, dzięki czemu przynajmniej 
jedna z panien miała zapewnioną szczęśliwą przepowiednię, gdy wygłodniały pies zajadał się wybranym bałabuszkiem. 
Podobnie wykorzystywano inne zwierzęta kusząc je sianem, ziarnami. 

Teraz kiedy już wiemy dużo o wróżbach z przeszłości, proponuję Wam dobrą zabawę z rodzicami,
rodzeństwem lub rówieśnikami.

    Przestroga wirującej butelki    

 Osoba prowadząca zabawę – mama lub tata układa na podłodze wokół wypisane wcześniej na karteczkach różne 
przestrogi, np.: nie wyjadaj słodyczy rodzicom, nie zadzieraj nosa, nie graj długo na komputerze, nie objadaj się przed 
snem, nie podbieraj rodzicom z portfela pieniędzy, myj zęby po jedzeniu, nie plotkuj, nie czytaj cudzych pamiętników 
ani sms-sów, nie bądź skarżypytą, nie podkradaj ubrań ani kosmetyków lub biżuterii starszej siostrze, nie bądź 
samochwałą, nie kłam i nie oszukuj, nie śpij do południa, nie bądź łasuchem, nie dłub w nosie, często myj ręce, nie 
bądź wścibska/i i ciekawska/i, nie zaniedbuj zwierząt domowych.  Każdy kolejno obraca butelką w środku utworzonego 
koła. Gdy butelka się zatrzyma, wskaże dla wróżącego przestrogę.



    Woskowy teatr cieni    

Skoro już bawicie się w lanie wosku, można to przekształcić w zabawę w teatr cieni, w którym głównymi postaciami będą
odlewy woskowe. Trzeba będzie użyć wyobraźni i spośród plam woskowych wybrać te najbardziej do czegoś podobne i z
nich układać niestworzone historie.

    Wróżby andrzejkowe często dotyczą jabłek     

Oryginalna wróżba polega na tym, że obierasz jabłko tak, by zachować jak najdłuższą skórkę. Następnie rzucasz ją za 
siebie  i korzystając z wyobraźni  ustalasz , co przypomina jej kształt. 

Inną zabawą jest zjadanie jabłka przywiązanego na nitce za ogonek. Chodzi o to, żeby jabłko zjeść bez użycia rąk. Kto 
zrobi to najszybciej uzyskuje pierwszeństwo w kolejnej wróżbie, którą jest wygryzanie w jabłku prostych symboli, do 
których opis podaję niżej.
kwadrat – w tym roku poślizgniesz  się na skórce od banana,
trójkąt – uważaj na nisko latające gołębie, spuszczają bomby!!
prostokąt – będziesz sławny, czy masz pomysł z jakiego powodu?
koło – za jakiś czas będziesz kierowcą rajdowym!! albo mechanikiem samochodowym,

Kolejna wróżba polega na trafieniu monetą z pewnej odległości do naczynia z wodą. Osoba, której się to uda ma
szansę na to, że spełni się jej największe marzenie. 

    Zapałki    
Wysyp zapałki na stół i odczytaj kilka konkretnych liter. Każda litera ma przyporządkowaną wróżbę na najbliższą 
przyszłość 
A– atrakcja, czeka Cię coś fascynującego,
B – bajka, poproś rodziców jesli jeszcze sam/sama nie potrafisz czytać, aby przeczytali Ci swoją ulubioną bajkę z 
dzieciństwa. Lub sam/a ułóż swoją bajkę i zaprezentuj Rodzinie. Nie idź na łatwiznę!!!  NIE WŁĄCZAJ TELEWIZORA!!!
C – ciastko, pyszne ciacho znajdziesz na swoim stole, lub będzie się uśmiechać zachęcająco do Ciebie z cukierni,
D – drzewo, wejdziesz na drzewo, lub będziesz musiał/a pozbierać połamane przez wiatr gałęzie,
E – ekran, nudy przed telewizorem,
F – farby, będziesz sławnym  artystą malarzem, lub fachowcem korzystającym z farb, farbek, lakierów, żeli, pędzli i 
pędzelków,
G – gitara, spodoba Ci się jakaś piosenka i nauczysz się chwytów gitarowych,
H – hulajnoga, może Mikołaj przyniesie Ci taki prezent? A może udoskonalisz swoją dotychczasową technikę jazdy,
I–  igła, niestety będziesz miał/a dziurę w spodniach,
J – jajko, trafisz na zgniłe jajo w czasie robienia jajecznicy,
K – kogut, obudzisz się bardzo, bardzo wcześnie rano, byle nie powtarzało się to za często!
L – lody, nie trzeba nic dodawać :) , albo lodziarnia i deser lodowy albo Antarktyda i  pingwiny
Ł – łopata, znajdziesz skarb,
M – miłość, zakochasz się niebawem,
N – noga, potkniesz się, lub może czeka Cię kariera piłkarska albo sprinterska? Kto wie...
O– okno, umyjesz okno, mama będzie zachwycona Twoją pomocą w porządkach świątecznych,
P – picie, rozlejesz sok lub herbatę na biały obrus ;(
R – rysunek, wygrasz konkurs plastyczny,
S – spanie, zaspanie do szkoły chwilowo nie grozi, ale zawsze możesz zostać susłem,
T – tulenie, przytul kogoś, może babcię lub dziadka a może młodsze lub starsze rodzeństwo, o mamie i tacie już nie 
mówię,
U– uśmiech, uśmiechaj się jak najczęściej a zobaczysz, że dzięki Tobie świat będzie piękniejszy a ludzie szczęśliwsi,
W– wakacje będą wspaniałe,
Y – Yeti, poznasz go przy najbliższym wyjdzie w góry, mimo wszystko nie panikuj, nie marudź Rodzicom, że chcesz 
jechać zimą koniecznie nad morze!!
Z– Zorro, oddasz coś biednym, sprawisz im ogromną radość!!!!

    Wodna wróżba    

Potnij czystą kartkę na kilka części. Na większości  pasków napisz swoje marzenia. Kilka pasków zostaw pustych. Połóż 
karteczki na dnie szklanego naczynia i powoli wlewaj wodę. Obserwuj, który pasek wypłynie pierwszy, to własnie to 
marzenie się spełni. Jeśli wypłyną czyste, musisz cierpliwie poczekać na spełnienie swoich marzeń.

                                                       MIŁEJ ZABAWY :)                                                       
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