W kolejnych dniach andrzejkowego tygodnia zapraszamy
was do wspólnej zabawy z rodzicami we wróżenie.
Na początek wierszyk:
Jestem dobra wróżka, andrzejkowa wróżka.
Mam dla wszystkich dzieci rumiane jabłuszka.
Mam moc niespodzianek i zabaw bez liku.
Każdy coś dla siebie znajdzie w mym koszyku.
Stańcie teraz w kole i nadstawcie uszka:
Co wam dziś opowie andrzejkowa wróżka.
(Maria Lipka)

A to przykładowe wróżby. Wybierzcie te, które wam się
podobają:
Wróżba kapcie.
Wszyscy uczestnicy zabawy kolejno ustawiają swoje kapcie –
czyj pierwszy dotknie progu, tego pierwszego odwiedzi Mikołaj.
Wróżba - przekłuwanie serc
Dorosły trzyma dwa duże serca jedno z imionami dziewczyn
drugie z imionami chłopców. Dzieci kolejno podchodzą i
przekuwają. Na kogo imię trafią to będą mieli najlepszego
przyjaciela o tym imieniu.
Wróżba – kto najwięcej urośnie
Dzieci losują patyczki lub słomki różnej długości. Ten, kto
wyciągnie największą urośnie najwięcej.
Wróżba - rzucanie obierzyn
Rodzic obiera dla każdego uczestnika zabawy jabłko.
Należy rzucić za głowę obierzynę, a z kształtu, w jaki się ułoży,
odczytać pierwszą literę imienia przyszłego męża.
Wróżba - obrączka czy różaniec?
Należy rozłożyć na stoliku pięć talerzyków i ukryć pod nimi
przedmioty symbolizujące drogę życiową. I tak:

•obrączka - małżeństwo,
•różaniec – zakon,
•kwiatek – staropanieństwo,
•chleb – dobrobyt,
•cukier – słodkie życie,
Każdy z uczestników wskazuje jeden z talerzy i już wie co go
czeka w przyszłości.
Wróżba - magiczne kubeczki
Pod pięcioma kubkami należy schować: liść laurowy, kostkę
cukru, balonik, piórko, monetę. Każdy z rekwizytów symbolizuje
coś innego:
•liść laurowy – życie pełne niezwykłych przygód, •balonik – życie
barwne i ciekawe, •kostka cukru – życie słodkie i przyjemne,
•piórko – życie twórcze, •moneta – życie w dostatku i bogactwie.
Wróżba - zawody
Uczestnicy zabawy losują z naczynia lub czapeczki wcześniej
przygotowane karteczki z nazwami zawodów, a następnie
głośno odczytują kim zostaną w przyszłości: lekarzem,
nauczycielem, reżyserem, pisarzem, pilotem , marynarzem ,
szewcem , murarzem, dyrygentem, konduktorem……

Wróżba – magiczne liczby
Każdy uczestnik zabawy podaje swoją datę urodzenia.
Następnie sumuje cyfry tworzące pełną datę, aby dojść do
jednej cyfry, która stanie się podstawą wróżby. Znaczenie cyfr:
1. Twoim szczęśliwym kwiatem jest stokrotka, kolor biały, a
kamień jaspis. Doskonale wiesz, czego chcesz, i osiągasz swoje
małe, a potem większe cele. Uwielbiasz ruch, jesteś
dynamiczny, warto więc zadbać o swój rozwój fizyczny. Czekają
cię duże sukcesy w sporcie.
2. Twoim szczęśliwym kamieniem jest prześliczny szmaragd,
kolor niebieski, a kwiatem – pachnący jaśmin. Jesteś obdarzony
niezwykłą wyobraźnią. Uwielbiasz zadawać pytania, analizujesz

każdy interesujący cię temat i chcesz poznać prawdę o
otaczającym cię świecie. Czeka cię kariera naukowa.
3. Twój ulubiony kolor to czerwień. Powinieneś nosić czerwoną
czapeczkę albo czerwony szalik. Kamień to czerwony rubin, a
kwiatem – czerwony mak. Jesteś aktywny, samodzielny,
oryginalny i trochę zbuntowany. Miewasz, niestety, skłonności
do tyranizowania rodziców i kolegów. Musisz z tym walczyć.
4. Twoim ulubionym kolorem jest kolor żółty. Lubisz perły zwane
łzami morza i wąchasz ciemnoliliowe fiołki. Jesteś osobą pilną i
niezwykle pracowitą. Zawsze można na tobie polegać. Chętnie
ratujesz bliźnich z opresji. W przyszłości zostaniesz wielkim
podróżnikiem.
5. Twoją szczęśliwą barwą jest czerń, klejnotem mieniący się
niczym morska woda akwamaryn, kwiatem pierzasty goździk.
Masz niezwykłą fantazję, dzięki której potrafisz bawić się nawet
kartką czystego papieru. Lubisz zabawy w gronie najbliższych
przyjaciół. Jesteś dyskretny, więc każdy chętnie obdarza cię
swoimi tajemnicami. Czeka cię wielka kariera polityczna.
6. Twoim ulubionym kolorem jest granat podobny do barwy
nocnego nieba, który rozjaśni pałający wszystkimi kolorami
diament i ozdobi herbacianą różę. Jesteś osobą nieśmiałą,
uczciwą i wrażliwą. Masz bogatą wyobraźnię. Chętnie
przebywasz w świecie fantazji i baśni, potrafisz godzinami
wysłuchiwać historii o niezwykłych zdarzeniach. Być może
zostaniesz pisarzem.
7. Barwa piaskowa, mleczny onyks i skromniutka konwalia o
drobnych dzwoneczkach są przeznaczone dla ciebie. Jesteś
osobą serdeczną, spokojną i towarzyską. Masz dużo przyjaciół i
znajomych. Marzysz o podróży balonem.
Chcesz przeżyć niezwykłe przygody.
8. Twoim kolorem jest zieleń, kamieniem topaz, jasny jak
wiosenny promyk słońca. Ulubiony kwiat to wiosenny narcyz.
Jesteś osobą romantyczną. Uwielbiasz spacery nad brzegiem
morza, gdy zachodzi lub wschodzi słońce. Czasami zapominasz
o swoich obowiązkach.

9. Twoim kolorem jest złotobrązowy kolor miedzi, kamień to
fioletowy ametyst, a kwiat – przepiękna róża. Jesteś osobą
łagodną i wrażliwą, ale bardzo wytrzymałą. Masz zdolności
plastyczne. Gwiazdy mówią, że zostaniesz w przyszłości znanym
malarzem.

Życzymy wam udanej zabawy, dużo śmiechu i radości!

