
zestaw wróżb
andrzejkowych



Jest to zarówno wróżba, jak i eksperyment. 

Oczywiście przetapiamy wosk i do zimnej wody wpuszczamy go

przez dziurkę od klucza..

Można przy okazji jego wykonywania porozmawiać z dziećmi, jak to

się dzieje, że płynny wosk staje się twardy po zetknięciu z zimną
wodą. 

Wcześniej można także  ukryć gdzieś w przedszkolu klucz, przez

który wosk będzie przelewany i urządzić wielkie poszukiwania. 

Po przetopieniu wosku świetną zabawą będzie zgadywanie jego

kształtów. 

Poniżej przykładowe przepowiednie do różnych kształtów. 

KLASYKA, CZYLI- 
LANIE WOSKU

zwierzę domowe- stabilizacjazwierzę domowe- stabilizacjazwierzę domowe- stabilizacja

dzikie zwierzę- przygodadzikie zwierzę- przygodadzikie zwierzę- przygoda

samochód, samolot- podróżsamochód, samolot- podróżsamochód, samolot- podróż pieniądz- bogactwopieniądz- bogactwopieniądz- bogactwo

kołyska- nowy członek rodzinykołyska- nowy członek rodzinykołyska- nowy członek rodziny

jabłko- sukcesjabłko- sukcesjabłko- sukces

gniazdo- przyjadą gościegniazdo- przyjadą gościegniazdo- przyjadą goście

żółw- dobra radażółw- dobra radażółw- dobra rada

gwiazda- dobra nowinagwiazda- dobra nowinagwiazda- dobra nowina

góra- kłopotygóra- kłopotygóra- kłopoty

serce- miłośćserce- miłośćserce- miłość

jajko- spełnione marzeniajajko- spełnione marzeniajajko- spełnione marzenia

motyl- dużo zmianmotyl- dużo zmianmotyl- dużo zmian



Kolejna znana i klasyczna wróżba. 

Trzeba wyciąć dwa serca, a następnie na jednym napisać
imiona chłopców, a na drugim dziewczynek.

Następnie chłopcy przekłuwają serce z imionami

dziewczynek, a dziewczynki z imionami chłopców.

Imię, które wylosują oznacza, że będzie to ich najlepszy

przyjaciel.

Oczywiście oryginalna wersja oznacza miłość, ale na

przedszkolne potrzeby można skupić się  na więziach

przyjacielskich. 

SERCE



Świetna wróżba z elementem matematycznym.

Dziecko bierze garść np. pomponów, grochu,

jakiś kuleczek, chrupków kukurydzianych itp i

jego zadaniem jest rozsypać je na stole.

Nastepnie wspólnie przeliczyć.

Jeśli liczba okazuje się parzysta to zwiastuje

szczęście.

Jeśli nieparzysta, niestety czeka Nas pech,

SZCZĘŚCIE
CZY PECH?



Pod kubeczkami umieszczamy różne przedmioty,

dziecko losuje i w zależności jaki element był pod

kubeczkiem to jest jego wróżba.

Przykładowe przedmioty i ich znaczenie:

KUBECZKI

czarna kropka (można
wyciąć z papieru)- pech

Można przy okazji tej wróżby pobawić się w

zapamiętywanie sekwencji. Na przykład ułożyć kilka

przedmiotów z kubeczków obok siebie, dać dzieciom

chwilę na zapamiętanie kolejności, a następnie je

wymieszać. Później wybrać chętne dziecko, które

sprobuje ulożyć przedmioty w odpowiedniej kolejności. 

moneta- bogactwo

pierścionek- ślub

klucz- nowy dom 

kostka cukru- szczęśliwe życie
samochodzik- podróż

serduszko- zakochanie
kawałek chleba- przytyjesz

cytryna- kłopoty

klocek- nowe zabawki



Zapisujemy na kartce w kształcie aktówki

(szablon na końcu) nazwy zawodów. Dziecko

przekłuwa szpilką, zawód którego najbliżej wbije

szpilkę oznacza jego przyszłe zajęcie.

Można także wspólnie z dziećmi wymysleć
nazwy zawodów, zarówno rzeczywiste jak i

zmyślone, śmieszne.

ZAWÓD



Każde dziecko dostaje słomkę. Każda słomka w

innym kolorze.

Dzielimy dzieci na grupki tak, aby kolory w danej

grupce się nie powtarzały (np. pięć kolorów

słomek=pięć osób w jednej grupie).

Na środku ustawiamy miskę z wodą.

Na 3,2,1 start dzieci z danej grupy wrzucają
słomki do miski z wodą. Słomki osób, które

zetkną się ze sobą jako pierwsze zwiastują ich

wielką przyjaźń. 

SŁOMKI
PRZYJAŹNI



To także popularna wróżba. 

Każde dziecko zdejmuje buty i ustawiamy je w

kierunku drzwi jeden za drugim. Właściciel buta,

który pierwszy przekroczy próg drzwi jako

pierwszy... i tutaj możemy wymyślać różne

scenariusze, na przykład:

- pierwszy urośnie

- pierwszy znajdzie miłość
- pierwszy otworzy prezent na święta itp.

BUTY



Przygotowujemy naczynie z wodą oraz monetę. 

Dzieci rzucają monetą do naczynia i w

zależności od tego, kiedy uda im się do niego

trafić, otrzymują odpowiednią nagrodę

W pierwszych 3 rzutach= nagroda 3

naklejki/cukierki/kolorowanki itp.

W pierwszych 4-6 rzutach= nagroda 2

naklejki/cukierki/kolorowanki itp.

W pierwszych 6-10 rzutach= nagroda 1

naklejka/cukierek/kolorowanka itp.

Dzięki takim zasadom każde dziecko zostanie

nagrodzone i jest to świetna zabawa z

elementem rywalizacji i skłania dzieci to

skupienia oraz motywacji. 

SZCZĘŚCIE
W LICZBACH



Na kartkę wylewamy kroplę atramentu i

odgadujemy w jaki kształt się ułożyła.

Może to być litera, co oznacza na przykład

pierwszą literę imienia przyszłego przyjaciela.

Może to być kształt przypominający kontur na

mapie jakiegoś kraju, co zwiastuje podróż w to

miejsce.

Może to być kształt przypominający jakiś
przedmiot, osobę i tutaj ogranicza nas tylko

wyobraźnia. 

MAGICZNY 
KLEKS



Wycinamy karteczki w różnych kolorach,

każdy kolor oznacza inne życzenie (gotowe

życzenia do wydruku na końcu). 

Naklejamy karteczki na górnym brzegu miski,

tak aby sięgały do jej wnętrza. 

Wypełniamy miskę wodą. 

Każde dziecko dostaje swoją łódeczkę
(mogą to być małe świeczki w skorupkach

orzechów włoskich lub nakrętki z plasteliną i

wbitą świeczką). 

Następnie każde dziecko po kolei puszcza

swoją łódeczkę, który kolor zostanie jako

pierwszy podpalony przez świeczkę, to

życzenie zostanie spełnione. 

PŁONĄCE 
ŁÓDECZKI



Na dywanie rozkładamy 4 gwiazdki z różnymi

symbolami w środku (gotowe do wydruku na

końcu) .

Każdy symbol oznacza co innego:

WRÓŻENIE Z GWIAZD

korona- będziesz
ważną osobą

książka- będziesz się
dobrze uczyć

gwiazda- będziesz znaną
piosenkarką/ aktorką



Bardzo prosta w wykonaniu i przygotowaniu

wróżba, gdyż potrzebujemy tylko mydlanych

baniek.

Każde dziecko dmucha i w zależności od tego,

jaki jest efekt to:

Kto wydmucha największą, ten

w tym roku najwięcej urośnie. 

Kto wydmucha naraz kilka baniek,

będzie miał dużo kolegów.

Komu bańka pęknie, ten będzie

miał pecha. 

BAŃKOWE 
WRÓŻBY



Dzieci siedzą w kole, na karteczkach wypisane

są zdarzenia z przyszłości. Karteczki są
odwrócone treścią do dołu i ułożone w kole.

Dziecko kręci np. butelką, nauczyciel odczytuje

treść przepowiedni. 

(Przykładowe zdarzenia z przyszłości do

wydruku na końcu)

WYKRĘĆ
PRZYSZŁOŚĆ



cukierek

piórko

ziarenko pieprzu

muszelka

kamyk

Przygotowujemy 5 talerzyków.

pod każdym leży inny przedmiot:

1.

2.

3.

4.

5.

Każde oznacza co innego. 

(jeżeli ktoś nie posiada przedmiotów, to na

końcu są do wydrukowania ilustracje)

TALERZYKI

cukierek- życie słodkie i wesołe

piórko- życie lekkie i przyjemne

ziarenko pieprzu- życie pełne przygód

muszelka- życie na morzu
lub w dalekim kraju

kamyk- życie pracowite



Dodatek do wróżby
"płonące łódeczki"

czerwony- miłość
zielony szczęście w grach i zabawach
żółty- uśmiech na co dzień
pomARAŃCZOWY- DUŻO PRZYJACIÓŁ
NIEBIESKI- WYCIECZKA NAD MORZE
FIOLETOWY- DOSTANIESZ PREZENT

RÓŻOWY- NAUCZYSZ SIĘ NOWEJ UMIEJĘTNOŚCI

BRĄZOWY- CZEKA CIĘ WYCIECZKA DO LASU

GRANATOWY- SPEŁNI SIĘ TWÓJ SEN
czarny- pech



Dodatek do wróżby
"wykręć przyszłość"

za niedługo odwiedzi cię babcia

czeka cię miła niespodzianka

poznasz nową koleżankę

wizyta mikołaja z prezentami

poznasz nową super zabawę

dostaniesz prezent

dostaniesz dobrą wiadomość



Dodatek do wróżby
"talerzyki"



Dodatek do wróżby
"wróżenie z gwiazd"


