
Zabawy andrzejkowe   

dla uczniów i przedszkolaków 
  

     30  

listopada 



• Andrzejki są popularnym świętem 
obchodzonym 30 listopada  w szkołach  
i przedszkolach. Zabawy we wróżenie  
i przepowiadanie przyszłości  to sympatyczny 
zwyczaj, który sięga bardzo dawnych czasów. 
Współczesne zabawy andrzejkowe to okazja 
do dobrej zabawy i wspólnego spędzenia 
czasu w swoim gronie. Sprzyjają pogłębianiu 
integracji grupy, lepszemu poznaniu  
i zacieśnianiu   kontaktów   koleżeńskich. 



W co się bawić w Andrzejki? 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Przepowiednie i zabawy  andrzejkowe, które  
mają  charakter  wyłącznie rozrywkowy, cieszą  
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Obchody 
Andrzejek są powszechne i stanowią ostatnią 
okazję do hucznej zabawy przed okresem 
adwentu. Czym zatem  wypełnić  imprezę 
andrzejkową? Oto kilka ciekawych pomysłów 
na zabawy andrzejkowe dla dzieci: 
 



1. Wyścig z butów 
Potrzebne materiały:  buty lub kapcie dzieci 

Na początku ustalamy przepowiednię np. 
kto najbardziej urośnie w przyszłym roku lub 
kto będzie miał nowe hobby. Dzieci 
ustawiają buty/kapcie w rządek prowadzący 
do drzwi od przeciwległej ściany pokoju. 
Osobie, której but dotrze do drzwi jako 
pierwszy, spełni się wypowiedziana 
wcześniej wróżba.  



2. Celowanie w wróżbę 
 

• Potrzebne materiały: 

• plakat z kotem lub innym zwierzakiem 

• plastelina 

• szalik do zawiązania oczu 

• Ta zabawa wymaga nieco więcej przygotowań, 
ale dzieci będą zachwycone. Potrzebny jest 
plakat z kotem lub innym “czarodziejskim” 
zwierzakiem. Zostanie on użyty jako „plansza 
do gry” na ścianie. 

 



• Kulki plasteliny będą pełnić rolę przypinek  
(w wersji dla starszych dzieci, można zastosować 
kolorowe przypinki do tablic korkowych).  
Na kartce zapisujemy listę części ciała kota  
i pasujące do nich wróżby np. 
lewe oko kota = wkrótce poznasz kogoś niesamowitego, 
prawe oko kota = ktoś o zielonych oczach cię lubi 
lewe ucho kota = będziesz mieć niespodziewanego 
gościa itd. 

• Jedno po drugim, dzieci z zawiązanymi oczami 
prowadzone są do plakatu i starają się przykleić 
do niego plastelinę. Następnie odczytywana jest 
wróżba. 



 
3. Kim będę, czyli magiczne kubeczki 

przyszłości 
 • Potrzebne materiały: 

• karteczki z nazwami zawodów 
• papierowe kubeczki jednorazowe (1 kubeczek dla 

1 dziecka) 
• W tej zabawie przygotowane na małych 

karteczkach nazwy zawodów (np. sprzedawca, 
policjant, malarz) umieszczamy pojedynczo pod 
papierowymi kubeczkami. Każde dziecko losuje 
kubeczek, a odwracając go wyciąga karteczkę  
z nazwą przyszłego zawodu. Można rozszerzyć tę 
zabawę o komentarz dziecka na temat tego jak 
będzie wyglądała jego praca.  



Odgadywanie przyszłych zawodów- wersja II 

• W dużym pudle przygotuj jak najwięcej 
akcesoriów związanych z różnymi profesjami, 
np. grzebień (fryzjer),  
strzykawka (lekarz),  
mikrofon (piosenkarz),  
młotek (murarz),  
linijka (architekt),  
nitka (krawiec),  
pieniądz (sprzedawca), 
but (szewc),  
okulary (nauczyciel) itd.. 

 



• Każde dziecko po kolei z zamkniętymi oczami - 
lub zawiązanymi apaszką - losuje jeden  
z przedmiotów tak, aby inni uczestnicy go nie 
widzieli.   

• Następnie maluch musi pokazać innym 
wybrany zawód, nie używając słów ani 
rekwizytów. Zupełnie jak w grze w kalambury. 
Zadaniem pozostałych dzieci jest odgadnięcie 
zawodu, jaki został wylosowany. 



 
4. Lanie wosku – zabawa andrzejkowa 

na wyobraźnię 
     Potrzebne materiały: 

• wosk (do roztopienia w garnuszku lub z palących 
się świec) 

• miska z wodą 
• klucz z dużą dziurką 
• papierowe ręczniki 
   To jedna z klasycznych wróżb andrzejkowych, 

którą uwielbiają wszyscy, bez względu na wiek. 
Zabawy andrzejkowe dla dzieci z użyciem wosku 
to nie tylko okazja do uruchomienia wyobraźni, 
ale też zaznajomienie dzieci z zasadą działania 
ciepła na zmianę postaci parafiny.  
 



• Ważne: wymaga nadzoru osób dorosłych, bez 
względu na to, czy do wróżb użyjecie wosku 
roztopionego w rondelku, czy bezpośrednio  
ze świec.  

• Każde dziecko z pomocą dorosłego przelewa 
wosk do miski z zimną wodą przez klucz  
z dużą dziurką. 

• Gdy wosk stwardnieje w wodzie, należy 
delikatnie osuszyć powstały kształt 
papierowym ręcznikiem. 



• Dziecko mówi na głos z czym kojarzy mu się 
jego parafinowy kształt. Skojarzenie wskazuje 
wróżbę na najbliższy czas (np. samochód 
wróży wyjazd, domek – gości, jabłko – 
bogactwo).   

• Inna wersja tej wróżby: 

• Po osuszeniu kształtów dzieci organizują swój 
własny teatr cieni, w którym odgadują kształty 
pojawiające się na ścianie (kształty pojawią się 
przy zgaszonym świetle i zapalonej lampce). 

 



5. „Wrzuć grosik do studni” 

• Potrzebne materiały: 
• duże naczynie z wodą (najlepiej miska) 
• 1-groszowe monety w liczbie 1 grosz dla  

1 dziecka 
 
 
 

• Ta zabawa nie wymaga specjalnych 
przygotowań i jest łatwa do przeprowadzenia. 



• Na środku pokoju ustaw duże, stabilne 
naczynie z wodą (np. miskę). Każde dziecko 
dostaje 1 grosz. Staje tyłem do naczynia  
i wymyśla sobie życzenie. Następnie 
wypowiada zaklęcie: 

• „Abrakadabra, czarów moc 
niech me życzenie spełni noc” 

• i rzuca grosz za siebie, próbując trafić  
w naczynie. Jeśli moneta wpadnie do wody, 
jest szansa na spełnienie życzenia. 



 
6. Ciastko z wróżbą – zabawa 

kulinarna 
 • Zabawy andrzejkowe dla dzieci to nie tylko 

tradycyjne wróżby. Pieczenie ciasteczek  
z wróżbą w środku to całkiem nietypowa 
zabawa andrzejkowa dla dzieci, która wymaga 
jednak wcześniejszego przygotowania. 

 



• Ciastka z wróżbą są łatwiejsze do zrobienia,  
niż mogłoby się wydawać. A na dodatek dzieci 
mogą tworzyć własne wróżby!  

• Potrzebne składniki: 

• ¼ szklanki mąki pszennej 

• 1 białko jajka 

• 1/8 łyżeczki ekstraktu waniliowego 

• 2 łyżki cukru pudru 

• 1 szczypta soli 

 



Przygotowanie: 
 

    1.Dzieci zapisują wróżby na małych paskach 
papieru, rolują je i odkładają na bok.  
2.Rozgrzej piekarnik do 180°C. Przykryj dwie 
blachy papierem do pieczenia.  
3. Białko i wanilię ubij (ale nie na sztywno).  
4. Mąkę, sól i cukier przesiej i zmiksuj z białkiem 
jajka. 
5. Na jednej z przygotowanych blach wylewaj 
łyżeczką ciasto w odległości co najmniej 10 cm od 
siebie. Przechylaj blachę tak, aby ciasto rozlało się 
tworząc okrągły kształt  o średnicy około 7 cm.   

 



    Postaraj się, aby ciasto było jak najbardziej 
okrągłe i równe.  
6. Piecz przez około 5 minut lub do momentu, 
gdy ciasteczko zrumieni się na zewnętrznej 
krawędzi a środek pozostanie blady. Podczas 
pieczenia jednego arkusza przygotuj już drugi. 
7. Umieść złożone ciasteczko na blacie  
i używając krawędzi szklanki, zagnieć złożoną 
krawędź w dół, aż ciastko się złączy, a Ty 
uzyskasz niepowtarzalny kształt ciasteczka  
z wróżbą. 



Jakie wróżby można włożyć do 
ciasteczek? 

 • Podskocz 3x na prawej nodze, a jutro wydarzy się 
coś ciekawego. 

• Uśmiechnij się do osoby po lewej stronie, a 
zobaczysz co zrobi. 

• Dzisiaj jest Twój dzień! 
• Już wkrótce Twój problem zniknie. 
• Czeka Cię pewna nagroda. 
• Podskocz 3x. Jeśli tego nie zrobisz, jutro będziesz 

mieć pecha. 
• Uśmiechnij się do pierwszej spotkanej osoby. 
•  Wkrótce wygrasz jakąś nagrodę! 
• W przyszłym tygodniu otrzymasz miły prezent. 

 



7.Balony z wróżbą 

   Potrzebne materiały: 
• różnokolorowe balony 
• paski papieru z wróżbami 
• sznureczki do zaczepienia balonów 

 
 
 
 

 
 

W tym przypadku wcześniej przygotowane na 
małych paskach papieru wróżby, umieszczane 
się w balonach przed ich napompowaniem.  



• Napompowane balony z wróżbami 
przyczepiamy na sznurku w jednym miejscu. 
Dzieci pojedynczo, mając zawiązane oczy, są 
prowadzone do balonów. Otrzymaną szpilką 
próbują przekłuć balon z wróżbą. Następnie 
każde dziecko odczytuje na głos swoją wróżbę. 

 

• Ta zabawa jest świetną alternatywą do 
ciasteczek z wróżbami, gdyż nie zawsze  
wykonanie ciasteczek  jest możliwe. 



8.Tajemnicze kleksy 
 • Potrzebne materiały: 

• kartki papieru (A4) 
• Farby 

 

• Każde dziecko maluje farbą sam środek swojej 
kartki na wybrany kolor. Następnie ostrożnie 
składa kartkę na pół, dociskając plamę z farby, 
aby rozlała się na kartce. Po rozłożeniu kartki, 
dziecko odkłada ją na bok do wyschnięcia (na 
kilka minut). 

 



• Gdy kleksy z farby będą już na tyle suche, że 
nie będą się rozlewały, każde dziecko próbuje 
odszyfrować jaki kształt pojawił się na ich 
kartce. Dzieci nadają kształtom znaczenie np. 
zwierzątko może oznaczać, że w niedalekiej 
przyszłości dziecko będzie miało pupila.  



9.Wróżenie z dłoni 

    Świetną atrakcją będzie wróżenie z dłoni. 
Potrzebne materiały: 

• blok rysunkowy, 
• farbki - koniecznie takie, którymi można 

malować po skórze.  
Każde dziecko musi bowiem pokolorować 
swoją dłoń, a następnie odcisnąć ją na 
papierze.   



   Uzyskany rezultat ma powiedzieć wiele  
o przyszłości  np. :  

 
• grube palce - czeka Cię wiele sukcesów 
• cienkie palce - spotka Cię wiele trudności, ale możesz 

stawić im czoła 
• dziura pośrodku odcisku - to, czego Ci brakuje, 

wkrótce się odnajdzie 
• brak dziury - Twoje życie będzie spokojne i bardzo 

szczęśliwe 
• długie palce - wyjedziesz we wspaniałą podróż 
• krótkie palce - spełnienie Twoich marzeń jest na 

wyciągnięcie ręki 
• złączone palce - masz wokół siebie bliskie osoby, 

które wkrótce Cię zaskoczą mocno 
•  rozczapierzone palce – jesteś bardzo odważny! 
• lekko rozczapierzone palce – jesteś bardzo pomocny! 

 
  

 



• Andrzejki to fantastyczna zabawa dla 
wszystkich.  
Warto jednak przed rozpoczęciem wróżb  
i gier wyjaśnić dzieciom, że służą one 
wyłącznie rozrywce.  
W ten sposób unikną one rozczarowania, 
kiedy przepowiednie się nie spełnią lub będą 
odbiegać od ich wyobrażeń. W końcu to 
magiczny wieczór, podczas którego wszyscy 
mają się kapitalnie bawić! 
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 Dobrej 
zabawy  


