
Dzień z wróżbami – scenariusz środowiskowej imprezy integracyjnej.
Cele:

- kształtowanie szacunku dla kultury i obyczaju,
- bogacenie wiedzy o elementach tradycji polskiej,
- sprawnie wyszukuje informacji w słownikach,
- określa rolę zwyczaju w kulturze narodowej

Środki dydaktyczne:
- rekwizyty do przeprowadzenia wróżb: karty z liczbami, roztopiony wosk, 10 kubków

lub talerzy, chleb, cukierek, listki, różaniec, kwiatek, moneta, klucz, pierścionek,
czepek, książka, karty z kolorami, jabłko, gałązki wiśni,

- „Księga przysłów”, słowniki,

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie uczniów.
2. Rozmowa na temat andrzejek – uczniowie swobodnie wypowiadają się na temat

andrzejek na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń.
3. Wyszukiwanie przysłów i głośne ich czytanie oraz interpretacja.
- Noc Andrzejaświętego przyniesie nam narzeczonego,
- Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja,
- Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja,
- W wili ę świętego Andrzeja jest dla dziewcząt nadzieja,
4. Nauka andrzejkowego zaklęcia:

Hokus- pokus, hokus- pokus, niechaj przyszłość się ukaże, czary-mary, wosku lanie,
co ma stać się, niech się stanie.Zaklęcie to dzieci głośno powtarzają po każdej
zabawie.

5. Zaproszenie do wróżby:
● Magiczne liczby
Każde dziecko losuje karteczkę z liczbą od 1 do 8. Następnie wstają wszyscy uczniowie,
którzy wylosowali daną liczbę, a nauczyciel z „Księgi wróżb” odczytuje co mówią liczby
o tych osobach:
1. Twoje ulubione kolory to:żółty, złoty, i pomarańczowy. Szczęśliwym kamieniem jest

bursztyn. Jesteś osobą upartą i wytrwale dążysz do wyznaczonego sobie celu.
Niedługo spełni się twoje marzenie.

2. Twoje ulubione kolory to : zieleń i wszystkie jego odcienie. Szczęśliwym kamieniem
jest szafir. Jesteś osoba godną zaufania i potrafisz być wiernym przyjacielem. Czasem
jednak zachowujesz się zbyt gwałtownie i ranisz tym inne osoby. Gwiazdy mówią, że
będziesz miał wspaniałe wakacje.

3. Twoje ulubione kolory to: błękit i szary. Pomyślność przynosi ci perła. Jesteś osobą
łagodną i wrażliwą. Masz zdolności plastyczne. Czeka cię wspaniała podróż.

4. Twoje ulubione kolory to: czarny i czerwony. Szczęśliwym kamieniem jest diament.
Jesteś bardzo impulsywna, wybuchowa. Posiadasz dar bezbłędnego oceniania nowych
ludzi. Zawsze sprawdzasz się w trudnych sytuacjach. Będziesz miał bardzo pracowity
rok.

5. Twoje ulubione kolory to: biały i różowy. Szczęśliwym dla ciebie kamieniem jest
ametyst . Jesteś osobą dynamiczną i lubisz ruch naświeżym powietrzu. Można
powierzyć ci swoje tajemnice-nikomu nie wygadasz. Poznasz prawdziwego
przyjaciela.

6. Twoje ulubione kolory to: niebieski i fioletowy. Szczęście przynosi ci turkus. Jesteś
osobą serdeczną, towarzyską i bardzo uczciwą. Unikasz spięć i sytuacji konfliktowych.



Czasem trudno ci podjąć ważną decyzję. Musisz bardziej dbać o własne zdrowie, bo
czeka cię dużo przeziębień.

7. Twoje ulubione kolory to: bordo i brąz. Szczęście przynosi ci szafir. Jesteś osobą
zamkniętą w sobie i bardzo wrażliwą. Nie lubisz pokonywać trudności, ale radzisz
sobie doskonale. Masz kilku wypróbowanych przyjaciół. Czeka cię wspaniała
niespodzianka.

8. Twoje ulubione kolory to: szary i brązowy. Szczęście przyniesie ci agat. Jesteś
romantykiem i uwielbiasz spacery po parku. Czasami jesteś roztargniony i gubisz
różne drobiazgi. Pójdziesz na wspaniałe przyjęcie urodzinowe.

● Losowanie kolorów:
- zielony: musisz być ostrożny w drodze do szkoły, rozglądaj się zanim wejdziesz na

ulicę, a nic złego ci się nie przytrafi,
- niebieski: jesteś roztargniony, dlatego gubisz swoje rzeczy, musisz bardziej uważać,
- czarny: często kłócisz się bez powodu, musisz unikać nieporozumień, aświat będzie

wkoło ciebie kolorowy,
- żółty: bardziej dbaj o swoje zdrowie, cieplej się ubieraj, nie pij zimnych napojów, a

zimą nie zapominaj o czapce i szaliku,
- biały: musisz pić więcej mleka i jeść więcej nabiału, a nie tylko chrupki i czekoladę,
- czerwony: jesz za dużo słodyczy, musisz je ograniczyć, bo inaczej będzie cię czekała

wizyta u dentysty.
● Ustawianie butów.
Każde dzieckościąga lewy but. Chłopcy ustawiają je w jednym rzędzie, a dziewczynki w
drugim, w kierunku wyjścia. Następnie przestawiają buty od końca do początku. Czyj but
pierwszy dotrze do drzwi i wyjdzie za próg, ta osoba jako pierwsza zmieni swój stan
cywilny.
● Magiczne znaki. Uczniowie losują znaki, a nauczyciel objaśnia ich znaczenie.

Zakochasz się

Spotka cię coś niezwykłego, przeżyjesz fajną przygodę.

Spełni się twoje najskrytsze marzenie

Spotkasz prawdziwego przyjaciela

Pokłócisz się z kimś ważnym dla ciebie

Ominie cię duży kłopot



Będziesz bardzo szczęśliwy

Uwaga, nieciekawa sytuacja.

● Zabawa z jabłkiem.
Każdy uczeń obiera jabłko tak, aby skórka stanowiła długi wąż. Następnie lewą ręką
rzucają kolejno łupinę za siebie. Ułoży się ona w literę, od której zaczynać się będzie imię
ukochanej osoby.
● Zabawa z garnuszkami.
Uczniowie przygotowują 10 garnuszków lub talerzyków. Pod każdym z nich nauczyciel
ukrywa jeden z przedmiotów: chleb, cukierek, listki, różaniec, kwiatek, monetę, klucz,
pierścionek, książkę, czepek. Następnie nauczyciel zmienia kolejność garnuszków.
Uczniowie wybierają jeden z garnuszków (talerzy) dla siebie i odkrywają jaki przedmiot
znajduje się pod nim. Odkryty przedmiot wróży:
- chleb: bogactwo,
- cukierek: słodkieżycie,
- listki: panieństwo,
- różaniec:życie zakonne,
- kwiatek: miłość,
- moneta: dobrobyt,
- klucz: zamknięcie się w pokoju,
- pierścionek: zaręczyny,
- książka: kariera naukowa,
- czepek: wesele.

6. Podsumowanie zajęć.
Wszystkie dzieci siadają w kręgu, a następnie otrzymują gałązkę wiśni, którą powinni w
domu wsadzić do wody. Jeśli gałązka zakwitnie na Boże Narodzenie, to spełnią się wasze
marzenia.


