
Andrzejki

Jak co roku  w noc  z  29 na 30 listopada obchodzimy Andrzejki. Jest to wieczór wróżb i magii. Ponoć
wszystko o czym zamarzysz spełnia się. Do wróżb tego wieczoru należy przygotować się.  W związku z
pandemią  tegoroczne  andrzejki  powinniśmy obchodzić  w gronie  najbliższych.  Nasza  świetlica  pragnie
przyczynić się do tego, aby ten wieczór był przyjemny i niezapomniany. Przygotowaliśmy kilka nowych
wróżb i przypominamy także te, które są wam doskonale znane. Mamy nadzieję, że skorzystacie z tych
propozycji. Do wróżb zaproście mamę i  tatę.

By wróżby udały się należy przygotować:  

 kilka starych świec, stary garnek, klucz, miednicę z wodą, klucz z uszkiem, tyle kartek
papieru ile wynosi  liczba uczestników, igłę, latarkę lub lampkę nocną,  jabłka (tyle sztuk
ilu jest uczestników), małe nożyki, but  każdego uczestnika, papierowe łódeczki.

Oto propozycje wróżb:

Lanie wosku :

 Rozpuszczony w rondelku wosk przelewamy do miski z wodą. Robimy to bardzo ostrożnie i
dokładnie tak, by stróżka wosku przelała się przez ucho klucza. Wosk  topi i przelewa jeden z
rodziców. Ostrożnie zastygnięty wosk wyjmujemy z wody i na ścianie podświetlonej  palącą
się świecą lub lampką nocną, odczytujemy co przedstawia ta plama.

      But za butem:

 Każdy z uczestników tej zabawy ściąga jeden but. Buty ustawiamy jeden za drugim, kolejno
tak, by przesuwały się w kierunku drzwi( ostatni but stawiamy na przodzie jako pierwszy).
Wróżba ta ma wskazać, kto pierwszy wyjdzie za mąż lub się ożeni.

   W kogo trafię?:

 Dziewczynki zapisują na swojej kartce imiona chłopców, a chłopcy imiona dziewcząt.  Potem
obraca ją białą stroną tak by nie widzieć imion. Następnie celuje szpilką w dowolne miejsce.
Odwracamy kartkę  i  sprawdzamy miejsce,   które   przebiła  igła.   Przebite  szpilką  imię,  to
podobno imię tego, kogo pokochasz.

Papierowe łódki.

 Do tej wróżby potrzebne są  dwie papierowe łódki. Na jednej 

z nich piszesz swoje imię na drugiej  imię kolegi lub koleżanki. Łódki umieszcza się równo 

w misce wody. Gdy łódki się spotkają to przepowiadają miłość lub przyjaźń.

Rzut skórką jabłka.

 Trzeba obrać jabłko tak, by powstała jedna długa łupinka. Łupinę rzuca się za siebie. 

Obserwujemy jaką przypomina literę obrana i rzucona skórka. To pierwsza litera kogoś, kto się
w tobie zakocha.

Jabłko:



 Przekrój  jabłko  na  pół.  Wyskub  ze  środka  wszystkie  ziarenka.  Policz  je.  Jeżeli  będzie  ich
parzysta liczba, będzie to rok szczęśliwy.  Jeżeli  będzie  to liczba nieparzysta,  to rok będzie
ciężki, ale nie martw się bo i tak wszystko pomyślnie się zakończy.

Pamiętaj o tym, że Andrzejki to tylko zabawa. Życzymy udanego wieczoru!


