
 

 

 

Quiz 

 Od jakiego imienia pochodzi nazwa Andrzejki? 

 Przez co lejemy wosk w Andrzejki? 

 W jaki dokładnie dzień i miesiąc obchodzimy Andrzejki? 

 Co robimy w Andrzejki? 

 Wymień jedną znaną ci wróżbę andrzejkową. 

 Ile liter ma wyraz Andrzejki? 

 Ile razy w roku obchodzimy Andrzejki? 

 

 

 

 

 

 

 

Tą wróżbę można wykonać tylko przy pomocy osoby dorosłej najlepiej rodzica. 

Rozgrzany wosk lejemy przez klucz, następnie wyławiamy  powstałą figurę i 

zgadujemy co przedstawia. 

 



 

 

Wytnij dwa duże serca z czerwonego papieru i wypisz imiona na jednym męskie,       

a na drugim żeńskie. Jedna osoba trzyma serce dwoma rękami a druga nakłuwa igłą 

serce z imionami, wybrane imię będzie należeć do jego przyszłej żony lub męża. 

 

 

Dzieci losują kolorowe kartki z kapelusza a rodzic odczytuje ich znaczenie. 

Czerwony – jesz za dużo słodyczy. Musisz je ograniczyć, bo w przyszłości będziesz 

częstym gościem u dentysty. Wszyscy wiedzą, jak bardzo tego nie lubisz. 

Zielony – bądź ostrożny w drodze do szkoły. Patrz uważnie pod nogi i 

bacznie rozglądaj się na przejściach przez ulicę. Gdy będziesz uważał, to nic złego    

ci się nie stanie. 

Żółty – bardziej dbaj o swoje zdrowie, cieplej się ubieraj. Nie pij zimnych 

napojów, gdy jesteś spocony, zimą noś zawsze czapkę, nigdy nie zapominaj o 

szaliku. 

Niebieski – zawsze pilnuj swoich rzeczy, bo możesz coś cennego zgubić. Nie 

bądź taki roztargniony. 

Biały – pijesz za mało mleka, masz słabe kości. Jedz więcej nabiału, nie tylko 

chrupki i wafelki. 

Czarny – za często się kłócisz. Unikaj nieporozumień, a wszystko będzie 

wokół ciebie bardziej kolorowe. 

 

 

 

 



 

Przygotuj cztery kubeczki pod jeden włóż różaniec, pod drugi obrączkę, pod trzeci 

monetę i pod czwarty listek. Potem poproś rodzica żeby pomieszał kubeczki i wylosuj 

jeden. 

Kubeczki, pod którymi znajduje się:  

różaniec (co oznacza, że ta osoba swoje życie spędzi w zakonie)  

obrączka (co oznacza szybkie zamążpójście),  

moneta (oznaczająca bogactwo), 

listek (zostanie kawalerem/panną). 

 

 

Dzieci losują z kapelusza karteczki, na których zapisane są zawody oznaczające kim 

będą w przyszłości. 

 

 

 

Dzieci ustawiają kolejno po jednym bucie i przekładają jeden po drugim idąc do drzwi który 

but jako pierwszy dotrze do drzwi to ta osoba jako pierwsza wyjdzie za mąż lub ożeni się. 

MIŁEJ ZABAWY W WIECZÓR ANDRZEJKOWY. 


