
Wychodzenie bucików za próg 
 

Uczestnicy zabawy zdejmują prawe buty i ustawiają 

jeden przed drugim. Osoba, której but pierwszy 

znajdzie się za drzwiami, z pewnością będzie się 

najlepiej uczyła w szkole. 

 

 

Rzucanie bucików za siebie 
 

Każdy uczeń rzuca poza siebie przez głowę swój lewy 

bucik, stojąc tyłem do drzwi. Czubek buta skierowany 

do drzwi oznacza, że właściciel otrzyma w najbliższej 

przyszłości ciekawy prezent. 

 

 

Kim będę w przyszłości 
 

Na stole układamy pudełka, pod którymi ukryte są 

różne przedmioty, np.: nożyczki, igły, pędzel itp. 

Wybrany przez uczestników przedmiot wskaże im, 

kim będą w przyszłości (np. pędzel – malarz, grzebień 

– fryzjer, mapa – podróżnik, łyżka – kucharz, długopis 

– pisarz, moneta – milioner). 

 

 

 

 

 



 

 

Kostka szczęścia 
 

Dziewczynki i chłopcy toczą kostkę. Ilość oczek 

wskaże imię chłopca lub dziewczyny (na tablicy 

przygotowanej przez nauczycielkę), która będzie 

partnerką balu andrzejkowego osoby toczącej kostkę. 

Na tablicy umieszczamy imiona dzieci uczestniczących 

w zabawie 

 

 

Lanie wosku 
 

Tradycja mówi, że wosk lejemy przez ucho klucza 

(klucz – symbol zamknięcia sekretu, tajemnicy), ale 

można także przez złożone na krzyż gałązki, słomki 

lub przez obrączkę. 

Po zastygnięciu, dzieci obserwują cień ulanego 

kształtu rzucony na podświetlony ekran. 

Interpretacja wróżby w dużym stopniu zależy od 

fantazji, dowcipu prowadzącego.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obierzyny jabłka 
 

Dziewczyny rzucają za siebie obierzyny z jabłka         

i z ułożonego na podłodze kształtu odczytują pierwszą 

literę imienia przyszłego męża. 

 
 

 

Imię 
 

Na kartce należy narysować duże serce i wpisać do 

niego imiona chłopców. Wycięte serce przyczepiamy 

na miękkiej tablicy. Dziewczyny biorą do ręki szpilkę  

i z zamkniętymi oczami próbują trafić szpilką w serce. 

Imię, które zostanie przebite, to imię przyszłego 

męża dziewczyny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niektóre wróżby andrzejkowe wiązały się 

w przeszłości z różnymi regionami kraju i często 

zaczynały się już od samego rana. Kiedy dziewczyny  

o świcie poszły do studni po wodę, mogły w niej 

zobaczyć odbicie przyszłego męża. Wieczorem 

dziewczęta wychodziły przed dom i pilnie  

nasłuchiwały – z której strony zaszczeka pies, z tej 

strony nadejdzie „kawaler”. 

Często swojego towarzysza życia dziewczęta szukały 

na kartkach włożonych na noc pod poduszkę. Rano 

należało wyciągnąć z pod poduszki jedną kartkę  

i odczytać z niej imię chłopca. 

W okolicach Krakowa rozpowszechniona była wróżba  

z kluskami, które zawijano w kartki z nazwiskami 

chłopców, a następnie wrzucano do wrzącej wody. Ta 

kluska, która wypłynęła pierwsza na wierzch, zawierała 

nazwisko przyszłego męża. 

W okolicach Poznania dziewczęta wróżyły z igieł 

puszczonych na wodę. Jeśli dwie igły symbolizujące 

chłopaka i dziewczynę, spotykały się, był to znak, że 

zostaną w przyszłości małżeństwem. 

Znane były także wróżby z pływającą po powierzchni 

wody świecą. Wodę nalewano do miski, a do jej brzegów 

przyczepiano kartki z imionami chłopców. Jeśli świeca 

zbliżała się do brzegu miski, wówczas zapalała się jedna 

z karteczek. Chłopiec, którego imię zawierała ta kartka, 

był przeznaczony dziewczynie. 

Z wybiciem godziny dwunastej kończyły się 

andrzejkowe wróżby. Dalej czar nie działał, trzeba więc 

było czekać na to, czy wróżba się spełni, czy nie... 
 

Na podstawie: https://www.szkolnictwo.pl 

https://www.szkolnictwo.pl/


 


