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Scenariusz wieczoru wróżb andrzejkowych
LANIE WOSKU NA WODĘ
Najbardziej znaną od wieków aż po dzień dzisiejszy andrzejkową wróżbą jest lanie wosku
na wodę. Przygotuj więc pewną ilość wosku lub świec, które należy stopić w garnku, miskę z wodą
i klucz, który otwiera i zamyka wszelkie tajemnice (najlepsze są stare klucze z dużym uszkiem).
W niektórych regionach Polski, obok wosku, lano też na wodę roztopiony ołów, który ma
przyciągać szczęście.
Postępujemy następująco: na wodę lejemy przez dziurkę od klucza roztopiony wosk lub
ołów, który po zastygnięciu tworzy najrozmaitsze formy. Po wyjęciu z wody taka formę należy
trzymać(pionowo) między zapaloną świecą a jasną ścianą i powstały na ścianie cień odpowiednio
zinterpretować. Można też zastosować inny sposób podświetlenia woskowej formy, np. lampą
naftową, żarówką, latarką. Przekonasz się, że zastygnięta bryła wosku daje niekiedy bardzo
osobliwy kształt cienia, którego interpretacja zależy od wyobraźni, skojarzeń i poczucia humoru
zebranych.
Przykładowe odczytanie tego, co mówią cienie:
 postać mężczyzny lub serce - w niedługim czasie spełni się twoje marzenie o
miłości;
 rycerz lub jeździec na koniu - wyjdziesz za mąż lub zakochasz się w wojskowym;
dla chłopaka oznacza to, że będzie w przyszłości pracował w służbach mundurowych;
 gwiazda - zdobycie majątku i szczęśliwe życie;
 kwiat - czeka cię przyjemna niespodzianka;
 pierścień - zaręczyny lub wyrażenie zgody na chodzenie z chłopakiem, który to
zaproponuje;
 pies, kot - nie decyduj się pochopnie na nowy związek uczuciowy;
 sowa, lis, zawalony dom - narażenie na niebezpieczeństwo.

WYCHODZENIE BUTÓW ZA PRÓG
Aby dowiedzieć się która z panien, wdów i rozwódek z grona wróżących sobie osób wyjdzie
pierwsza za mąż posłużymy się butami. Ustawiamy buty z lewej nogi rzędem w kącie pokoju.
Ostatni w kolejce przestawiacie na początek. Właścicielka buta, który pierwszy dotknie czubkiem
progu, może liczyć na błyskawiczną zmianę stanu cywilnego.
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WYKORZYSTANIE SYMBOLIKI CYFR- DATY URODZIN
Podstawą do wyliczeń jest data urodzenia, ale musi być ona wyrażona tylko jedną
cyfrą(należy kolejno sumować cyfry tworzące pełną datę, otrzymana cyfra stanie się podstawą
wróżby).

Znaczenie cyfr:
1. Jedynka jest symbolem Słońca. Urodzeni pod tą cyfrą są ambitni i pewni siebie. Są to
osoby uparte, wytrwałe w dążeniu do celu, godne zaufania, ale lubiące dominować. Często są to
urodzeni wodzowie. Ich kolory to: żółty, złoty, pomarańczowy. Szczęśliwy kamień: bursztyn.

2. Dwójka jest symbolem Księżyca. Są to osoby łagodne i wrażliwe, mają wiele fantazji, są
uzdolnione artystycznie. Ich szczęśliwymi kolorami są odcienie zieleni i barwy od jasnożółtej do
białej. Pomyślność przynosi im perła.

3. Trójka jest symbolem Jowisza. Osoby spod tej cyfry są dynamiczne i godne zaufania. Są
bardzo ambitne i odpowiedzialne. Ich kolory to: fiolet, wszystkie odcienie głębokiego błękitu i
czerwieni. Szczęśliwy kamień to ametyst.

4. Czwórka jest związana z Uranem. Urodzeni pod czwórką są uparci i sentymentalni. Mają
duże poczucie sprawiedliwości. Są godnymi zaufania i wiernymi przyjaciółmi. Szczęśliwe kolory:
jasny błękit, odcienie szarości i szaro-srebrzystości. Kamienie: szafir i opal.

5. Piątka jest symbolem Merkurego. Ludzie spod znaku piątki są pogodni, impulsywni
żywotni, inteligentni, towarzyscy i wszechstronni. Ich kolor to biały i wszystkie jasne odcienie
różnych barw. Kamień- diament.

6. Szóstka jest symbolem planety Wenus. Są to osoby serdeczne, spokojne, towarzyskie. Ich
najszczęśliwszymi kamieniami są turkusy, a kolorami- wszystkie odcienie niebieskiego, fioletu i
czerwonego.

7. Siódemka jest symbolem Neptuna. Są to romantyczne, niespokojne duchy, tęskniące za
przygodą. Szczęśliwe kolory tej cyfry to wszystkie odcienie zieleni. Kamienie- opal, agat.

8. Ósemka jest symbolem Saturna. Ósemki są zamknięte w sobie i przez to często
niedoceniane. Często, gdy stają przed trudnościami, rezygnują z działania, ale gdy uda im się
przebrnąć przez nie- dochodzą do sukcesów i zaszczytów. Kolory to: ciemnozielony,
ciemnoniebieski, purpurowy, czarny. Szczęśliwy kamień- granatowy szafir.

9. Dziewiątka jest symbolem Marsa. Są niezależne i pełne pasji. Natury wojownicze, nie
bojące się konfliktów. Szczęśliwe kolory to wszystkie odcienie czerwieni. Kamienie: rubin, granat,
koral.
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NUMEROLOGIA
Numerologia jest najstarszą wiedzą magiczną; z daty urodzenia można odczytać cechę
charakteru (gdy data urodzenia składa się z dwóch cyfr to je sumujemy, na przykład:
29 czyli 2+9 = 11 = 1+1 = 2)
Podaj mi dzień swojego urodzenia, a ja podam ci po obliczeniach cechy twojego charakteru:
Urodziłaś się pod cyfrą ....., zatem według naszej wróżby jesteś:

1. Ambitny(a) i pewny(a) siebie;
2. Łagodny(a) i wrażliwy(a),
3. Dynamiczny(a)i godny(a) zaufania;
4. Uparty(a) i sentymentalny(a);
5. Pogodny(a) i impulsywny(a);
6. Serdeczny(a) i towarzyski(a);
7. Romantyczny(a) i trudny(a) we współżyciu;
8. Zamknięty(a) w sobie i niedoceniany(a);
9. Niezależny(a) i pełen(a) pasji.

KARTECZKI Z MARZENIAMI
Potnij czystą kartkę na trzynaście równych części. Na sześciu z nich napisz swoje
najskrytsze marzenia, najlepiej wodoodpornym pisakiem . Teraz wymieszaj dokładnie karteczki, ale
nie składaj ich. Wszystkie kartki połóż na dnie dużej szklanej wazy albo miski i powoli wlewaj
wodę wąskim strumieniem. Obserwuj zapisane kawałki papieru. Który pierwszy wypłynie na
powierzchnie wody, to marzenie pierwsze się spełni. Jeśli najpierw wypłyną czyste karteczki,
uzbrój się w cierpliwość, bo będziesz musiała trochę poczekać na spełnienie marzenia.

WRÓŻBY Z TALERZAMI
WRÓŻBA Z WYKORZYSTANIEM 3 TALERZY
Pod talerzami leżą: obrączka, listek, różaniec. Nauczyciel za każdym razem „tasuje” talerze.
Wylosowany symbol oznacza:

Obrączka - rychłe zamążpójście,
Listek - długotrwałe panieństwo,
Różaniec - pójście do klasztoru.
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II WRÓŻBA Z WYKORZYSTANIEM 3 TALERZY
Pod talerzami ukryte są słoneczka z wymalowanymi buziami. Wylosowany kartonik wróży,
jakich słoneczek(oznaczających wyniki edukacji) w tym roku szkolnym losujący będzie
miał najwięcej.

WRÓŻBA Z WYKORZYSTANIEM 5 TALERZY
Pod talerzami znajdują się: cukierek, piórko, ziarenko pieprzu, muszelka, kamyk. Każdy z
rekwizytów ma swoje tajemnicze znaczenie:

Cukierek - życie słodkie i wesołe,
Piórko - życie lekkie i przyjemne,
Ziarenko pieprzu - życie pełne przygód,
Muszelka - życie na morzu lub w dalekim kraju,
Kamyk - życie pracowite i pożyteczne,

KUBKI PRZYSZŁOŚCI
Na stole pod plastykowymi kubkami kładziemy obrączkę, monetę i krzyżyk. Czwarty kubek
pozostaje pusty. Dziecko wskazuje wybrany kubek. Osoba prowadząca wróżbę odwraca go i
tłumaczy znaczenie wybranego przedmiotu:

Obrączka – małżeństwo w przyszłości,
Krzyż – ksiądz, zakonnica, ciągłe modlitwy,
Pusty kubek – zostaniesz starą panną lub kawalerem.
Moneta - zostaniesz bardzo bogata/bogaty.

WRÓŻBA Z WYKORZYSTANIEM KOŚCI DO GRY
Na podłodze lub stole zakreślamy białą kredą krąg. Rzucamy trzema kośćmi do gry lewą
ręką na środku koła. Należy zachować przy tym milczenie. Sumujemy wyrzucone oczka, nie biorąc
pod uwagę tych kości, które wytoczyły się poza „zaczarowany” krąg.
Jeśli liczba wyrzuconych oczek wynosi:

1 Uważaj! Czekają cię jakieś niesnaski zarówno w szkole jak i w domu;
2 Możesz liczyć na miłą niespodziankę. Może wygrasz na loterii?
3 Dzięki jakiemuś zbiegowi okoliczności spełni się któreś z twoich marzeń;
4 Poznasz nową koleżankę lub kolegę;
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5 Osiągniesz dokładnie to, co planowałeś;
6 Już możesz się cieszyć. Szczęście jest tuż za progiem;
7 Ktoś rozpowszechnia plotki na twój temat;
8 Niestety masz pecha, ale los się jeszcze odwróci;
9 Twój sukces będzie naprawdę wspaniały;
10 Przez dłuższy czas czekają cię drobne kłopoty;
11 Czeka cię długa i ciekawa podróż;
12 Wkrótce poznasz kogoś, kogo polubisz;
13 Spotka cię coś przyjemnego;
14 Twoje życzenie ma niewielkie szanse na spełnienie;
15 Możesz liczyć na długotrwały uśmiech losu;
16 Postępuj ostrożnie i rozważnie, a unikniesz kłopotów;
17 Uważaj, ktoś ci chce podstawić nogę;
18 Już wkrótce czeka cię wielkie szczęście i mnóstwo pieniędzy.

MOWA KWIATÓW
Uczestnicy wróżby wybierają jeden kwiat z poniższych, których nazwy przygotowane są na
kartonikach. Osoba prowadząca wróżbę odczytuje symboliczne znaczenie kwiatu:

Aster – uważaj, czekają cię kłopoty;
Narcyz – zakochasz się, jesteś pedantyczny i dokładny;
Nasturcja – czeka cię gorąca miłość;
Piwonia – szczęście w podróży;
Róża – szczęście w życiu, powodzenie;
Jemioła – przyjaźń, wybaczenie i zgoda;
Lilia – niewinność i samotność;

Stokrotka – dobieraj staranniej przyjaciół;
Bez – miłe towarzystwo;
Dalie – sukcesy w życiu;
Niezapominajki – będziesz tęsknić;
Goździk – zazdrość.
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WRÓŻENIE PRZYSZŁOŚCI Z KART KLASYCZNYCH
Potasuj karty od 6 do Asa. Następnie poproś osobę, której wróżysz o rozłożenie kart lewą
ręką do siebie na trzy kupki. Zbierz wszystkie karty, rozłóż na stole, i poproś o wybranie jednej z
nich. Teraz możesz rozpocząć interpretację:

6 - Aby poprawić atmosferę w szkole, lepiej mniej plotkuj i mniej mów;
7 - Szykują się niespodzianki. Miłe lub złe. To będzie zależało od ciebie. Może ogarnąć cię
nagły lęk. Nie bój się. Życie dopiero się zaczyna. Ciesz się tym co masz;

8 - Ostatnio niezbyt dobrze ci się wiodło w szkole, ale nie poddawaj się. Koniec kłopotów
już jest blisko;

9 - Możesz trochę się nudzić i narzekać. Rzeczywiście te najlepsze dni masz jeszcze przed
sobą. Skoncentruj się na odrabianiu lekcji. Nie zostawiaj niczego na później;

10 - Karta wróży ci wiele rozrywek. Jakieś miłe spotkanie, dyskoteka w szkole, ciekawy
film w kinie;

Walet - Wpadniesz w złe towarzystwo. Towarzystwo może być dobre lub złe. Staraj się
wejść w dobre;

Dama - rok będzie bardzo pracowity, czeka cię dużo pracy i trzeba będzie zrezygnować z
dyskoteki i spotkań z kolegami, szczególnie pod koniec roku szkolnego;

Król - Nie wywołuj niepotrzebnych spięć i nie kłóć się z koleżanką;
As - dobre pomysły i pracowitość doczekają się uznania w szkole w formie dobrej oceny.

SZPILKA PRAWDY
Potrzebne jest 7 lub 13 szpilek. Włóż je do kubka, potrząśnij i wysyp na stół przykryty
obrusem. Następnie odczytaj, jakie litery zostały utworzone przez rozsypane szpilki:

A - przed Tobą podróż lub przeprowadzka;
E - pomyślność w miłości i w pracy, jeśli litera jest odwrócona – przejściowe kłopoty;
H - szczęście w miłości, małżeństwo;
K - sukces zawodowy;
L - uważaj na złodziei, jeżeli litera jest odwrócona – ostrzega przed chorobą lub
wypadkiem;

M - wyjątkowo korzystna propozycja;
N - okres dobrej passy;
T - pomoc przyjaciół;
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W - uwaga na oszustów wokół siebie;
V - ktoś będzie chciał cię wykorzystać;
X - szczęście sprzyja ci we wszystkim

WRÓŻBA Z ZAPAŁKI
Pomyśl sobie życzenie i zapal dwie zapałki. Trzymaj je płonącymi łebkami do góry. Jeżeli
zapałki będą palić się “ku sobie”, życzenie się spełni w ciągu roku, a jeśli nie –będziesz musiała
dłużej poczekać na jego realizację.

OBIERKI Z JABŁEK
Należy wybrać tyle jednakowej wielkości jabłek, ile jest uczestniczek zabawy. Każda z nich
obierając jabłko stara się uzyskać jak najdłuższą, nieprzerwaną ostrużynę. Która wygra, ta będzie
najdłużej chodzić ze swoim chłopakiem.
W drugim etapie każda dziewczyna bierze swoją ostrużynę w rękę i rzuca za plecy. Teraz
należy uważnie się przyjrzeć leżącej na podłodze skórce czy nie układa się w jakąś literę alfabetu.
Jeśli tak, to może być pierwsza litera imienia chłopaka, z którym będzie się w tym roku spotykać.

