Scenariusz zabawy „ Andrzejkowe wróżby”

Miejsce: świetlica szkolna
Uczestnicy zajęć: Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej
Zadania edukacyjne:
 zapoznanie z niektórymi tradycjami i obrzędami ludowymi,
 kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia,
 doskonalenie umiejętności poprawnego układania wyrazów, rozszyfrowywania tekstu,
 zapoznanie z nowymi pląsami, zabawami,
 zaznajomienie z technikami relaksacji i kształtowanie umiejętności wypowiadania
swoich myśli.
Zadania wychowawcze:
 pielęgnowanie polskich tradycji,
 wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 zachęcanie do relaksacji w celu odreagowania napięć,
 uczenie współdziałania uczniów starszych z młodszymi,
 wdrażanie uczniów do wspólnych zabaw,
 dowartościowywanie uczniów poprzez aktywny udział w zabawach
 zwrócenie uwagi na traktowanie wróżb jako dobrej zabawy.
 wdrażanie do porządku podczas zabawy.
 wdrażanie do kulturalnego zachowania się.
Metody: drama, "spacer w wyobraźni", gry, zabawy,
Sceneria uroczystości : świetlica szkolna udekorowana zawieszkami nietoperzy, kluczy,
świecami- całość ma się kojarzyć z magią,; stoły udekorowane serwetami lub obrusami,
ciastem i napojami dla dzieci.

Środki dydaktyczne:
Tekst gawędy o ludowych tradycjach wróżb i przepowiedniach andrzejkowych, rekwizyty
potrzebne do wróżb: płyta cd podkład muzyczny, gwiazdki z symbolami, miseczka, grosiki,
paski kolorowej bibuły, cukierki, pudełko z przepowiednią, kolorowe karteczki, kartki z
nazwami zawodów, talerzyki, słomki, pierścionek, różaniec, moneta, kartki, 2 duże serca z
wypisanymi imionami ( na jednym imiona żeńskie, na drugim męskie),Kartoniki z hasłem po
jednej stronie i działaniami po drugiej- dostosowanymi do poziomu klasy (np. klasa I
dodawanie w zakresie 10, kl. II w zakresie 20, a kl. III działania w zakresie 100 lub
mnożenie).

Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel wita się z uczniami. Podaje temat spotkania.
Dzieci zajmują miejsce na dywanie w kręgu.Na środku leżą wcześniej przygotowane
kartoniki z działaniami. Dzieci wspólnie rozwiązują działania, następnie układają wyniki
rosnąco. Po odwróceniu kartoników na drugą stronę odczytują hasło: Andrzejkowe wróżby.
Zapewne zastanawiacie się jaki jest powód naszego spotkania. Jestem czarodziejką z Czarnej
Góry i chciałabym opowiedzieć Wam o zwyczajach w Dniu Świętego Andrzeja. Posłuchajcie a
wszystkiego się dowiecie. Są różne sposoby, żeby dowiedzieć się i przewidzieć co nas czeka w
przyszłości. Można pójść do wróżki, która ma czarnego kota i szklaną kulę. Można zapytać
Cyganki, która wróży z kart i ręki. Można też wróżyć sobie samemu, ale trzeba to robić w
czasie niezwykłym…(w tle słychać muzykę relaksacyjną).

Aby przekroczyć próg do "Krainy Magii" musimy nauczyć się marzyć. Ludzie mają różne
marzenia. Wielu marzy o bogactwie: pięknym domu z basenem, bajkowym ogrodzie,
odlotowym samochodzie. Inni chcą być sławni i podziwiani. Marzą, aby zostać gwiazdą filmu,
piosenki, znanym politykiem. Niektórzy chcieliby zwiedzić cały świat. Marzą o dalekich
podróżach, nieznanych lądach i krajach. Dzieci marzą o sukcesach w szkole, dobrych
kolegach, ładnym ubraniu.

Wszystkie marzenia są ważne, ale najważniejsze jest, aby towarzyszyło im szczęście. Jeśli
dzięki naszym marzeniom będziemy zadowoleni, uśmiechnięci i lepsi dla innych, będziemy
mogli powiedzieć, że nasze marzenia się spełniły. Wybierzemy się teraz na "Spacer w
wyobraźni". Połóżcie się wygodnie, zamknijcie oczy, posłuchajcie muzyki i wybierzcie się w
świat swoich marzeń.
(Przy dźwiękach nastrojowej muzyki dzieci "wędrują w wyobraźni". Po kilku minutach
otwierają oczy, siadają w kręgu).

2. Rozmowa z dziećmi na temat tradycji andrzejkowych.
Późną jesienią po zakończeniu prac na polu, gdy dni były coraz krótsze, a wieczory coraz
dłuższe rozpoczynał się na wsi okres zabaw i wróżb. Panny przy pomocy najróżniejszych
tajemnych zaklęć dowiadywały się, co je czeka w przyszłości, kiedy wyjdą za mąż.
Dziś w andrzejkowych czarach- marach biorą udział zarówno dziewczynki jak i chłopcy.
Wróżb na ten wieczór jest bardzo dużo. Ja przygotowałam dla was kilka z nich. Należy jednak
pamiętać, że wszystkie wróżby należy traktować jako żarty i zabawę. Zostawiłam dla was
koperty z numerami wróżb. Niech jedno z dzieci wylosuje numerek a dowiecie się co was
czeka w przyszłości… Teraz muszę się przenieść w inne miejsce, w którym czekają na mnie
inne dzieci a wy słuchajcie co mówi do was wasza pani i zaczynamy czary- mary…
3. Zaproszenie do wróżb.
Nauczyciel proponuje dzieciom by dzisiejszego dnia, jak za dawnych czasów, przenieść się w
zaczarowany świat wróżb. Zatacza kręgi różdżką i wypowiada słowa: Niech się stanie, niech
się stanie, dziś wieczorem czarowanie. Abrakadabra, abrakadabra niechaj teraz rządzi
magia!

Wróżba "Kubki przyszłości"

Na stole kładziemy obrączkę, pierścionek, różaniec i monetę. Nakrywamy rekwizyty kubkami
plastykowymi. Nauczyciel odwraca kubek wskazany przez uczestnika i przepowiada
znaczenie "magicznych przedmiotów"
 obrączka - oznacza w przyszłości małżeństwo,
 pierścionek - zostaniesz starą panną lub kawalerem,
 różaniec - ciągłe modlitwy,
 moneta - bogactwo.
Wróżba „ Słomki miłości”
Uczniowie otrzymują słomkę - każdy w innym kolorze. Następnie wrzucają je do miski z
wodą. Osoby, których słomki jako pierwsze się ze sobą zetkną, połączy wieczna miłość.
Wróżba „Pływające marzenia”
Na małych karteczkach dzieci zapisują swoje marzenie. Następnie po kolei każda osoba
wrzuca swoją listę marzeń do miski wypełnionej wodą. Marzenie, które wypłynie na
powierzchnię wody jako pierwsze, spełni się.
Numerologia
Numerologia jest
najstarszą wiedzą magiczną; z daty urodzenia można
odczytać cechę
charakteru (gdy data urodzenia składa się z dwóch cyfr to
je sumujemy np.: 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
Wróżba
Magiczne liczby. Każde dziecko losuje karteczkę z liczbą od 1 do 7. Nauczyciel pokazuje
dzieciom „Księgę wróżb”, z której odczyta co mówią wylosowane liczby.
1- Jesteś osobą upartą i wytrwałą w dążeniu do celu. Wkrótce spełnią się Twoje marzenia.
2- Jesteś szczery i otwarty, zyskasz wielu przyjaciół.
3- Masz ukryty talent, który wkrótce się ujawni. Wykorzystaj go dobrze, a osiągniesz sukces!
4- Jesteś bardzo wesołą i przyjazną osobą, skupiasz wokół siebie dużo znajomych.
5- Ciężko pracujesz, wkrótce twoja praca zostanie doceniona.
6- Patrz uważnie pod nogi, masz duże szanse by znaleźć coś cennego.
7- Rozwijaj swoje pasje, zyskasz uznanie i sławę.

Wróżba-Imię przyszłego męża, żony.
Na tablicy przypięte są dwa duże serca-jedno z wypisanymi imionami męskimi, drugie z
żeńskimi. Dzieci stają z zawiązanymi oczami przed sercami i próbują nakłuć szpilką imię
swojego przyszłego małżonka. Gdy trafią w serce, odwiązują oczy i odczytują imię.
Wróżba- Kolory. Nauczyciel rozrzuca po sali kolorowe paski z bibuły. Każde dziecko
wybiera sobie jeden pasek.
Czerwony- Jesz za dużo słodyczy. Musisz je ograniczyć, bo będziesz częstym gościem u
dentysty.
Zielony- Ubieraj się ciepło wychodząc na podwórko, bo łatwo możesz się zaziębić.
Żółty- Uważaj latem na słońce, Twoja skóra jest bardzo wrażliwa, łatwo możesz się poparzyć.
Niebieski- Poucz się ortografii, niedługo czeka Cię dyktando.
Fioletowy- Posprzątaj w swoim pokoju, nawiedzą Cię niespodziewani goście.
Różowy- Sprawdź w kalendarzu kiedy Twoi bliscy mają swoje święto-zapominając o
urodzinach możesz sprawić komuś przykrość.
Wróżba „Kwiat prawdę Ci powie”
Na stole rozkładamy ilustracje kwiatów- jeden kwiat na stoliku. Na znak pani, dzieci
ustawiają się przy wybranym przez siebie kwiatku.
Róża- szczęście w życiu
Narcyz- zakochasz się
Aster- uważaj czekają cię kłopoty
Bez- miłe towarzystwo
Lilia- będziesz tęsknić za kimś bliskim.
Witam was po raz drugi…
Oto kolejna wróżba. Rozejrzyjcie się dookoła, na pewno zauważycie kapelusz ale nie
dotykajcie go, bo wróżba się nie uda. Może go dotknąć tylko jedna osoba. Wybierzcie teraz
wspólnie tę osobę i niech ona podejdzie do kapelusza i go weźmie. Dzięki tej wróżbie
dowiecie się kim zostaniecie w przyszłości…
W środku znajdują się karteczki z napisanymi bądź zilustrowanymi zawodami- powodzenia
Czarodziejka z Łysej Góry.
Losowanie zawodów.
Dzieci losują z magicznego kapelusza lub woreczka gwiazdki (mogą być też ciasteczka z
wróżbami) z nazwami zawodów: lekarz, piekarz, kierowca, pilot, marynarz , przedsiębiorca,
dyrektor firmy, modelka, kosmetyczka, fryzjer, prawnik, sportowiec, aktor, policjant,
sprzedawca.
Wróżba „Zaczarowany krąg.”
Na stoliku nauczyciel kładzie szablon koła. Dziecko rzuca trzema kośćmi do gry lewą
ręką na środku koła. Należy zachować przy tym milczenie. Sumuje się wyrzucone oczka, nie
biorąc pod uwagę tych kości, które znalazły się poza zaczarowanym kręgiem. Liczba oczek
odpowiada określonej wróżbie

1. Uważaj! Czekają cię jakieś niesnaski zarówno w szkole jak i w domu.
2. Możesz liczyć na miłą niespodziankę. Możesz wygrać na loterii.
3. Dzięki jakiemuś zbiegowi okoliczności spełni się któreś z twoich marzeń.
4. Poznasz nową koleżankę lub kolegę.
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.
Jestem pewna, że humory wam dopisują a zabawa jest wspaniała. Teraz proszę usiądźcie w
kole. Wasza pani umieści butelkę a wokół niej okrągłe płyty. Każdy z was zakręci
butelką i dowie się co musicie zrobić- życzę miłej zabawy… Zaczynajcie!

Wróżba- Ustawianie butów
Bardzo stara wróżba, bardzo popularna wśród panien, teraz mogą uczestniczyć też w niej
chłopcy.
Każde dziecko ściąga 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, ta osoba jako pierwsza zmieni stan cywilny.

Kochane dzieci na koniec naszej wspólnej zabawy mam dla was ostatnią wróżbę ale
uważajcie, by się nie oblać specjalnym woskiem do wróżenia przyszłości. Ustawcie się więc
wzdłuż linii i kolejno podchodźcie do pani, która właśnie ma ode mnie moc wylewania wosku
dla was.

Lanie wosku.
Ostatnią wróżbą jest tradycyjne lanie gorącego wosku na wodę przez klucz. Z kształtu
wylanego wosku odczytujemy przyszłość.

Podsumowanie zabawy- zajęć
Na koniec zajęć wszyscy uczestnicy tworzą krąg. Osoba prowadząca mówi „Iskierkę
przyjaźni puszczam w krąg, niech wróci do mych rąk” i delikatnie ściska dłoń osoby
stojącej po lewej stronie. Kolejne osoby przekazują sobie iskierkę (uścisk) w milczeniu,
do momentu, gdy wróci ona do prowadzącego.
Dzieci udają się na wspólny poczęstunek.
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