
                                SCENARIUSZ SPOTKANIA Z RODZICAMI
TEMAT: Dzień z wróżbami
CELE: 
- upowszechnianie  i  pogłębianie  wiedzy  na  temat  regionalnych  obyczajów 

andrzejkowych,
- pogłębianie współpracy na płaszczyźnie: wychowawca - rodzic - dzieci.
ODBIORCY: rodzice i ich dzieci z kl. I-III SP
CZAS TRWANIA: 2 – 3 godziny
POMOCE: balony, flamastry, karteczki z cyframi od 1 do 8, kartoniki z kolorami, 
karteczki  z  nazwami  zawodów,  cukierki  z  ukrytymi  nazwami  prezentów,  „Księga 
Wróżb”, magiczne znaki,  gałązki wiśni, kaseta z nagraniem melodii do zabawy pt. 
„Pieczenie ciasta”.
PRZEBIEG:
1. Powitanie rodziców przez dzieci i wychowawcę.
2. Zabawa  integracyjna –  BALON  Z  IMIENIEM  (każdy  uczestnik  zabawy 

otrzymuje  balon,  nadmuchuje  go,  podpisuje  swoim  imieniem  i  przyczepia  do 
sznurka tworząc w ten sposób dekorację sali).

3. Nauka andrzejkowego zaklęcia (będzie powtarzane po każdej wróżbie) 
HOKUS – POKUS, CZARY – MARY, WOSKU LANIE!

CO MA STAĆ SIĘ, NIECH SIĘ STANIE!
4. Wróżby
I. Magiczne liczby
Każdy uczestnik losuje karteczkę z liczbami od 1 do 8. Następnie wstają ci uczestnicy, 
którzy  wylosowali  daną  liczbę,  a  nauczyciel  z  „Księgi  Wróżb”  odczytuje  ich 
znaczenie.
II. Losowanie kolorów
 Osoby siedzą w kręgu i losują karteczki w sześciu kolorach. Następnie wstają te, które 
wylosowały dany kolor, a chętny rodzic czyta z „Księgi Wróżb”,  co one oznaczają.
III. Losowanie zawodów
 Wróżba przeznaczona dla dzieci. Aby dowiedzieć się jaki zawód będą wykonywać 
w przyszłości,  losują karteczki,  a następnie każde z nich odczytuje nazwę: malarz, 
krawiec,  szewc,  pisarz,  nauczyciel,  sportowiec,  księgowa,  sprzedawca,  marynarz, 
drukarz, aktor, reżyser, akrobata, ogrodnik, rybak, lekarz...

5. Zabawa pt. „Pieczenie ciasta” (melodia na kasecie Klanzy), a po niej zaproszenie 
uczestników imprezy na poczęstunek (ciasto przygotowane przez rodziców).

6. Ponowne wróżby

IV. Wróżenie z kubeczków
Na stoliku stoją  trzy kubeczki.  Pod jednym jest  różaniec,  pod drugim – obrączka, 
pod trzecim jest pusto. Jeśli ktoś wybierze kubeczek, pod którym jest: 
• różaniec – oznacza to, że ta osoba wybierze stan duchowny, np. swoje życie spędzi 

w zakonie, zostanie księdzem itp.
• obrączka – oznacza to, że ta osoba będzie mężem lub żoną,
• pusto – oznacza to, że ta osoba zostanie kawalerem lub panną.



 V. Losowanie cukierków
Siedząc  w  kręgu  uczestniczy  losują  cukierki,  w  których  opakowaniu  są  ukryte 
karteczki  z  nazwami  prezentów,  które  według „cukierkowej  wróżby”  powinno  się 
w  niedługim  czasie  dostać.  Dzieci  zjadają  cukierki,  a  następnie  odczytują  nazwy 
prezentów, np.: rower, wrotki, słodycze, owoce, wizyta kogoś bliskiego, ciekawy list, 
zaproszenie na urodziny,   nagroda w konkursie.

VI. Magiczne znaki
Uczestnicy  zostają  poproszeni,  aby  uważnie  przyjrzeli  się  różnym  znakom,  które 
znajdują się w różnych miejscach sali i stanęli pod wybranym. Prowadzący odczytuje, 
co one znaczą.

7. Zakończenie spotkania -wręczenie uczestnikom gałązek wiśni z informacją:
„Należy je w domu włożyć do wody. Jeśli zakwitnie na Boże Narodzenie, spełnią się  
wróżby i przepowiednie”.

Znaczenie liczb z wróżby „Magiczne liczby”
1- Twoje ulubione kolory to: żółty, złoty i pomarańczowy.  Szczęśliwym kamieniem 
jest bursztyn. Jesteś osobą upartą i wytrwałą w dążeniu do celu. Niedługo spełni się 
twoje marzenie.
2 -Twoje ulubione kolory to odcienie zieleni.  Pomyślność przynosi ci perła.  Jesteś 
osobą  łagodną  i  wrażliwą,  ale  bardzo  wytrzymałą.  Masz  zdolności  plastyczne. 
Gwiazdy mówią, że będziesz miał wspaniałe wakacje. 
3 -Twoje ulubione kolory to błękit i szary. Szczęśliwym kamieniem jest szafir. Jesteś 
osobą  godną  zaufania  i  potrafisz  być  wiernym  przyjacielem.  Czasem  jednak 
zachowujesz się  zbyt  gwałtownie i  trudno z tobą wytrzymać.  Czeka cię wspaniała 
podróż.
4 -Twoje ulubione kolory to czarny i czerwony. Szczęśliwym kamieniem jest ametyst. 
Jesteś osobą dynamiczna i lubisz ruch na świeżym powietrzu. Można powierzyć ci 
swoje tajemnice - nikomu nie wygadasz. Będziesz miał bardzo pracowity rok.
5 -Twoje ulubione kolory to biały i różowy. Szczęśliwym dla ciebie kamieniem jest 
diament. Jesteś osobą impulsywną, ale bardzo inteligentną. Posiadasz dar bezbłędnego 
ocenia  nowych  ludzi.  Zawsze  sprawdzasz  się  w  trudnych  sytuacjach.  Poznasz 
prawdziwego przyjaciela.
6 -Twoje ulubione kolory to niebieski i fioletowy. Szczęście przynosi ci turkus. Jesteś 
osobą  serdeczną,  towarzyską  i  bardzo  uczciwą.  Unikasz  spięć  i  sytuacji 
konfliktowych. Czasem trudno ci podjąć ważną decyzję. Musisz bardziej dbać o swoje 
zdrowie, bo czeka cię dużo przeziębień.
7  -Twoje  ulubione kolory to  szary  i  brązowy.  Szczęście  przyniesie  ci  agat.  Jesteś 
romantykiem i  uwielbiasz  spacery  w górach.  Czasami  jesteś  roztargniony i  gubisz 
różne drobiazgi. Pójdziesz na wspaniałe przyjęcie urodzinowe.



Znaczenie kolorów z wróżby „Losowanie kolorów” 
Czerwony - jesz za dużo słodyczy. Musisz je ograniczyć, bo w przyszłości będziesz 
musiał być 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 przejściu przez ulicę. Gdy będziesz uważał, to nic złego ci się nie 
przytrafi.
Żółty - bardziej dbaj o swoje zdrowie, cieplej się ubieraj. Nie pij zimnych napojów, 
gdy jesteś spocony; zimą zawsze noś czapkę i 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,  a  nie  tylko 
chrupki i wafelki.
Czarny - za często się kłócisz. Unikaj nieporozumień, a wszystko będzie wokół ciebie 
bardziej kolorowe.

Znaczenie znaków z wróżby „Magiczne znaki”

  Spełni się twoje najskrytsze marzenie. Będziesz miał to, o czym marzysz.

☼Spotka się coś niezwykłego. Przeżyjesz fantastyczną przygodę,  której  nie 

zapomnisz  do końca życia.

℧  Spodziewaj się nagrody. Twój wysiłek i ciężka praca zostaną docenione.

 Ominie cię duży kłopot. W twoim domu  zapanuje radość i szczęście.

↺ Pokłócisz się z przyjacielem. Po kilku dniach zrozumiesz, że nie miałeś racji

         i będziesz musiał go przeprosić.

☺ Ktoś ważny pojawi się w twoim domu. Pomoże ci w wielu trudnych chwilach.

 Otrzymasz  ważną  wiadomość  od  osoby,  za  którą  tęsknisz.  Będzie  to  dobra 
wiadomość.

 Otrzymasz zwierzątko, o którym dawno marzysz.

                                                              Małgorzata Filipkowska - SP w Śniadowie


