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Cel główny- integracja wychowanków z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Złotoryi poprzez wspólne zabawy z elementami biodanzy oraz zabawy andrzejkowe 

 

Cele ogólne: 

- przybliżenie tradycji wróżb andrzejkowych, 

- dostrzeganie  w życiu człowieka znaczenia takich wartości, jak: życzliwość i  szacunek 

  wobec tradycji oraz innych osób. 

 

Uczestnicy zabawy: 

- wiedzą, że wróżby andrzejkowe są jednym z elementów naszej kultury ludowej, 

- znają wróżby andrzejkowe, 

- współdziałają w grupie, 

- czerpią radość ze wspólnej zabawy, 

- mają dobry nastrój. 

Metody pracy: 

• słowna, 

• praktycznego działania, 

• elementy biodanzy, 

• stymulowania aktywności twórczej. 

 



Formy pracy: 

• indywidualna, grupowa 

Środki dydaktyczne: 

- rekwizyty potrzebne do przeprowadzenia wróżb andrzejkowych, 

- dekoracja sali, 

- nagrody, słodycze. 

Przebieg zabawy: 

1. Powitanie uczestników zabawy: 

   Witam wszystkich, którzy......  mają dobry humor; wierzą we wróżby andrzejkowe, na 

widok kominiarza łapią się za guzik i przybyli, aby się dobrze bawić.           

Gawęda o źródłach ludowej tradycji wróżb i przepowiedni 

„W dawnych czasach, pod koniec każdego roku, kiedy dni stawały się krótsze a wieczory 

dłuższe, młodzież po pracy i nauce zbierała się w jednym domu, aby wspólnie bawić się. 

Jedne z ważniejszych spotkań odbywały się w wieczory poprzedzające imieniny Katarzyny 

oraz Andrzeja. Był to czas wróżb. Chłopcy wróżyli sobie 24 listopada w tzw. Katarzynki, 

natomiast dziewczęta 29 w wigilię  imienin Andrzeja. Spośród wielu andrzejkowych wróżb 

do naszych czasów przetrwały dwie najważniejsze. Pierwsza to przestawianie butów- 

dziewczyna, której but pierwszy przekroczy próg najwcześniej wyjdzie za mąż. Druga to 

lanie wosku przez dziurkę od klucza. Dzisiaj nie traktujemy już andrzejkowych wróżb tak 

poważnie. Wróżenie w andrzejkowy wieczór to przede wszystkim dobra zabawa i właśnie do 

takiej wspólnej zabawy dzisiaj was zapraszamy. 

                      Radujemy się, bawimy, życzliwością się dzielimy! 

 

2. Wyjaśnienie uczestnikom metody pracy biodanza. Biodanza to system głębokiej  

i jednocześnie subtelnej pracy nad rozwojem osobistym i świadomością oparty na pracy  

z ciałem, który powstał w Ameryce Południowej. Używa się w nim muzyki i tańca, by 

umożliwić stworzenie harmonii i bliskości w relacjach międzyludzkich. Biodanza to 

spotkanie - ze sobą, z drugą osobą, z grupą, z wymiarem duchowym. To taniec serca  

i wolności rodem z Ameryki Południowej. Obecnie Biodanza jest obecna w ponad 30 krajach 

na całym świecie. 

Zaproponowanie kilku zabaw z elementami biodanzy (muzyka relaksacyjna): 

• Pociąg- na określony sygnał uczestnicy wykonują działania: łączą się w pary, w trójki, 

robią pociąg. 

• Ręka do ręki- wzajemne odczuwanie, dotyk ręki, wykonywanie ruchów ręki  

z zamkniętymi oczami. 

• Zamknięte koło- uczniowie łączą się w małe koło, kładą głowę na ramieniu, zamykają 

oczy i poruszają się delikatnie w rytm muzyki. 

• Drzewo- uczestnicy z zamkniętymi oczami stoją w rozsypance, poruszają rękoma 

 i całym ciałem w rytm muzyki. 

3. Zaproszenie do zabaw tanecznych oraz wróżb. 

Czarodziejska butelka, czyli co cię czeka w niedalekiej przyszłości. 



Dzieci stoją lub siedzą w kole. Kartki z zapisanymi wróżbami układa Się napisami do 

podłogi. Wybrane dziecko kręci butelką. Szyjka butelki wskazuje szczęśliwy los. 

• Czeka cię miła niespodzianka. 

• Pojedziesz z rodzicami na zakupy. 

• Poznasz nową koleżankę. 

• Czeka cię wizyta św. Mikołaja. 

• Zagrasz w ping-ponga  z prezydentem naszego kraju. 

• Dostaniesz piękny prezent. 

• Zaprzyjaźnisz się z nową osobą. 

• Wygrasz nagrodę pieniężną. 

• Czeka cię miłe spotkanie. 

• Spełnią się twoje marzenia. 

• Zagrasz główną rolę w serialu telewizyjnym. 

• Zatańczysz z Miss Polonią. 

• Wkrótce wyjedziesz na wycieczkę zagraniczną 

• Dostaniesz pod choinkę samochód terenowy. 

• Zostaniesz dyrektorem naszej szkoły. 

• Pójdziesz na prawdziwy bal karnawałowy. 

• Wkrótce wybudujesz dom z basenem. 

• Zostaniesz pomocnikiem św. Mikołaja. 

• Weźmiesz udział w pokazie mody. 

• Dostaniesz pod choinkę sanki z silnikiem samochodowym. 

• Dostaniesz pod choinkę rolki, które się uniosą wysoko w powietrze. 

• Poznasz sławną osobę. 

Losowanie kolorów 

Uczestnicy siedzą w kręgu i losują z kapelusza karteczki w sześciu kolorach. Następnie 

wstają te osoby, które wylosowały dany kolor, a prowadząca odczytuje przestrogi na 

przyszłość, o jakich mówią wylosowane kolory: 

• czerwony – jesz za dużo słodyczy; musisz je ograniczyć, bo w przyszłości będziesz 

częstym gościem u dentysty; no i oczywiście brzuszek ci urośnie, a także zrobią się 

fałdki tłuszczu po bokach; 

• zielony – bądź ostrożny w drodze do szkoły, bo mogą na niej pojawić się „ważne” i 

„ogromne” przeszkody; 

• żółty – zadbaj o swoje zdrowie, cieplej się ubieraj; idzie zima, więc pamiętaj, by kupić 

szalik i czapkę, a także uszczelnić okna w swoim pokoju 

• niebieski – pilnuj swoich skarbów, bo możesz cos cennego zgubić lub ktoś ci je 

ukradnie; nie bądź taki roztargniony; 

• biały – pijesz za mało mleka, masz słabe kości; jedz więcej nabiału, a nie tylko zupki 

chińskie, chrupki i chipsy; 

• czarny – często się kłócisz; nie bądź przykra(y) dla koleżanek i kolegów; unikaj 

nieporozumień, a wszystko będzie wokół ciebie bardziej kolorowe. 

      Serce przyjaźni 

Serca z imionami dziewcząt i chłopców - dziewczynki celują w serce z imionami 

chłopców, a chłopcy – z imionami dziewczynek. Uczestnicy poznają imię swojej przyszłej 

sympatii. 

4. Podsumowanie: 



Iskierka życzliwości i przyjaźni 

      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. 

Uczestnicy częstują się cukierkami. W niektórych cukierkach ukryty jest grosik na 

szczęście. 

    

 

                                       Justyna Kościuk, Dorota Banaszek,  

Lucyna Kortus, Anna Dziuba, Monika Wojtkowiak 
 


