


Dni wróżebne 
 W listopadzie to przede wszystkim wigilie dnia św. Katarzyny  

i św. Andrzeja. Nic dziwnego, że wyróżnione obyczajem zostały  
dni poprzedzające samą uroczystość. Mniej jasny jest sens wróżebny, 
chociaż w kalendarzu polskich świętowań takich dni było bardzo wiele. 
Wróżenie jest próbą odczytania niejasnych zakamuflowanych informacji 
które na „ten” świat bywają niekiedy przesyłane z różnych okazji. A więc 
zapewne istnieje- jak mniemano- jakieś informacyjne centrum, które te 
wiadomości nie tylko emituje, ale przede wszystkim chce wyjawić 
ludziom. Przyjmowano, że zawiadują tym owi „inni” z zaświatów. Jeżeli 
zatem tradycyjny kalendarz przewidywał takie specjalne okazje, wieczory 
czy noce, sprzyjające wróżeniu, to znaczy, że wtedy nie było przeszkód w 
nawiązaniu  kontaktów człowieka z zaświatami. Za takie właśnie pory  
jesiennych wróżeń uznano właśnie wigilię dnia św. Katarzyny  
i św. Andrzeja. 



 I tak to w Polsce w wigilię św. Katarzyny ( 24.XI )wróżyli 

sobie kawalerowie, chcąc poznać koleje losu, imię przyszłej 

wybranki, szczęście. Natomiast wigilijny wieczór św. 

Andrzeja prawie wyłącznie poświęcony był panieńskim 

wróżbom, przede wszystkim badającym możliwości ich 

zamążpójścia. 



ANDRZEJKI 

   Andrzejki- wieczór wróżb odprawianych  

w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię św. 

Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. 

Pierwsza polska wzmianka literacka o nim 

pojawiła się w 1557 za sprawą Marcina 

Bielskiego.  



Św. Katarzyna Aleksandryjska 
 Według tradycji była bogatą i wykształconą 

chrześcijanką z Aleksandrii, która przyjęła śluby 

czystości. Poniosła śmierć męczeńską w wieku  

18 lat. Otwarcie krytykowała prześladowania 

chrześcijan i postępowania cesarza Maksencjusza  

 którego żonę nawróciła na chrześcijaństwo. 

Katarzyna okazała się bieglejsza od pięćdziesięciu 

mędrców niechrześcijańskich, część z nich 

nawracając.  



Św. Andrzej 
    Andrzej pochodził z żydowskiej  

rodziny rybackiej z Betsaidy nad  

Jeziorem Galilejskim, ale mieszkał  

w Kafar Naum razem z bratem  

(św. Piotrem) i jego teściową. 

Przez wiele wieków jego imieniem nazywano 

grudzień i uważano, że noc św. Andrzeja ( z 29 

na 30 listopada ) jest najwłaściwszą porą na 

podejmowanie decyzji. 



 Czyż więc życiorysy tych świętych zapowiadały aż 
taką sławę jaką zyskali ci święci i to w tak odległych 

od ich ojczyzn krainach? Ale rzeczywistość bywa 
tylko inspiracją legendy, a jej treść kształtuje się 

przez wieki niezależnie od faktów i rzeczywistości. 



• Wróżby czynione w wigilię Andrzejek , 29 listopada przynoszą odpowiedzi 

na długo oczekiwane pytania. Dawniej większość wróżb miała na celu 

odsłonięcie tajemnic matrymonialnych, czyli dotyczących przyszłych 

partnerów życiowych. Czasem wróżebnym był również wieczór 24 listopada 

, kiedy to św. Katarzyna pomagała poznać przyszłość młodzieńców , a kilka 

dni później św. Andrzej pomagał dziewczynom .W wigilię św. Andrzeja 

prześcigano się w pomysłach, by z najróżniejszych oznak wyczytać swoją 

przyszłość. Tradycje wróżb andrzejkowych przetrwały do naszych czasów. 

Obecnie Andrzejki są wesołym spotkaniem towarzyskim, wspaniałą 

zabawą, dostarczającą wielu przeżyć i emocji. Dzięki niej możemy 

kultywować tradycje ludowe , bowiem to co stare w tradycji andrzejkowej 

harmonijnie splata się z tym, co w naszej kulturze nowe, po to, by łączyć 

ludzi na wspólnej zabawie. Zapraszamy więc i Was na wspólną zabawę 

andrzejkową. 



Zabawy andrzejkowe to możliwość uruchomienia wyobraźni , a wróżby  gwarantują udaną 

zabawę. Poniżej  klika  propozycji. Życząc miłego spędzenia czasu.  

 

• JABŁKOWY INICJAŁ – obieramy rajski owoc ( jabłko ) i  przerzucamy przez  lewe 

ramię , sprawdzamy jaką literę przypomina układ obranej skórki .Dzięki temu 

zabiegowi można poznać pierwszą literę imienia przyszłego małżonka lub . imię 

nowego przyjaciela 

 

 

 

 

 

• KOLEJKA DO DRZWI – naprzemienne układanie ścieżki z obuwia aż do drzwi . 

Przyjmuje się, iż ten, którego but jako pierwszy dotrze do wyjścia, najszybciej zmieni 

stan cywilny. Tradycyjnie wieszczy to zamążpójście, ale możemy też  pomyśleć o 

spełnieniu naszego marzenia 



Zabawy andrzejkowe to możliwość uruchomienia wyobraźni , a wróżby  gwarantują udaną 

zabawę. Poniżej  klika  propozycji. Życząc miłego spędzenia czasu 

SERDECZNE IMIONA – nanosimy imiona po jednej stronie na brystol, uprzednio przycięty w kształt serca 

(dla lepszego efektu arkusz winien być w kolorze czerwonym). Uczestnikom zabawy wręczamy pinezkę 

lub szpilkę, którą każdy wykorzysta raz – wbijając ją „w ciemno” po stronie bez imion ,w dowolnie 

wybrane miejsce przygotowanego serca. Po jej obróceniu dowiemy się, jakie imię będzie nosić przyszła 

sympatia , koleżanka, kolega.. 

 

 

 

 

 

 

 

 Grosz na szczęście 
  Moneta i miska z wodą. Najpierw trzeba pomyśleć życzenie. Spełni się ono dopiero, gdy moneta 

wyląduje w misce z wodą. Dla utrudnienia wrzucamy monetę stojąc tyłem do miski z wodą 



Zabawy andrzejkowe to możliwość uruchomienia wyobraźni , a wróżby  gwarantują udaną 

zabawę. Poniżej  klika  propozycji. Życząc miłego spędzenia czasu 

Kim będę?   
Do worka, pudełka, torebki   wkładamy karteczki z nazwami różnych zawodów  (np. fryzjer, 

mechanik, pilot itd. wg własnego pomysłu). Losujemy z zamkniętymi oczami ukrytą karteczkę  i 

okaże się „ Kim będziesz w przyszłości?”. 

 

 

 

 

 

Tajemnicza wiadomość 

Tajemnicza wiadomość to totalna magia! 

Co będzie nam potrzebne? 

Małe karteczki, sok z cytryny, wykałaczka. 

  Wystarczy wycisnąć sok z cytryny i użyć go, jako atramentu, do stworzenia napisu na białych 

kartkach (tutaj mogą nam się przydać wykałaczki). Napis tworzy bliska Ci osoba. Odczytanie 

tajemniczej wiadomości -  przytrzymać kartkę  blisko żarówki. Pod wpływem ciepła napis w 

magiczny sposób pojawi się na kartce.  



Zabawy andrzejkowe to możliwość uruchomienia wyobraźni , a wróżby  gwarantują udaną 

zabawę. Poniżej  klika  propozycji. Życząc miłego spędzenia czasu 

Kolorowe Andrzejki: losowanie kolorów . Odczytanie przestróg na 

przyszłość, odpowiadające kolorom wylosowanych kartek. : 

• Biały – szczęście 

• Czerwony – jesteś bardzo lubianą osobą. 

• Czarny – drobny pech 

• Żółty – ktoś zazdrości ci dobrej oceny 

• Fioletowy – czeka cię miła niespodzianka 

• Szary – smutek 

• Zielony – spełnią się Twoje marzenia 





Znaki  

zodiaku 





Znani spod znaku: 
   BARAN : Lady Gaga, Leonardo da Vinci, Steven Seagal, Hans Christian Andersen 

,  Johann Sebastian Bach  

 

   BYK : Mark Zuckerberg, Henryk Sienkiewicz, Jan Paweł II, 

 

  BLIŹNIĘTA : Angelina Jolie , Szymon Majewski, Cezary Pazura  

 

  RAK : Antoine de Saint-Exupéry, Liroy, Sylvester Stallone,Czesław Miłosz ,  Ernest          

Hemingway   

 

  LEW :  Ewa Farna, Kuba Wojewódzki, Roman Polański ,Arnold     Schwarzenegger  

 

PANNA:  Michael Jackson, Stanisław Lem, Julian Tuwim, Pink, Juliusz Słowacki  

 

 



Znani spod znaku: 

WAGA: Katarzyna Cichopek , Eminem, John Lennon   
SKORPION: Pablo Picasso , Leonardo DiCaprio , Diego Armando Maradona , Maria        

Skłodowska-Curie,  
 

STRZELEC : Britney Spears , Adam Małysz , Tomasz Adamek ,Robert Kubica , 

                     Christina Aguilera  

 

KOZIOROŻEC: Adam Mickiewicz , Isaac Newton ,Elvis Presley  

 

WODNIK : Galileusz, Doda, Shakira ,Mariusz Pudzianowski, Cristiano Ronaldo , 

                  Krzysztof Kamil Baczyński ,Wolfgang Amadeusz Mozart ,Konstanty 

                 Ildefons Gałczyński 

 

RYBY: Justin Bieber , Ferdynand Kiepski a właściwie Andrzej Grabowski, Fryderyk 
Chopin , Rihanna  





Dziękujemy za 
obejrzenie prezentacji 

Biblioteka szkolna SP 4 im. M. Skłodowskiej - Curie w 
Skierniewicach 


