
Zajęcie otwarte w dniu 30.11.2010r. 

Temat kompleksowy: Jesienne zabawy z cieniem  

Temat dnia: Andrzejkowe wróżby-   zabawa matematyczna, uroczystość  
 
Cel główny:  Przybliżenie dzieciom  tradycji i zwyczajów związanych z andrzejkami.            
                      Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1-6. 
 
CELE OPERACYJNE: Dziecko: 
- pozna zwyczaje ludowe związane z andrzejkami  
- pozna niektóre wróżby; 
-  liczy kropki i ustala ile ich jest,  
- odzwierciedli  liczbę kropek poprzez klaskanie  
- odzwierciedli  liczbę kropek poprzez dobór  takiej samej liczby cukierków  
- współpracuje z rodzicem w zabawach i wróżbach   
 
METODY:  
- czynna  
- słowna   
- oglądowa  

Formy aktywności dziecka: 

· zbiorowa,  
· grupowa,  
· indywidualna  

Środki dydaktyczne: 25 kostek do gry,  oznaczone kropkami (1-6)  pudełka z  karteczkami 
nazw zawodów,  50 kartoników z kolorami ,  2 serduszka z wypisanymi imionami chłopców i 
dziewczynek, akcesoria do wróżb  ( koło podróży,  kwiaty , kolorowe koła , 15 kubeczków, 
gwiazdy), lampka, prześcieradło,  magnetofon, płyty  

1. Przywitanie rodziców piosenką „Przedszkolaczek”- rodzice siadają na  krzesełka  

2. Przedstawienie tradycji wróżb andrzejkowych przez nauczycielkę  - dzieci i rodzice 
siedzą w kole na dywanie.  

Dawno temu nie było telewizorów, komputerów i dzięki temu ludzie chętnie szukali okazji do 
wspólnych spotkań, szczególnie w okresie późnej jesieni , gdy wieczory były długie a pracy 
mieli mało. Spotkania te w różny sposób sobie urozmaicali i pewnie dlatego wymyślono 
wróżenie sobie przyszłości w wieczór  z 29 na 30 listopada. Nazwano to wróżenie 
Andrzejkami. Andrzejki to tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. W 
dawnych czasach przywiązywano do wróżb andrzejkowych wielką wagę. W wierzeniach 
ludowych miały one magiczną moc. Wszystkie dziewczęta tego wieczoru chciały poznać 
swoją przyszłość. Były wróżby z butów ustawianych jeden za drugim, z kości baranich 
rzucanych psom czy ze sztachet w płocie, lanie wosku. Oczywiście, chodziło o jedno: która 
z dziewcząt pierwsza wyjdzie za mąż.  
We wróżby andrzejkowe  nie można wierzyć, bo to oczywiście tylko żarty . Miały one jednak 
jeden najważniejszy cel – zbliżały ludzie do siebie, dawały okazje  do wspólnych spotkań  i 
wesołego spędzenia czasu.  I właśnie  ten cel jest najważniejszy w dzisiejszym naszym 
spotkaniu.  
 
3. Wróżby  z kości - zanim przystąpimy do wróżb muszę sprawdzić, czy potraficie liczyć, bo 
ta umiejętność będzie potrzebna do wróżenia   
- dziecko wyrzuca kostkę i określa ile oczek wyrzuciło a następnie tyle razy klaszcze w 
ręce (głośno licząc klaśnięcia).  
 



4. WRÓŻBA  - dziecko wyrzuca kostką : 
- wstają dzieci , które wyrzuciły 1  -  Niedługo spełnią  się twoje/ wasze  marzenie. 
- wstają dzieci , które wyrzuciły 2  -  Gwiazdy mówią, że będziesz miał wspaniałe wakacje. 
- wstają dzieci , które wyrzuciły 3  - Czeka cię wspaniała podróż. 
- wstają dzieci , które wyrzuciły 4  - Poznasz prawdziwego przyjaciela. 
- wstają dzieci , które wyrzuciły 5  - Pójdziesz na wspaniałe przyjęcie urodzinowe. 
- wstają dzieci , które wyrzuciły 6 - Czeka cię wspaniała niespodzianka.  

5.  Zabawa „Ram zam zam” – dziecko przed rodzicem   

6. Zabawa z rodzicem – „Wróżba –oczka kości podpowiadają liczbę  ćwiczeń  dla  
sprawności” - dziecko z rodzicem na zmianę wyrzucają kostką wskazując ile ma zrobić 
(dziecko, rodzic) np. podskoków, skłonów, przysiadów  
7. WRÓŻBA - dziecko wyrzuca kostką , określa ile wyrzuciło oczek  i podchodzi do 
nauczycielki , aby wylosować karteczkę z zawodem , który będzie wykonywało w 
przyszłości.  Może losować tylko z pojemnika , z taką ilością kropek ile wyrzuciło. 
Nauczycielka ma przygotowane pojemniki oznaczone cyframi.  

8. Wróżba kolorów MAGIA KOLORÓW  -  dzieci i rodzice siedzące w kręgu losują karteczki w 
10 kolorach, a N. czyta z "Księgi wróżb" o jakich przestrogach na przyszłość mówią wylosowane 
kolory. 
BIAŁY - Pijesz za mało mleka, możesz mieć słabe kości. Jedz więcej nabiału, a nie tylko chrupki i 
wafelki. 
ŻÓŁTY - Bardziej dbaj o swoje zdrowie, cieplej się ubieraj. Nie pij zimnych napojów, gdy jesteś 
spocony, noś zawsze zimą czapkę i nigdy nie zapomnij o szaliku. 
CZERWONY - Mikołaj na pewno do Ciebie przyjdzie 
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. 
NIEBIESKI - Zawsze pilnuj swoich rzeczy, bo możesz coś cennego zgubić. Nie bądź taki 
roztargniony. 
FIOLETOWY- Jesz za dużo słodyczy. Musisz je ograniczać, bo w przyszłości będziesz musiał być 
częstym gościem u dentysty. Wszyscy wiedzą, jak bardzo tego nie lubisz. 
RÓŻOWY- nie smuć się bo czeka Cię wielkie szczęście 
POMARAŃCZOWY- uśmiechaj się więcej, masz taki ładny uśmiech 
BRĄZOWY – Za często się kłócisz. Unikaj nieporozumień, a wszystko będzie wokół ciebie bardziej 
kolorowe.  
CZARNY  –  lubisz szukać skarbów w Ziemi.  Może coś znajdziesz, tylko patrz uważnie .   
 
9.  Taniec z rodzicem „ Na jarmarku” – rodzice koło na zewnątrz , dzieci w środku  

10. Wróżby przy stolikach  w kącikach „wróżek” –  6 stolików - opaski dla 6 wróżek 
*Wróżka koralikowa – losowanie koralików  
     - koraliki – 8 sztuk  w pojemniczku 
* Wróżka sercowa  - odczytywanie imion z serc   
- 2 serca z imionami dziewczynek i chłopców, szpilki ozdobne, kawałek  styropianu       
* Wróżka kwiatowa- odczytywanie wróżb z różnych kwiatów. 
    - kwiaty z wróżbami 
* Wróżka podróży- losowanie na kole miejscowości. 
  - Kolo fortuny (tarcza i ołówek) – kartki z miejscowościami 
* Wróżka przyszłości- wybieranie kubka. 
   - 17 kubków (obrączka, laleczka, książeczka, różaniec, pierścionek, bilet, pieniążek, muszelka, kamyk, piórko, 
ziarenko pieprzu, liść laurowy, cukierek, chleb, klucze,) 
* Wróżka kolorów- wybieranie koła 
    - kolorowe kółka z wróżbami 
 
11. Na dywanie – Wróżba słodkości wywróżona  z kości  – dziecko wyrzuca kostką, 
określa ile wypadło oczek i przychodzi do nauczycielki po taką liczbę cukierków.  
12. Słodki poczęstunek przy stolikach  
13.  Wystawianie butów x 3 (osobno dziewczynkom i chłopcom) – 2 mamy                 
Dodatkowo :  

14. Taniec „Szot” , „Krasnoludek” „Taniec Francuski” , odgadywanie rodzica po cieniu  

                                                                                            Opracowała: mgr Mariola Surma 


