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                                      ANDRZEJKI
  

Tradycje andrzejkowe Wróżby andrzejkowe

Kilka słów o tym jak
obchodzimy
Andrzejki w naszej
szkole... wróżby i
zabawy
przygotowane
przez uczniów
klasy VI.
Zachęcamy do
przeczytania :)

Co wywróżył Ci
wosk? Sprawdź jak
interpretować różne
kształty.
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Przykłady wróżb na Andrzejki.
1.  Wróżenie z owoców
Jak wróżyć z owoców w Andrzejki? Zasada jest prosta. Owoce wystawiamy na tacy lub wkładamy do jakiegoś
głębokiego pojemnika. Może to być np. jabłko, gruszka, śliwka, pomarańcza, mandarynka. Zależnie od fantazji i
naszej kreatywności mogą to też być egzotyczne owoce typu kaki.
2.Wróżenie z sosnowych igieł i listków
Na czym polega wróżenie z igieł i listków? Sosnowe igły (ewentualnie z jakiegoś innego "iglaka") i dowolne listki
rzuca się na wodę. Igły zwyczajowo mogą symbolizować mężczyzn, kawalerów, chłopców; listki – kobiety,
panny, dziewczęta. Jeśli igła z listkiem się zetkną, to znaczy, że dana para się zejdzie lub stworzy związek.
3.Świeczki puszczane na wodę
Poznaj naszą kolejną wróżbę andrzejkową. Są to świeczki (najlepiej w rodzaju tea-light) umieszczone na
tekturce lub na czymś bardzo lekkim, które puszcza się na wodę. To inna wersja wróżenia z igieł i listków.
Bardziej atrakcyjna, bo można to robić w zaciemnionym pomieszczeniu, które oświetli blask świec lub na
świeżym powietrzu, np. nad brzegiem jakiegoś oczka wodnego.
4.Wróżenie z plam i kleksów
Na kartkę papieru lub kawałek materiału/ściereczki należy puścić kilka obfitych kropel
dowolnej plamiącej substancji. Może to być np. atrament, farba, sok z buraka,
itpCzęsto powtarzające się znaczenia plam i kleksów:
·  Człowiek – poznasz kogoś wyjątkowego, może to być miłość na całe życie;
·  Roślina – uważaj, bo ktoś ci bliski, może cię zdradzić lub oszukać;
·  Ptak – nie spotkasz w tym roku tej jedynej, wyjątkowej osoby, o której marzysz;
·  Dłoń – przyjaciele pomogą ci w biedzie, na nich zawsze możesz liczyć;
·  Zamek –  oddalisz się od bliskich;
·  Pojazd – nie będziesz sobie radzić z życiowymi problemami;
·  Łódź – zbyt lekki stosunek do życia ściągnie na ciebie kłopoty.
. Następnie składamy kartkę lub tkaninę na pół. Kształt, który powstanie możemy zinterpretować
5.Wróżenie z obierek jabłek i ziemniaków
W andrzejkowy wieczór można też wróżyć z obierek jabłek lub ziemniaków. Jabłko symbolizuje szczęśliwą i
odwzajemnioną miłość. Natomiast ziemniak może być symbolem spokojnego długiego życia. Ta osoba, która
potrafi obrać skórkę w jak najdłuższą i nieprzerwaną serpentynę, ta będzie miała albo szczęście w miłości i/albo
spokojne, długie życie.
Potem obierki można rzucić za siebie. Jeśli ich kształt będzie przypominał jakąś literę – będzie to pierwsza litera
imienia ukochanej osoby.
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