
   

Drogie dzieci!

Tęsknimy za Wami i czekamy na spotkanie w szkole :)

Tymczasem, w formie jaka jest teraz możliwa, przybliżamy Wam ciekawą tematykę tygodnia
w naszym (nie tylko) świetlicowym kalendarzu :)

Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma  wróżbami andrzejkowymi oraz do napisania listu do 
Świętego Mikołaja, a także... do zrobienia dnia niego prezentu :)



Andrzejkowa wróżba – magiczne karteczki

Najprostsza z andrzejkowych wróżb – idealna dla najmłodszych dzieci.

Co będzie potrzebne żeby zrobić wróżbę magiczne karteczki:
– białe kartki
– biała świeca
– pędzelek
– woda w kubeczku
– farby akwarelowe
– nieprzezroczysty ”czarodziejski worek”, np. na obuwie zmienne.

Jak zrobić wróżbę magiczne karteczki:
”Magiczne karteczki” przygotowujemy wcześniej przed zabawą rysując na nich dowolne rysunki lub
pisząc na nich imiona (dla dziewczynek imiona chłopców, dla chłopców imiona dziewczynek) białą 
świecą. Następnie wszystkie kartki wrzucamy do ”czarodziejskiego worka” i losujemy. Gdy dziecko 
wylosuje kartkę, za pomocą pędzelka pokrywa karteczkę farbą akwarelową. Miejsca zamalowane 
świecą pozostaną białe i ujawnią treść wróżby. Zabawa jest atrakcja zarówno dla małych jak i 
większych dzieci.



Andrzejkowa wróżba z jabłkiem

Andrzejkowa wróżba, do której potrzebujesz jedynie skórki od jabłek! Dzięki niej 
dowiecie się, kim będzie wasz przyszły ukochany.
Będziesz potrzebować:
– jabłka
– bezpieczne nożyki
– obieraczki

Wykonanie zabawy:

Obieramy jabłuszka. Ciskamy za siebie ostrużyny z jabłek, a z ich zakrętów próbujemy zgadnąć 
literę początkową imienia przyszłego narzeczonego.



Andrzejkowa wróżba z monetą

W Andrzejki warto sprawdzić czy życzenia się spełnią! Wystarczy rzucić monetą do 
miski i wtedy… wszystko stanie się jasne.
Będziesz potrzebować:

– grosze lub inne małe monety
– nieduża miska

Wykonanie:

Każde dziecko dostaje grosik i ustawia się w kolejce, wymyśla sobie jakieś życzenie. Następnie tę 
monetę rzuca się z odległości do miski. Jeżeli moneta wpadnie życzenie w tym roku się spełni.

Źródło: miastodzieci.pl



 
A po wróżbach.... pamiętajcie – Mikołaj czeka na Wasze listy – tu mała podpowiedź, która na 
pewno Świętemu się spodoba:

https://mamotoja.pl/work/privatefiles/sources/2019/09/19/1122

List napisany? - na pewno :)
W filmiku poniżej inspiracja plastyczna :)

https://www.youtube.com/watch?v=umIOTXVvTq0

Dobrej zabawy i do zobaczenia!

https://www.youtube.com/watch?v=umIOTXVvTq0
https://mamotoja.pl/work/privatefiles/sources/2019/09/19/1122
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