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Temat: Organizujemy wróżby na Andrzejki.

Andrzejki organizowane są przed rozpoczęciem się Adwentu. Choć święto przypada 30 listopada, 
to wieczór wróżb andrzejkowych organizowany jest w wigilię świętego Andrzeja, czyli zawsze w 
nocy z 29 na 30 listopada. Tak więc 29 listopada powinniśmy wykonywać lanie wosku oraz inne 
wróżby andrzejkowe. Jakie jeszcze ciekawe wróżby andrzejkowe można wykonać tego dnia? 
Sprawdź najciekawsze przesądy i zwyczaje na Andrzejki. 

Wróżby andrzejkowe: lanie wosku

To najpopularniejsza ze wszystkich wróżb andrzejkowych. Polega na przelaniu przez dziurkę od 
klucza roztopionego wosk do miski z zimną wodą. Następnie zastygnięty wosk utworzy kształt, 
który powinno się oglądać rzucając nim przy pomocy lampki cień na ścianę. To, co wyczytamy z 
cienia, mówi o naszej przyszłości.

Wróżby andrzejkowe: kubeczki

Do tej andrzejkowej wróżby potrzebujemy kilku kubków. Pod każdym z nich przykrywamy jeden 
wybrany przez nas przedmiot: monetę, pierścionek, kostkę cukru, listek laurowy, cukierek, kompas 
oraz klucz. Osobę, która wylosuje monetę czeka bogactwo. Z kolei pierścionek oznacza szybki 
ślub. Cukier to oznaka szczęścia w życiu i miłości, a listek laurowy sławy. Cukierek to znak 
rychłych narodzin dziecka, natomiast kompas wspaniałej podróży. Osobę, która wylosuje klucz, 
czeka przeprowadzka. 

Wróżby andrzejkowe: buty

Ta andrzejkowa wróżba polega na ustawianiu butów wszystkich obecnych osób jeden za drugim 
w kierunku drzwi. Ta osoba, której but jako pierwszy przekroczy próg, pierwsza weźmie ślub.

Podobna wróżba andrzejkowa z butami polega na rzuceniu buta przez lewe ramię. Jeśli but będzie
czubkiem skierowany ku drzwiom, to również wróżba rychłego zamążpójścia.

Wróżby andrzejkowe: wróżba ze skórki jabłka

Podczas tej andrzejkowej wróżby należy tak obierać jabłko, aby skórka była jak najdłuższa. Gdy 
pęknie lub gdy skończymy obieranie, przerzucamy ją przez lewe ramię. Kształt litery, który 
wyjdzie, będzie pierwszą literą imienia ukochanego lub ukochanej. 

Wróżby andrzejkowe: serce i szpilki

Tan wróżba andrzejkowa polega na tym, że z papieru wycinamy serce i z jednej strony 
wypisujemy wszystkie znane nam męskie (lub damskie w wersji dla chłopaków) imiona. Następnie 
odwracamy kartkę tyłem do osoby ze szpilką. Ta musi wbić szpilkę w kartkę. Osoba, której imię 
przebiła szpilką, jest jej pisana.

Andrzejki: ciasteczka z wróżbą

Ciasteczka z wróżbą są coraz bardziej popularne. Na kartkach musimy sobie przygotować 
andrzejkowe wróżby, wycinamy paseczki, zwijamy i wkładamy jako „nadzienie” do ciasta. 



Wróżby na karteczkach mogą dotyczyć wszystkiego: życia osobistego, zawodowego, a nawet 
przełomowych wydarzeń w życiu. 

Wróżby andrzejkowe: obrączki

Wróżb andrzejkowych z obrączkami jest kilka. Wkładamy obrączkę na sznureczku do szklanki. 
Odliczamy, ile razy pierścionek uderzy o ścianki naczynia. Przestajemy, kiedy obrączka uspokoi 
się. Wynik to wiek, w jakim wyjdziemy za mąż. 

Wkładamy obrączkę do szklanki i zadajemy pytanie, jak będzie miał na imię ten jedyny. 
Powtarzamy litery alfabetu tak długo, aż pierścionek przestanie uderzać o ścianki naczynia. Litera, 
na której skończymy, będzie pierwszą literą imienia ukochanego.

Zawieszamy obrączkę na sznureczku, który potem trzymamy między kciukiem a palcem 
wskazującym lewej dłoni. Jeśli obrączka będzie się ruszać ruchem okrężnym – urodzisz córeczkę, 
jeśli wahadłowym – chłopca. 

 Życzę miłej zabawy. Pozdrawiam.


