
Czarodziejski wieczór andrzejkowy

Recytator I -  wiersz Doroty Gellner „Wieczór Andrzejkowy”

Świeca marszczy złoty nos.
Z każdej strony kapie wosk.
Cienie tłoczą się co krok,
już w pokoju straszny tłok!
Cienie tu i cienie tam –
pewnie przyszły wróżyć nam.
Już się pchają na firanki
cienie – czarne wycinanki.
Już rozsiadły się po ścianach:
czarny zamek, czarna brama.
I już skrzypią na tapecie
czarne koła przy karecie.
Czarny paź przed bramą staje,
 czarną różę nam podaje.
Kto ją weźmie? Ja czy ty?
Komu z nas się spełnią sny?

Recytator II – wiersz Hanny Łochockiej „Wróżby”

Na andrzejki w końcu listopada,
Ulać z wosku coś wypada
po prostu:
Potem na cieniu to zbadać.
Zebrało się nas sześcioro.
Dance ulało się jezioro i na jeziorze łódka.
Ani – coś na kształt krasnoludka,
Jurkowi słoń biegnący kłusem.
Markowi dwója z minusem.
Płot ulał się Dorocie, a w płocie brama.
 Mnie cacko z dziurką – najprościej.
Wtem rzekła mama:
Mili goście i ty moja córko;
Mnie się ulało w filiżankach słodkie kakao, a na nim pianka.
Dobre to wróżby?
I jeszcze jakie!
No to wypijcie ze smakiem.

Recytator III
Witamy wszystkich na wieczorze andrzejkowym. Zebraliśmy się dziś, aby zgodnie z ludową
tradycją w tym magicznym czasie przełomu jesieni i zimy odsłonić tajemnice przyszłości.
Tradycja głosi, że w wigilię św. Andrzeja można poznać swoją przyszłość
 - a wróżb andrzejkowych jest bardzo dużo.
Potraktujmy je jednak trochę „z przymrużeniem oka”,
 bo wiadomo – nie wszystkie wróżby się spełniają.
Przystąpmy, zatem do wróżenia.



Prowadzący spotkanie
� Lanie wosku. Wosk należy lać przez „oczko” od dużego starego klucza do naczynia z

wodą. Cień zastygłego odlewu „rzucamy” na ścianę i odczytujemy wróżbę.
� Bardzo długą skórę z jabłka rzucamy za siebie. Próbujemy odczytać, jaką literę

utworzyła na podłodze. Jest to pierwsza litera imienia przyszłego małżonka.
� Kładziemy pod talerze: obrączkę – zamążpójście, drabinkę – kariera zawodowa, liść

laurowy – sława, pieniądz – bogactwo, pierścionek – zaręczyny, różaniec – klasztor.
Uczestnicy wybierają kolejno jeden z talerzy.

� Jakie imię będzie miała moja wybranka, mój wybranek? Z kartonu wycinamy dwa
duże serca. Na jednym piszemy imiona chłopców, na drugim dziewcząt. Wybrana
osoba przekłuwa serce szpileczką, odczytując imię, które trafiła.

Recytator IV
Wróżby i przepowiednie są nierozerwalnie związane z postaciami, które profesjonalnie
zajmują się wróżeniem, czyli: cygankami, czarownicami, czarownikami, wróżkami i magami.
Oto kilka ważnych informacji o tych postaciach:
Recytator V
W Polsce miejscem, gdzie raz do roku – w listopadzie spotykają się czarownice jest
Łysa Góra w Górach Świętokrzyskich.
Recytator VI
Skąd się wzięły czarownice?
Jest wiele legend na ten temat. Jedna z nich głosi, że dawno, dawno temu Ziemię pokrywały
tysiące wulkanów. Całe niebo było zasnute kłębami czarnego dymu. Wtedy to, na długo przed
pojawieniem się człowieka, pośród gorącej lawy żyły straszliwe potwory. Wiele milionów lat
później wulkany uspokoiły się, a Ziemię pokryły zielone lasy i ukwiecone łąki. Olbrzymie
potwory zamieniły się w czarownice, czarowników i wróżki.
Recytator VII
Ulubieńcy czarownic
Czarownica nigdy nie mieszka sama, lecz ze smokami, nietoperzami, pająkami, wężami,
krukami, sowami i oczywiście z czarnym kotem.
Recytator VIII
Jak wyglądają czarownice?
Utarło się przekonanie, że czarownice, wiedźmy, jędze, baby-jagi są bardzo stare i brzydkie.
Mają długie haczykowate nosy, brodawki na nosie i podbródku, paznokcie niczym szpony i
ubierają się w łachmany. Nie dajcie się zwieść, bo jędzami mogą być także młode, piękne
kobiety, a także dziewczynki na przykład znana wam Hermiona z Harrego Pottera.
Recytator IX
Szkoła czarownic
Aby zostać czarownicą, trzeba się dużo uczyć. Najlepiej skończyć studia, ale dyplom jest
bardzo trudny do zdobycia. Najsłynniejsza szkoła czarownic i czarodziejów znajduje się w
opuszczonym zamczysku Hogwart w Anglii.
Recytator X
Pojazd czarownic
Najczęściej spotykanym pojazdem czarownic jest miotła. Producenci mioteł co roku polecają
nowe modele.
Prowadzący spotkanie
A teraz czas na konkursy. Zapraszamy komisję konkursową:

Witamy profesora Gilderoya Lockarta znawcę przygód Hardego Pottera



Prosto z Hogwartu Pani Profesor Sprout specjalistka od zielarstwa.
Zastępca dyrektora szkoły Hogwart Minerwa Mc. Gonnagall
……………………………………………………………………………………

Pierwszy konkurs – na najbardziej pomysłowe przebranie – prezentacja
Drugi konkurs – najciekawszy pojazd czarownicy – prezentacja.
Trzeci konkurs – czy znasz przygody Harry Pottera?
Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród.
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