
Andrzejki z Czarownicą Malwiną i Duchem Kacprem 

scenariusz przedstawienia i wieczoru andrzejkowego 

 

Występują: 

 

Czarownica Malwina 

Duch Kacper 

Czarownica I 

Czarownica II 

Czarownica III 

Czarownica IV 

 
Narrator : 

  
Świeca marszczy złoty nos, 
z każdej strony kapie wosk. 
Cienie toczą 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 na ścianach: 
czarny zamek, czarna brama. 
I już skrzą się 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? 
Może Wam, a może mi... 

                                           Dorota Gelner 
 
Muzyka czarownic (podkład muzyczny): 

 

Czarownica Malwina (patrzy na zgromadzone dzieci):  

 

Witam was. Jestem czarownica Malwina. 

Będziemy się dzisiaj razem bawić. 

Dużo was. Sama sobie chyba nie dam rady. 

 Muszę przywołać moje przyjaciółki z Łysej Góry. 
 

Hej, dziewczyny, przybywajcie, 
magii, czarów używajcie! 
Dużo osób tu przybyło, 
wszystkim będzie bardzo miło! 
 

Uwaga, czarownice nadchodzą! 

 

Odgłos wiejącego, świszczącego wiatru 

 

 



 

Narrator : 

 

Bladym świtem, poprzez lochy i piwnice,  
szły do pracy strasznie szpetne czarownice,  
szły do pracy czarownice,  
powiewały im spódnice,  
a spod spódnic wystawały nogawice.  
 
Wszystkie wiedźmy były bardzo starej daty,  
wszystkie miały z czarnej magii doktoraty,  
spodnie w kwiaty, chusty w łaty,  
każda miała nos garbaty,  
w rękach miotły – jakieś bardzo stare graty.  
 
W ciemnym lochu ustawiły się pod murem,  
Z wielkich worów wytrząsnęły gazet górę,  
kosturami bębniąc w rurę,  
zaskrzeczały zgodnym chórem… 

 

Czarownice: 

 

My jesteśmy czarownice. Wiej piorunem ! 

 

Czarownica I 

 

Witajcie:  

Przybywamy z Łysej Góry 

Ale wcale nie jesteśmy takie straszne jak nas malują. 

Potrafimy też być miłe i sympatyczne. 

Zaraz się o tym przekonacie! 

 

Piosenka  Kochajcie czarownice  (w wykonaniu czarownic) 

Zaczęło się od braci Grimm,  
więc my to zawdzięczamy im, 
że reputację mamy złą  
i mówią o nas Bóg wie co. 
"Zjedz tę kaszkę , bo jak nie  
to cię czarownica zje! 
Nie dłub w nosie, nie garb się, 
bo cię czarownica zje!" 
 
Zje, zje , zje! Zje , zje , zje ! 
Figa z makiem, z pasternakiem, wcale nie! 
 
Kochajcie czarownice, kochajcie czarownice, 
chociaż opinię mamy strasznie zaszarganą! 
Kochajcie czarownice, kochajcie czarownice 
I poczęstujcie nas herbatką na dobranoc! 
 
Wpadniemy, kiedy miasto śpi. 
Nie musisz nam otwierać drzwi, 
Bo jak się weźmie miotłę w garść 
przez komin każda może wpaść. 
Dobry wieczór, raz, dwa, pięć, 
Wsiądź na miotłę , jak masz chęć! 



Przeskoczymy wiatr i deszcz, 
Zaczarujesz, kogo chcesz! 
 
Tak, tak, tak! dobrze wiesz! 
Z czarownicą zaczarujesz, kogo chcesz! 
 
Kochajcie czarownice, kochajcie czarownice 
chociaż opinię mamy strasznie zaszarganą! 
Kochajcie czarownice, kochajcie czarownice 
I poczęstujcie nas herbatką na dobranoc! 
 
Czarownica II: 

(zwraca się do Malwiny) 

Właśnie nadszedł czas na czary. 

Niesiemy ci pismo poważne 

( podaje Malwinie list) 

Zawiera ono  informacyje  niezwykle ważne. 

 

Czarownica Malwina:  

(rozwija rulon i mówi) 

Dzisiaj mamy wyjątkowy wieczór 

Oto o nim słów kilka: 

Czyta głośno wiadomości o zwyczajach andrzejkowych. 
Andrzejki obchodzimy w wigilię imienin Andrzeja , które przypadają 30 listopada. Jest to wieczór wróżb. 
Wszystkie dziewczęta tego wieczoru chcą poznać swoją przyszłość. Na ogół nikt nie traktuje tych wróżb 
poważnie, ale jest to doskonały pretekst do wspólnej zabawy. Najbardziej znane wróżby to lanie wosku, 
wróżenie za pomocą butów, obieranie jabłek i poznawanie pierwszej litery przyszłego męża z kształtu obierek, 
przebijanie szpilką papierowych serc z imionami. I wiele innych. 
 
Czarownica III: 
Dzieci na pewno też chciałyby takie andrzejki! 
(do dzieci) Mam rację? Lubicie wrózby i czary? 
Dzieci zgodnie przytakują 

Czarownica IV: 

No to nie traćmy czasu! Do dzieła! 

Czarownica I 

Hmm… Mam wrażenie, że kogoś tu jeszcze brakuje… 

Rumor za regałem. Zza regału gramoli się duch 

Duch Kacper: 

Chyba się spóźniłem. Zaspałem. 

Czarownica II: 

Jak zwykle. Punktualność nie jest twoją mocną stroną. 

Duch Kacper: 

Spóźniłem się, więc nie jestem w temacie. 
A co wy tu  robicie? Co tutaj się dzieje? 
 
 



Czarownica III: 
 
Jak to co? Dzisiaj andrzejki. Wieczór wróżb i czarów. 
 

Czarownica IV: 
 

Czarowanie dla dzieci tak wielu 
wymaga nie lada wysiłku i potu. 
 

Czarownica I:  
 
Pomożesz nam chyba wybrnąć z kłopotu. 
 

Duch Kacper:  
 

Czarowanie to moja specjalność! 
Ja czarodziej nad czarodzieje 
przywołam zaraz straszną zawieję… 
 
Czarownica II: 
 

Kacper! To nie ta impreza. Nie jesteś na zlocie czarownic, tylko na szkolnych andrzejkach. 
 
Czarownica III: 
 

Masz zabawiać nas tu wkoło, żeby było nam wesoło! 
 
Duch Kacper: 
 
Już dobrze. Żartowałem.  
Zawieję do kieszeni schowałem. 
Teraz niech czary pofruną wysoko, 
jak wasze marzenia, ku białym obłokom.  
 
Czarownica Malwina: 
 
Ale zanim to się stanie, nim zabawy czas nadejdzie 
Stańmy tutaj wszyscy w kole,  
Złapmy mocno się za ręce  
I wypowiedzmy zaklęcie 
„Hokus pokus, czary mary 
Wszyscy lubimy wróżby i czary”. 
 
Jedna z czarownic przynosi miskę z wodą, druga na tacy niesie grosiki. 
 
Czarownica Malwina: 
 
A teraz niech każdy pomyśli życzenie 
I wrzuci grosik na jego spełnienie. 
Dzieci wrzucają grosiki do wody. 
 
Duch Kacper: 
 
Niech wieczór ten obieca nam  
Dni piękne i los nowy. 
Niech spełnią się najlepsze z wróżb  
W ten wieczór andrzejkowy. 
 
Zapraszam do wspólnej zabawy. Na korytarzu czekają na was wróżki, które odkryją przed wami tajemnice 
przyszłości.  Na dobry początek wszyscy wspólnie powróżmy sobie z kolorów: 
 



Kolory 
Dzieci losują kolorowe kartki. Następnie wstają kolejno osoby, które wylosowały kolor czerwony, zielony, 
niebieski… Prowadzący odczytuje wróżby dla każdego z kolorów. 
 
Dwa stoliki z kubeczkami  
Pod kubeczkami ukryte: pierścionek, różaniec i moneta. Czwarta filiżanka powinna być pusta. Po przemieszaniu 
ich, wybiera się jedną. Moneta wróży bogactwo. Różaniec przepowiada życie zakonne, pierścionek – 
zamążpójście. Pusta filiżanka oznacza, że w nowym roku nie wydarzy się nic ważnego. 
 
Magiczny koło 
Na stoliku wycięte z kartonu kolorowe koło. Na jego okręgu leżą kartki w kształcie gwiazd z wróżbami, na środku 

koła znajduje się kolorowa butelka, która zakręcona wskazuje szyjką wróżbę,  którą odczytuje prowadzący .  

Magiczne krąg 
Na stoliku wycięte z kartonu kolorowe koło.  Rzucanie kostkami do gry w obrębie koła. Zsumowana liczba oczek 
to numer pod jakim znajduje się wróżba, którą odczytuje prowadzący. Kostki, która wypadnie poza krąg nie 
bierze się pod uwagę przy liczeniu sumy oczek. 
 
Kalambury 
Dzieci za pomocą mimiki i mowy ciała musi przedstawić zgadywane hasło. Nie może się przy tym odzywać.  
Gra w parach. Jedno dziecko pokazuje wylosowane hasło, drugie zgaduje. http://piekne-rzeczy.pl/czy-warto-
grac-w-kalambury-30-hasel-do-zabawy-z-dziecmi/ 
 
Dwa serca 
Na dwóch styropianowych planszach przypięte czerwone serca jedno z imionami  dziewcząt , a drugie z imionami 
chłopców, biorących udział w zabawie. Dziewczynki  i chłopcy z zawiązanymi oczami wróżą sobie z kim połączy je 
w tym roku los.  
 
Czarownica Malwina: 
 
A teraz zapraszam wszystkich na słodki poczęstunek 
Hokus pokus, czary mary 
Stoliczku nakryj się! 
Jedna z czarownic podaje ciasto z racą. 
Raca płonie. Wszyscy klaszczą i tańczą w kręgu. 
 
Po poczęstunku:   
 
Wróżenie z butów 
 
Lanie wosku i odczytywanie znaczenia ulanych kształtów 
 
Zakończenie 
 
Duch Kacper: 
 
Wszystko co dobre szybko się kończy. I nasz wieczór dobiegł końca. Niech się spełnią wasze marzenia. 
Pamiętajcie jednak że; 
 
Kiedy wieczór andrzejkowy 
rzuci na nas swoje czary, 
wróżbie wierzyć jest gotowy, 
każdy nawet niedowiarek. 
 
Wyśmienita jest zabawa, 
Andrzejkowa we wróżenie, 
trzeba jednak ją traktować 
z lekkim oka przymrużeniem. 

KONIEC 
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