ZABAWY
OCZEPINOWE

RZUCANIE WELONEM I MUCHĄ
Jedna z najbardziej znanych tradycji weselnych rozpoczynających
oczepiny sięgająca XV wieku.
Zespół muzyczny zaprasza na środek parkietu wszystkich gości
stanu wolnego - kolejno panny i kawalerów. Para Młoda staje w
kręgu zaproszonych na środek gości z zasłoniętymi oczami.
Następnie, w rytm muzyki, panienki tańczą wokół Pary Młodej . W
dowolnym momencie Młoda Mężatka rzuca welonem lub
bukietem,. Ta panna, która go złapie zostaje nową Panią Młodą.
Analogicznie sytuacja dotyczy kawalerów. Pan Młody rzuca tym,
co ma pod szyją, czyli np, muchą lub krawatem. Kawaler, który
złapie muchę zostaje nowym Panem Młodym. Na zakończenie
Nowa Para Młoda tańczy utwór po czym wszyscy śpiewamy
gromkie „Sto lat" lub „gorzko, gorzko…".

TANIEC Z PARĄ MŁODĄ
Para Młoda zbiera na podróż poślubną lub na wózek dla dziecka…
Bardzo popularna zabawa oczepinowa, która sięga dawnych
czasów. W zabawie bierze udział Para Młoda, Świadkowie oraz
wszyscy chętni goście. Świadkowie trzymają welon lub koszyczek,
siadają lub stoją obok zespołu.
Para młoda rozpoczyna taniec jako pierwsza. Goście biorący udział
w tej zabawie mogą tańczyć tylko z Parą Młodą. Aby zatańczyć z
Panem lub Panią Młodą goście wrzucają pieniądze do koszyka lub
welonu, który trzymają świadkowie.
Orientacyjny czas trwania tańca to około 7 minut
Jeśli widzimy że zainteresowanie jest małe a goście przestają
podchodzić do Pary Młodej i rzucać pieniądze wtedy skracamy
taniec. Nie powinno się przeciągać tej zabawy w nieskończoność
(w celach zarobkowych) ponieważ może zostać to źle odebrane
przez gości.

TEST ZGODNOŚCI
W tej zabawie udział bierze wyłącznie Para Młoda.
Młodzi siadają na krzesłach tyłem do siebie, w rękach trzymając
po dwie kartki. Pani Młoda ma dwie kartki z napisem: „Ja" i „On".
Pan Młody natomiast z napisami: „Ja"i „Ona".
Prowadzący zadaje pytania, na które para odpowiada podnosząc
do góry odpowiednie kartki JA lub ON/ONA. Pytania, które zadaje
prowadzący, to np. „Kto pierwszy powiedział kocham cię", „Kto
lepiej prowadzi samochód", „Kto będzie trzymał kasę", „Kto
pierwszy zasypia w łóżku" „Kto będzie zmywał po posiłkach?",
„Kto będzie rządził w sypialni" itd.,
Goście zebrani dookoła oceniają, na ile znają się Państwo Młodzi.

TANIEC Z GWIAZDAMI
Taniec z gwiazdami to świetna zabawa, w której udział biorą
wyłącznie mężczyźni. Jeden pan z każdej pary otrzymuje
symboliczny kos um kobiecy,
Pary prezentują taneczne umiejętności w kilku stylach
tanecznych, między innymi: cha-cha, polka, styl dowolny, taniec
romantyczny itp. Często pozy, miny oraz wariacje uczestników
zaskakują gości, a nawet ich samych…
Nad techniką oraz prezencją czuwa niezastąpione jury, w którego
skład wchodzą Pani Młoda, Pan Młody oraz ich rodzice. Warto
dodać, że zostają im nadane nazwiska słynnych jurorów z
najbardziej znanych rozrywkowych programów telewizyjnych.
Uczestnicy także otrzymują swoje pseudonimy, co wzbudza sporą
sensację przy prezentacji par.
Jurorzy po naradzie decydują, której z par należy się zwycięstwo,
mogą zasądzić także dogrywkę między dwoma, czy trzema
najlepszymi parami. Nagrodą jest oczywiście butelka wódki
weselnej.

WYPRAWA DO ZOO
Zespół muzyczny wraz z Parą Młodą zaprasza do zabawy 14 osób.
Każdy wychodzi na środek sali wraz ze swoimi krzesełkami.
Krzesełka ustawiamy w dwóch rzędach na przeciw siebie (muszą
być obrócone twarzą do siebie i w odstępie 1,5 metra).
Następnie tworzymy dwie drużyny ( rodziny ) – drużyna Pani
Młodej i Pana Młodego. Członkowie obu drużyn siedzący
naprzeciw siebie, otrzymują identyczne imiona, kolejno: Tata,
Mama, Dzieci – 3 (Jacek, Zosia i Witek), pies AZOR ( którego
również gra człowiek ) oraz słoń. Para Młoda staje się jurorem.
Zabawa polega na tym, że prowadzący czyta tekst „Dzień z życia
rodziny". Kiedy zostanie w tekście wyczytane imię członka rodziny,
to każde z nich (oczywiście z obydwu rodzin jednocześnie) musi
wstać i jak najszybciej okrążyć swoją grupę i wrócić na swoje
miejsce żeby zdobyć punkt.
Gdy historia dobiegnie końca, Para Młoda ogłasza, która grupa
wygrała zbierając najwięcej punktów.

TANIEC Z MARYNARKAMI
Podstawą tego konkursu jest to że panowie musza mieć założone
marynarki. Wybieramy minimum 5 par.
Konkurs polega na tym, że pary mężczyzna i kobieta tańczą przy
muzyce. W momencie, kiedy ta przestanie grać, partnerzy muszą
ściągnąć marynarką z mężczyzny i założyć ją ponownie, uprzednio
przeżucając na lewą stronę. Ostatnia para odpada. Następnie
muzyka zaczyna ponownie grać, i ponownie w momencie, kiedy
muzyka ucichnie, marynarka jest zdejmowana, przeżucana na
prawą stronę i znów zakładana.
Z każdej rundy odpada ta para, która wykona to wszystko
najwolniej. Z kolei wygrywa ta, która zostanie ostatnia na
parkiecie.

GORĄCE KRZESŁA
Ten konkurs organizowany jest w kilku wersjach i każda z nich
dostarcza mnóstwa śmiechu i zabawy. Ogólny schemat jest jednak
wspólny dla wszystkich.
Do konkursu staje kilka osób, które stają w okrąg wokół
ustawionych krzeseł. Samych krzeseł jest zawsze o jedno mniej niż
osób biorących udział w konkursie. Uczestnicy tańczą wokół nich
w rytm muzyki. W każdym momencie pauzy zawodnicy muszą jak
najszybciej usiąść na jedno z wolnych miejsc. Osoba, dla której
zabraknie krzesełka odpada. Ostatni pozostający na parkiecie
wygrywają.
W zależności od wersji zabawy może ona się odbywać w różny
sposób np.: Na krześle należy usiąść z osobą lub fantem, który
wymieni zespół (krawat, kucharka, rajstopy, itp.)
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