Zabawy Weselne
Oczepiny
Zabawy oczepinowe to nieodzowny element każdego wesela. Panny bawiące się na weselu nie
mogą się doczekać, aż wybije północ i będą mogły łapać welon panny młodej. Należy jednak
pamiętać, że konkursy, które zaproponujecie swoim gościom, nie mogą nikogo obrazić.
Nie męczyć gości
Nie należy również zmuszać gości do zabawy. Zawsze przecież znajdą się ochotnicy i nie trzeba
nikogo wyciągać na siłę na parkiet. Radzimy również zrezygnować z zabaw niebezpiecznych, np. z
biegu z przeszkodami, po uprzednim obkręcaniu gości w kółko. Może się bowiem okazać, że nasz
ulubiony wujek rozbije sobie nos o ścianę. Najlepiej zdecydować się na zabawy, w których mogą
uczestniczyć wszyscy zaproszeni.
Rzucanie welonu lub bukietu
Zabawa oczepinowa powinna rozpocząć się od rzucenia przez Pannę młodą welonu do tańczących
wokół niej panien. Tej dziewczynie, która złapie welon, wróży się najszybsze zamązpójście. To
samo robi Pan młody,rzuca w stronę kawalerów musznik lub krawat. Ten, który złapie, będzie
nowym „młodym". Zgodnie z tradycją „nowa młoda para" powinna razem zatańczyć, a na specjalne
życzenie gości również pocałować się. Zamiast welonu panna młoda może rzucić, np. stroik, bukiet
lub kapelusz. Inny wariant zabawy, to schowanie ozdoby z włosów panny młode], np. stroika pod
krzesłem, w klapie marynarki wodzireja lub w bukiecie kwiatów na weselnym stole. Wcześniej
wszystkie panny,na chwile opuszczają salę zabaw. W trakcie kiedy panny szukają przypinki,
pozostali goście mogą wspólnie śpiewać, aby uniknąć podpowiadania. Również wybór nowego
pana młodego może być o wiele ciekawszy. Wszyscy kawalerowie powinni stanąć w kole. Pan
młody z zawiązanymi oczami podaje jednemu z nich swoją muszkę. Mucha jest podawana
kolejnym panom tyle razy, ile wynosi suma wieku państwa młodych. Ten, na którego wypada
ostatnia liczba wygrywa.
Kolejna propozycja nietypowego „łapania welonu", to: młodzi przygotowują tyle karteczek, ile na
weselu bawi się kawalerów i panien. Karteczki wkładane są do lilkunastu balonów. Tylko dwie
spośród nich mają napis: Pan Młody, Panna Młoda. O północy balony zawiesza się na środku sali.
Zadaniem panien i kawalerów jest odnalezienie dwóch oznaczonych karteczek, które umożliwią
zdobycie welonu i muszki. Można wypróbować bardziej nietypową metodę: Pani młoda i pan
młody wchodzą na stół ustawiony na środku sali. Panny i kawalerowie tańczą wokół młodej pary.
Na znak orkiestry najszybsza panna wskakuje na stół i siada na kolanie młodego a najsprawniejszy
kawaler na kolanach panny młodej. Te osoby, które pierwsze wykonają zadanie, zdobędą trofeum w
postaci welonu i muszki państwa młodych.
Przyśpiewki oczepinowe
Dobry wieczór Państwu
ale nie każdemu
tylko Pannie młodej
i Panu młodemu
Na samym początku
śpiewania mojego
życzę parze młodej

szczęścia największego
Przepraszam Was goście
proszę się nie gniewać
bo ja teraz będę
do wianeczka śpiewać
Do wianeczka śpiewać
do welonu grajcie
a Wy mili goście
proszę posłuchajcie
Jak słoneczko chyli
się ku zachodowi
młoda chyli główkę
by zdjąć wianek z głowy
Zdejmuję Ci z głowy
ten biały wianeczek
a teraz Ci przypnę
ten piękny kwiateczek
Pożegnaj Ją Mamo
prawą rączką na krzyż
bo po raz ostatni
na Jej wianek patrzysz
Policz młoda policz
gołąbki na dachu
tyle będziesz miała
pierwszą nockę w strachu
Ej! pomyśl Ty młody
czas Ci to niewielki
bo nadeszła chwila
końca kawalerki
Zdejmijże Ty świadek
młodemu tę muszkę
żeby już nie patrzył
na inną dziewuszkę
Z kamienia na kamień
przeskakuje żabka
z naszej Pani młodej
zrobiła się babka
Życzę Państwu młodym
wszystkiego dobrego
byście byli dobrzy
jedno dla drugiego

A żebyście w życiu
nie zaznali nędzy
mieli ładne dzieci
i dużo pieniędzy
Odejmę Ci muchę
i odepnę kwiatek
kiedy ona babcia
to Ty będziesz dziadek
Dziękujemy gościom
że wszyscy słuchali
a żeby się goście
do nieba dostali
Tak się naśpiewalim
jak te leśne dudki
a Pan młody gapa
nie przyniósł nam wódki
My Was oczepili
Wy sobie ich weźcie
będą Wam sprzedawać
kurze jaja w mieście

Sznurek
Zabawa weselna wymagająca dużo odwagi . Na jednym końcu sali stawia się butelkę
alkoholu, na drugim końcu ustawiają się zawodnicy. Na znak orkiestry zawodnicy zaczynają
układać na podłodze
sznurek z ubrań które mają na sobie. Wygrywa osoba która pierwsza ułoży sznurek tak długi żeby
sięgnął do
postawionej po drugiej stronie butelki. Nie ma co ukrywać, dobrze jest mieć wtedy na sobie dużo
ciuchów.:)
zabawa zimowa
Druga twarz
Tą zabawę często łączy się z innmi zabawami tak aby obie osoby w parze miały możliwość się
wykazać. Tak więc
wybieramy cztery pary. Do zabawy należy przygotować dwie pary pończoch.
Panowie siadają na krzesełkach, a Panie zakładają Panom pończochy na głowy. Para młoda
występuje w roli jury
i ma za zadanie wybrać najzabawniejszą twarz wesela. Zabawa polega na tym że Panie kolejno
zdejmują panom
pończoszki z twarzy, ciągnąc za węzełek zawiązany na końcu każdej pończoszki.
Kuszenie Adama

Zabawa dosyć stara i powoli zanikająca, ale wydaje mi się, że warto o niej napisać kilka słów.
Do zabawy potrzebne jest kilka par i tyle samo jabłek, oraz kawałek sznurka. Jabłka wiążemy
na sznurku za ogonki. Panie trzymają jabłka na sznurkach, a Panowie mają za zadanie zjeść
jabłko bez pomocy rąk. Czym dłuższy sznurek i większe jabłko, tym większy problem z jego
zjedzeniem.
Buciki weselne
Ta zabawa weselna jeśli tak można ją nazwać ma swoje miejsce na samym początku oczepin.
Goście zabierają buty Parze młodej podczas zdejmowania welonu i muchy. Zadaniem Pana
Młodego jest wykupienie bucików małżonki i swoich alkoholem. Często do tej sytuacji można
usłyszeć przygrywki orkiestry w stylu: "Panie Młody nie bądź Felek wykup młodej pantofelek,
pantofelek jest
malutki i kosztuje litra wódki.
Jajko
Ta zabawa weselna wymaga dużej zręczności i delikatności podczas jej trwania . W zabawie
biorą z reguły udział dwie pary Para Młoda i Świadkowie, lub nowo wybrana Para Młoda. Do
zabawy potrzebne są dodatkowo dwa krzesełka i dwa jajka. Na krzesełkach najpierw stają panowie,
a panie mają
za zadanie przełożyć jajko przesuwając je w nogawkach z jednej nogawki do drugiej. Po
wykonaniu tej operacji
role się zamieniają, Panie stają na krzesłach, a panowie mają za zadanie przełożyć jajko od dołu pod
sukienką i
wyjąc je na wysokości dekoltu.
Oczywiście w tle leci odpowiednia muzyka. Planując taką zabawę warto mieć coś na przebranie
:
Wałek
Zabawa weselna podobna trochę do wcześniej opisanego LAMBADA. W zabawie bierą udział
wszyscy chętni goście, stając w kółku na przemian pan, pani, pan, pani... Zabawę rozpoczyna Para
Młoda. Celem
zabawy jest podawanie sobie wałka od osoby do osoby tak aby nie upadł na podłogę. Wałek
trzymany jest w
zależności od wersji: pod brodą, pod pachą, lub miedzy kolanami. Do przekazywania wałka nie
wolno używać
rąk. Osoba która zgubi wałek odpada z zabawy weselne.
KARETA
Zabawa w karetę organizowana jest zazwyczaj w trakcie oczepin do zabawy potrzeba 9 osób,
które
reprezentują: 4 koła karety, 2 konie, 1 woźnice, no i oczywiście Króla (Pan Młody) i Królową (Pani
Młoda).
Zabawa polega na szybkim reagowaniu na słowa opisujące poszczególne części lub osoby z karety
(należy wstać i
obiec krzesło). Za nie zareagowanie na słowo np. Król, Pan Młody reprezentujący Króla musi
wypić kieliszek
wódki bez popitki.

Przy odpowiednio dobranym opowiadaniu zabawa potrafi rozweselić do łez zebranych gości.
Rozsadzenie uczestników:
Koń lewyKoń prawy
woźnica
Koło lewe przednieKoło prawe przednie
KrólKrólowa
Koło lewe tylneKoło prawe tylne
Na początku prowadzący rozdaje kieliszki, objaśnia zasady i tłumaczy każdemu, kim jest.
Czyta pewną historię Na dźwięk odpowiedniego słowa, osoba, której dana funkcja jest przypisana
musi wstać i
obejść dokoła krzesło. Jeśli tego nie zrobi pije karniaka .
Uwaga!
Kareta = woźnica+koła+król+królowa
Zaprzęg= Kareta = woźnica+koła+król+królowa+konie
Jest ciekawiej.
La ba da
Do zabawy dobiera się dowolnie dużą grupę osób płci obojga i ustawia się je na przemian
Pan, Pani... w kółku. Następnie pląsając rozpoczyna się taniec w kółko trzymając się za
rączki. Wodzirej w trakcie zabawy przerywa, co chwilę taniec i pyta o poszczególne
części ciała np. rączki były ? na co biorący udział w zabawie odpowiadają stosownie do
sytuacji. Po każdym pytaniu następuje zmiana części ciała, za którą biorący udział w zabawie się
trzymają.
Pociąg
Zabawa organizowana jest z reguły tuż przed oczepinami lub w trakcie zabawy
weselnej. Do zabawy należy zebrać maksymalną ilość osób, które ustawiają się jedna za drugą "w
wagoniki"
następnie do muzyki jedzie pociąg z daleka, zaczyna się taniec.
Wodzirej, co jakiś czas przerywa taniec i oznajmia, do jakiej stacji, w jakim kraju
goście dojechali. W każdym kraju obowiązkowo należy odtańczyć taniec narodowy, np.:
we Francji Can Cana, w Rosji Kazaczoka, w Wiedniu Walca itd. ilość krajów i utworów,
zależy tylko od inwencji twórczej wodzireja, no i wytrzymałości gości.
Kto szybciej
Najpierw bierze udział 6 Pań, potem to samo z Panami. Muzyka gra, goście siedzą na
krzesłach. Gdy przestaje osoba prowadząca rzuca hasło np.: garnek. Osoby muszą
przynieść tą rzecz i siąść na miejsce. Gdy oni szukają garnka zabierane jest jedno
krzesło. Ostatni odpada itd. Przedmioty wg. uznania: banan, skarpeta, krawat,
biustonosz, dajemy całusa Pani/Panu Młodemu, gaśnica, kluczyki,
Misz Masz z ubrań
Zgłasza się na ochotnika czterech panów. Ustawia się 4 krzesła oparciami do siebie,
tak, żeby oparcia tworzyły kwadrat. Każdy z Panów siada na krześle. Zdejmuje
marynarkę i wiesza ją na oparciu. Orkiestra prosi, żeby panowie przeszli o dwa
krzesła w prawo. Siadają, zdejmują krawat i wkładają do kieszonki marynarki

(wiadomo, że nie własnej). Następnie przesuwają się o trzy krzesła w lewo, tam
zdejmują but i zostawiają go obok krzesła. Dalej o 6 krzeseł w prawo i tam
zostawiają w bucie skarpetkę. Potem jeszcze robią ze dwa niepełne okrążenia. Który
pierwszy się ubierze wygrywa butelkę.
Zabawa dla pary młodej podział obowiązków w nowym wspólnym życiu
POTRZEBA 12 BALONÓW starsi drużbowie musza wyciąć, zwinąć i włożyć do balonu po
karteczce, napompować i razem związać kiść balonów
państwo młodzi przebijają balony i na zmianę i odczytują karteczki
na karteczkach jest np.
BEDĘ SPRZTAĆ W KUCHNI
BĘDE PO IMPREZIE PROWADZIĆ SAMOCHÓD
BĘDĘ PRAĆ PIELUCHY
BĘDĘ CI ROBIĆ MASAŻ STÓP PO ZAKUPACH
BĘDĘ PIEC CIASTA
BĘDĘ MYĆ GARY
BĘDĘ ODDAWAĆ CI CAŁĄ ZAROBIONĄ KASĘ
BĘDĘ PRASOWAĆ TWOJE UBRANIA
BĘDĘ ZOSTAWAĆ Z DZIECMI KIEDY TY BĘDZIESZ CHCIEĆ WYJSC NAPIC SIĘ DO
BARU
BĘDĘ ZAKŁADAC DLA CIEBIE POŃCZOSZKI DO ŁÓŻKA ABY DBAĆ O NASZE ŻYCIE
EROTYCZNE
Zakręcony
Do tej zabawy niezbędny jest kijek np. od szczotki no i kilku odważnych. Zasady zabawy są bardzo
proste: należy wypić setkę wódki, przykładając czoło do kijka obiec go 10 razy dookoła, a
następnie szybciutko dobiec do oddalonej na drugim końcu sali Pary Młodej, która trzyma nagrodę.
Świstaki
W tym konkursie niezbędna jest znajomość gwizdania. Uczestnicy dostają do wypicia kieliszek 100
gram, po którego uprzednim opróżnieniu muszą zagwizdać. Zawartością kieliszka powinna być
drobno zmielona bułka tarta. Pierwszy, któremu ta sztuka się uda dostaje nagrodę.
Chłopiec czy dziewczynka
Jeszcze jedna zabawa weselna w cyklu zabaw oczepinowych. W zabawie bierze udział Para Młoda,
która siada do siebie placami na krzesełkach, w tym czasie kapela przygrywa krótkie melodie. Na
znak orkiestry lub po zakończeniu utworu Nowożeńcy odwracają się do siebie, jeżeli obydwoje
obejrzą się w tą samą stronę, to znaczy, że będzie chłopiec jeśli w przeciwne to dziewczynka.
Zabawa powtarzana jest tyle razy, ile dzieci chce mieć Para Młoda.
Poznajmy sie
Zabawa typowo oczepinowa przeznaczona dla Pary Młodej. Po oddaniu welonu i muszki
Nowożeńcy mają pokazać czy się dobrze zdążyli poznać w okresie narzeczeństwa. Do konkursu
przystępuje Para Młoda i grupa osób płci obojga. Najpierw sadza się w rzędzie kilka Pań z Panną

Młodą w środku a Pan Młody z zawiązanymi oczami ma ją rozpoznać po wymienionej części ciała.
Najczęściej rozpoznaje małżonkę po kolanie, ale zdarzają się przypadki rozpoznawania po nosie,
udach, lub biuście. Zabawę powtarza się, aż do rozpoznania osoby szukanej. Po odnalezieniu Panny
młodej role się zamieniają Pan Młody siada wśród Panów na krzesełkach, a zadaniem Pani Młodej
jest odnalezienie ukrytego małżonka, rozpoznając go po wymienionej części ciała. Najczęściej w
tym przypadku tą częścią ciała jest nos, ale zdarzają się przypadki, gdzie rozpoznaje Pana młodego
po pępku, pośladkach lub po pocałunku.
Wózek
Zabawa ma swoje miejsce najczęściej po oczepinach. W zabawie bierze udział Para Młoda,
Świadkowie i wszyscy chętni goście. Świadkowie dostają miseczki i siadają sobie pod sceną, Para
młoda rozpoczyna taniec. Goście biorący udział w tej zabawie mogą tańczyć tylko z Parą Młodą,
aby zatańczyć z Panem lub Panią Młodą należy uiścić opłatę u świadków. Zebrane pieniądze para
młoda przeznacza na wózek dla swojego dziecka.
Dyscypliny sportowe
Pary losują karteczki, na których są wypisane dyscypliny sportów:
łyżwiarstwo figurowe
jazda konna
walka bokserska
Telegram z klubu starych kawalerów
Telegram czytają dwie osoby, jedna tekst oryginalny, druga zaś tłumaczenie.
Dzień dobry drogi Grzegorzu
Bongiorno Gregoro frajeri
bardzo nas cieszy
Kontato schizofrenio
że się ożeniłeś
Liberta kaput
w tym uroczystym dla Ciebie dniu
Akademio kabaretto
życzymy Ci wiele radości i szczęścia
La dyscyplina dyktatore
pojąłeś piękną żonę
Paloma maszkarone
po weselu rozpoczniesz normalne życie
Katorga, galera, patoga
wasz związek będzie pełen miłości
Finito amore...
potem może przyjdą dzieci
Cinquecento bambini
zostaniesz ojcem
Padre Virgilius
będziesz się cieszyć tą perspektywą
Silencio mortale

dbaj o teściową
Arszenikos cyjankare
i o teścia
Piwencjo kuflozo
a zostaniesz doceniony
Vizitato prokuratore
życzymy Ci
Gratulacjone
miłej współpracy
Non kolaboracjone
dużo pieniędzy
Forsa finito
ładnego mieszkania
Apartamento sutereno
dobrego samochodu
Karocze sireno
udanych wakacji co roku
Prego ciao Italia Bongiorno remonte
Tego wszystkiego życzą Ci koledzy ze słonecznej Italii
Cavalieros Sicilianos Italianos
podpisano koledzy z Klubu Starych Kawalerów
Kumplos smutatos
P.S. Pozdrowienia dla gości weselnych
Bongiorno stonka inwazione

