Zabawy

W trakcie imprezy:

Poniżej przedstawiamy listę większości organizowanych
przez nas zabaw. Wybraliśmy je na bazie naszych doświadczeń,
oczywiście zawsze z przyjemnością wysłuchamy Waszych
propozycji i być może to Wasze zabawy kiedyś trafią do tego
pliku.

Zabawy integracyjne mają za zadanie „rozruszać”
uczestników imprezy w sposób dla nich bezstresowy, nie
angażujący ich indywidualnie. Jak to zrobić? Nic trudnego
wystarczy zorganizować jakiś taniec w kółeczku, wówczas bawią
się wszyscy, często zza stołów wychodzą również osoby, które
być może nie są królami parkietów, a lubią się zwyczajnie
powygłupiać. Do tego typu zabaw z pewnością możemy zaliczyć:

Dobra, przejdźmy do rzeczy:

Na początek:
Zabawy na początku wesela mają jeden cel,
zintegrować odstresować gości. Wiadomo że nie każemy
uczestnikom wesela od razu biegać po sali, ale zawsze możemy
zaoferować jedną z poniższych propozycji.
Imiona
Zabawa pozwala błyskawicznie przejść do bycia ze sobą „na ty”.
Na czym polega? Na komendę jednego z członków z zespołu
każdy uczestnik imprezy głośno krzyczy swoje imię. Często już
przy pierwszym razie słyszymy głośne okrzyki i widzimy pierwsze
uśmiechy na twarzach gości.
Podaj dalej
Również na komendę jednego z nas zabawę zaczyna Para Młoda
przekazując
sobie
pocałunek,
następnie
pocałunek
przekazywany jest dalej przez całą salę od jednego gościa do
drugiego, aż wróci do Pary Młodej.
Stukanie kieliszkami
Zasady zabawy bardzo podobne: przed pierwszym toastem
Młoda Para przechodzi między zgromadzonymi gośćmi stukając
się z nimi kieliszkami, być może zabiera to troszkę czasu ale
sprawia że wszyscy goście mogą poczuć się wyróżnieni.

Tańczymy Labado
Sprawdzona zabawa, znana z przedszkola, a jak się okazuje
doskonała na wesela. Goście weselni tańcząc w kółku na
polecenie zespołu łapią się za poszczególne części ciała.
-Ilość gości: jak najwięcej
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: brak
Jak mnie kochasz
To zabawa, w której tworzymy dwa kółka: jedno damskie,
drugie męskie. Panie tańczą w środku, panowie na zewnątrz w
rytm granej przez nas piosenki. W momencie kiedy zespół
przestaje grać, panie mają za zadanie odwrócić się i pocałować
panów którzy w tym momencie akurat będą się za nimi
znajdować.
-Ilość gości: jak najwięcej
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: brak
Mam chusteczkę haftowaną
To również przedszkolna piosenka, zasada działania zabawy
przypomina nieco poprzednią. Jedna osoba otrzymuje
chusteczkę, którą kładzie przed wybraną przez siebie osobą.
Następie obie te osoby klękają na owej chusteczce i całują się i
tak kolejni uczestnicy zabawy.
-Ilość gości: jak najwięcej
-Potrzebne rekwizyty: chusteczka, którą zawsze można
wykombinować w trakcie wesela, choćby ścierka do naczyń
-Nagrody: brak

Pękające balony
Tworzymy damsko – męskie koło, w którym tańczą wszyscy
goście. W jednym miejscu umieszczamy przeszkodę. Goście
tańczą w rytm muzyki. Gdy zespół przestaje grać, para która w
danym momencie przekracza przeszkodę ma za zadanie bez
użycia rąk zgnieść napompowany balon umieszczając go między
sobą i mocno się przytulając.
-Ilość gości: jak najwięcej
-Potrzebne rekwizyty: napompowane balony, około 20 szt
-Nagrody: brak
Jedzie pociąg z daleka
To właściwie piosenka a nie zabawa, jednak tak się składa że
zawsze podczas jej grania formuje się pociąg, który odwiedza
nawet najmroczniejsze zakamarki każdej Sali oraz jej zaplecze.
-Ilość gości: jak najwięcej
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: brak
Szła dzieweczka
Zabawa, którą organizujemy w dwóch wariantach, w zależności
od sytuacji i możliwości lokalowych. Są piosenki uwielbiane
przez gości weselnych a jedną z nich jest bez wątpienia „Szła
dzieweczka do laseczka”. Już samo wykonanie tej piosenki
powoduje zwykle głośny śpiew uczestników imprezy, a samą
piosenkę możemy wykonać zwyczajnie tańcząc w parach,
tańcząc w kółku, lub tańcząc i śpiewając ją za stołami,
zmieniając i tańcząc refren piosenki ze słowami „na lewo, na
prawo, w górę i w dół...”
-Ilość gości: jak najwięcej
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: brak
Miesiące
Zabawa organizowana przy stołach. Chyba tłumaczyć nie trzeba,
śpiewamy wszyscy „Kto w styczniu urodzony jest…” Wówczas
wstają te osoby pijąc swoje zdrowie. Bardzo sympatycznie ta
zabawa wygląda wtedy gdy młoda para stoi na środku sali np. z
lampkami szampana, bądź innego napoju, a osoby urodzone w
kolejnych miesiącach podchodzą do młodej pary, stukając się
symbolicznie kieliszkami. Wówczas fotograf robi 12 zdjęć de
facto ze wszystkimi osobami na weselu, każdy ma więc szansę
na pamiątkowe zdjęcie z Młodą Parą, a i kamerzysta ma
ułatwione zadanie.
-Ilość gości: jak najwięcej
-Potrzebne rekwizyty: kieliszek wódki, każdy swój
-Nagrody: brak

Na oczepiny:
Północ to czas oczepin. Jak przebiegają? Zazwyczaj po
wyborze przyszłej młodej pary (rzucanie welonem i krawatem)
robimy jedną zabawę dla młodej pary, a następnie około
dwóch, trzech zabaw z udziałem gości np. po jednej zabawie
dla pań i panów, konkursy dla par, albo zabawy grupowe.
Generalnie ilość i rodzaj zabaw uzgadniamy zwykle z młodą
parą i dobieramy je wspólnie z Wami.

Zabawy dla młodej pary:
Test zgodności
Para młoda siada na krzesłach tyłem do siebie, w rękach mają
kartki. Ona ma 2 kartki z napisem: "ja" i "on". Młody ma z
napisami: "ja", "ona".
Orkiestra zadaje pytania typu: "kto pierwszy powiedział kocham
cię", "kto lepiej prowadzi samochód", "kto będzie trzymał kasę"
itd., para młoda odpowiada na pytania podnosząc do góry
jednocześnie kartki z odpowiedziami. W zabawie udział biorą
również wszyscy goście którzy mają za zadanie liczyć
odpowiedzi zgodne i niezgodne.
Losowanie
To bardzo podobna zabawa. Państwo młodzi zdają się na los i
kolejno losują czynności które będą wykonywać w przyszłości.
Zabawa może potoczyć się bardzo ciekawie, szczególnie gdy
zadania typowo męskie będzie wykonywać kobieta.
Zabawy dla gości:
Kareta
Kareta to bardzo popularna zabawa oczepinowa, w której udział
bierze zarówno młoda para jak i chętni goście weselni. Na
początku prowadzący objaśnia zasady i tłumaczy każdemu kim
jest po czym przystępujemy do czytania historii. Co robią
uczestnicy zabawy? Na dźwięk odpowiedniego słowa osoba,
której dana funkcja jest przypisana musi wstać i jak najszybciej
obiec dookoła swoje krzesło. Jeśli tego nie zrobi lub się pomyli –
żeby zmobilizować uczestnika zabawy częstujemy go
„karniakiem”. Zabawa bardzo uniwersalna, więc nawet jeśli
macie obawy co do zabawowości waszych gości, kareta
wychodzi praktycznie zawsze.
-Ilość gości: 9
-Potrzebne rekwizyty: 9 krzeseł
-Nagrody:brak

Taniec z gwiazdami

Balonowa miłość

Zabawa oczepinowa dla panów. Na początek zapraszamy do
udziału w niej dziesięciu chętnych panów. Początkowo nic nie w
skazuje na to, że panowie wezmą udział w konkursie tańca
towarzyskiego. Kiedy pierwszy raz przeczytałem o tej zabawie
stwierdziłem „co może być zabawnego w patrzeniu na
tańczących w parach facetów?” - myliłem się, przy odpowiednio
dobranych zawodnikach zabawa potrafi doprowadzić do łez.

Zaproszone do zabawy pary mają za zadanie zgnieść bez użycia
rąk trzy balony w trzech pozycjach: stojąc, siedząc i leżąc.
Oczywiście wygrywa ta para, która w jak najkrótszym czasie
wykona swoje zadanie. Zabawa bardzo angażuje uczestników i
bawi gości którzy się jej przyglądają.

-Ilość gości: 10 panów
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: Wódka weselna lub inny upominek przygotowany
przez młodą parę
Ręka noga mózg na ścianie
Konkurs organizowany dla par. Do zabawy zapraszamy chętne
pary które zapraszamy do tańca. W momencie gdy muzyka się
zatrzymuje ogłaszamy figurę którą para musi wykonać. Figura ta
to tak naprawdę części ciała którymi para musi dotknąć podłogi.
O ile figura "cztery stopy" nie jest wymagająca, o tyle np. "dwie
nogi i głowa" robi wrażenie. Odpadają pary, którym nie uda się
wykonać figury, bądź wykonają ją jako ostatnie. Wygrywa para
która dotrwa do końca.
-Ilość gości: kilka par
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: Wódka weselna lub inny upominek przygotowany
przez młodą parę
Tańce pokoleniowe
Do zabawy zapraszamy kilka par z pokolenia rodziców młodej
pary oraz kilka par z pokolenia państwa młodych które tworzą
dwie drużyny. Najważniejsze w tej zabawie jest to co będą
tańczyć, mianowicie "młode" pary tańczą stare kawałki i na
odwrót. Niekrępująca, niewymagająca zabawa, która przy
odpowiedniej ekipie potrafi zrobić zamieszanie.
-Ilość gości: dwie grupy po par
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: Wódka weselna lub inny upominek przygotowany
przez młodą parę

-Ilość gości: kilka par
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: Wódka weselna lub inny upominek przygotowany
przez młodą parę
Maraton
Na środku sali ustawiamy dla dwóch drużyn dwa rzędy krzeseł.
Na krzesłach siadają uczestnicy konkursu. Nazwa zabawy
zobowiązuje, dlatego też członkowie drużyn kolejno wykonują
swoje zadania. Osoba która zakończy swoje zadanie klepie w
ramię osobę która siedzi przed nią. Zabawa bardzo uniwersalna i
podobnie jak kareta zawsze się udaje.
-Ilość gości: 2 drużyny po 5 osób
-Potrzebne rekwizyty: 10 krzeseł
-Nagrody: Wódka weselna lub inne upominki dla zwycięskiej
drużyny
Skocz po wódkę
Wesoła zabawa oczepinowa dla dwóch rywalizujących drużyn:
pań i panów walczących pod opieką młodej pary. Państwo
młodzi, siedząc kilka metrów od linii startu, trzymają w swoich
rękach buteleczki z "napojem energetycznym" i kieliszki. Nasi
zawodnicy kolejno, na dużej piłce, muszą dokicać i wypić
kieliszek eliksiru. który młoda para ma dla nich przygotowany.
Kto wygrywa? Drużyna która jako pierwsza wypije całą
zawartość butelki. (Zawartość butelki dowolna, tj. wódka, piwo,
drink, bądź zwykły napój.)
-Ilość gości: dwie drużyny, damska i męska
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: Wódka weselna lub inny upominek przygotowany
przez młodą parę

Jaki to serial?

Sznurek

Bardzo przyjemna zabawa dla gości w każdym wieku. Para
młoda kompletuje spośród swoich rodzin dwie drużyny (mogą
być trzy - np. drużyna znajomych) które rywalizują w dobrze
znanej konkurencji. Odtwarzamy czołówki znanych seriali, tych
nowych, ale i tych starszych, a drużyny odgadują co to za serial.
Oczywiście wygrywa drużyna która odgadnie najwięcej tytułów.

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 sali butelki. Nie ma co ukrywać,
dobrze jest mieć wtedy na sobie dużo ciuchów.

-Ilość gości: dwie lub trzy drużyny o dowolnej liczebności
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: brak

-Ilość gości: kilku panów (choć mogą być i panie)
-Potrzebne rekwizyty: butelka wódki
-Nagrody: ta sama butelka wódki

Jaka to melodia?

Zapoznanie rodzin

Zabawa identyczna z poprzednią, jednak w tym przypadku do
odgadnięcia są różne znane piosenki. Utrudnieniem może być
druga runda, w której piosenki puszczane są od tyłu :)

Państwo młodzi wybierają 10 osób, w tym 5 kobiet i 5
mężczyzn. Uczestnicy stają w dwóch rzędach, panie naprzeciw
panów i każdy po kolei mówi co podoba mu się w osobie która
stoi naprzeciw, mogą to być usta, oczy, włosy, ramiona, dłonie
itd. i tak cały rząd. Następna runda to należy pocałować osobę z
przeciwnej strony w to najpiękniejsze miejsce.

-Ilość gości: dwie lub trzy drużyny o dowolnej liczebności
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: brak
Ale o co chodzi?
Zabawa dla dwóch rywalizujących drużyn. Zawodnicy każdej z
drużyn kolejno otrzymują od nas słuchawki, w których lecą
określone piosenki, uczestnik ma za zadanie zanucić tę melodię,
natomiast zawodnicy obu drużyn próbują odgadnąć jej tytuł.
Zabawa tym śmieszniejsza im mniejszy talent muzyczny jej
uczestników :)
-Ilość gości: dwie drużyny o dowolnej liczebności
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: brak

-Ilość gości: 5 pań i 5 panów
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: brak
Moneta
Zadaniem uczestników konkursu jest doniesienie pomiędzy
kolanami monety, którą następnie należy upuścić do naczynia
które znajduje się na mecie. Oczywiście pieniążek nie może
spaść na podłogę, a każda kolejna runda to trochę mniejsze
naczynie.
-Ilość gości: 5 pań
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: Wódka weselna lub inny upominek -przygotowany
przez młodą parę

Krzesełka i zadania
Konkurs organizowany zwykle dla pań. Do zabawy staje kilka
pań, które ustawiają się wokół przygotowanych dla nich krzeseł.
Krzeseł jest zawsze o jedno mniej niż osób biorących udział w
konkursie. Przy każdej przerwie w muzyce "zawodniczki" mają
za zadanie przynieść jakiś rekwizyt lub wykonać określoną
czynność po czym zajmują wolne miejsca. Osoba, dla której nie
starczy miejsca odpada. Ostatecznie na placu boju pozostają
dwie panie, jedno krzesło i ostatnie zadanie.
-Ilość gości: 5 pań
-Potrzebne rekwizyty: brak
-Nagrody: Wódka weselna lub inny upominek przygotowany
przez młodą parę
Niezłe balony
Wybieramy kilka par, których zadaniem jest napompowanie w
jak najkrótszym czasie balonów za pomocą pompki do materacy.
Na środku sali ustawiamy krzesełko na którym kładziemy
pompkę. Na pompce tej siada partner, a na jego kolanach
partnerka. Partnerka zakłada balonik na koniec wężyka i za
pomocą przysiadania pompują oni balonik. Kto wygrywa
konkurs? Oczywiście para która w określonym czasie napompuje
jak największy balon.
-Ilość gości: 5 par
-Potrzebne rekwizyty: pompka (mamy swoją) i krzesło
-Nagrody: Wódka weselna lub inny upominek przygotowany
przez młodą parę
Spinacze
Państwo młodzi wybierają po jednej parze ze swojej rodziny.
Pary te stają na środku Sali. Partner otrzymuje 10 spinaczy do
prania, po czym panom zawiązujemy oczy i mają oni za zadanie
zdjąć te spinacze ze swoich partnerek. Sęk w tym że podczas
zawiązywania im oczu zamieniamy również ich partnerki.
-Ilość gości: 2 pary
-Potrzebne rekwizyty: spinacze i coś do zawiązania oczu
-Nagrody: brak

