Przebieg zabawy weselnej od „A” do „Z”
1) Przywitanie gości weselnych wchodzących na sale z zaproszeniem do zajmowania miejsca na Sali
2) Przywianie Pary Młodej przez gospodarzy obiektu, a następnie przez zespół
3) Rozdanie szampana i wspólny toast. Po spełnionym toaście Para Młoda rzuca za siebie szampanówki, a Pan Młody
sprząta potłuczone szkło
4) Zaproszenie gości do stołu - zespół umila spożywanie posiłku spokojną muzyką
5) Po obiedzie zaproszenie Pary Młodej do inauguracyjnego tańca. Goście weselni proszeni są o zrobienie koła wokół
Pary Młodej
Proponujemy na pierwszy taniec:
• Walc wiedeński
• Walc angielski - Moon River, When I Reed you,
• utwór wybrany przez Młodą Parę
6) Po pierwszym tańcu zaproszenie wszystkich gości weselnych do wspólnego tańca
7) Pod koniec drugiego bloku muzycznego zabawa:
• Integracja rodzin – robimy dwa kółeczka - panie do środka panowie na zewnątrz, panie kręcą się w prawo
panowie w lewo, muzyka stop panie odwracają się i mają nowego partnera do tańca przedstawiają się sobie
nawzajem i tańczą przez chwilę ze sobą. Następnie sytuacja powtarza się kilku krotnie – znów dwa kółeczka
8) W następnej części wesela między blokami muzycznymi polecamy następujące zabawy:
• Jedzie pociąg z daleka – 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. Orkiestra co jakiś czas
przerywa taniec i oznajmia do jakiej stacji, w jakim kraju goście dojechali. W każdym kraju obowiązkowo
należy odtańczyć taniec narodowy np.
• Niemcy (Berlin) – kaczuszki
• Czechy (Praha) – polka
• Grecja (Ateny) – zorba
• Polska (Warszawa) – a chachary żyją
• Tańczymy 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 ręce.
Orkiestra 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
• Wspólne śpiewanie – zabawa w miesiące.
• Bajka „O słoniu” lub bajka „O dziecku”
• zabawa z ubywaniem krzesełek - – ustawiamy sześć krzesełek w okręgu. Startuje większa ilość osób niż stoi
krzesełek (jedna osoba więcej). Zespół gra, osoby tańczą wokół krzesełek w momencie gdy zespół stopuje
muzykę osoby muszą przynieść określony atrybut poczym siadają na krzesełkach. Ostatniej osobie brakuje
miejsca to znaczy, że odpada z gry. Za każdym razem jest o jedno krzesło mniej aż do ostatniej osoby.
• „Podaj dalej” – dwie drużyny rywalizujące ze sobą o pierwsze miejsce – Para Młoda z każdej rodziny wybiera
cztery osoby na drużynę. Drużyny mają za zadanie w jak najszybszym czasie wykonać zadania wymyślone
przez prowadzącego – drużyny ustawiają w dwóch kolumnach, i uczestnicy jeden za drugim. Ostatni dostaje
pierwsze zadanie wykonuje i stuka w ramie na przeciwko siebie kolejnego zawodnika informując go o
wykonaniu zadania i tym samym nakazuje rozpocząć kolejne zadanie – i tak do pierwszej osoby.
• „Hulaj – hop” – Panie robią kółeczko dostają hulaj – hop, który w specyficzny sposób jest podawany między
paniami podczas grania muzyki. Gdy muzyka zamilknie to odpada ta pani na, której będzie znajdował się
aktualnie hulaj – hop
• „Na barana” – dowolna ilość par robi dwa kółeczka – panie do środka panowie na zewnątrz, Panie kręcą się
w lewo, a panowie w prawo gdy muzyka zamilknie panowie robią duży rozkrok a panie pomiędzy nogmi
przechodzą i w jak najszybszym czasie wskakują panom na plecy. Która pani ostatnia wskoczy odpada z
panem.
• „Narty” – w zabawie biorą udział dwie drużyny po trzy osoby ze strony Pani Młodej i dwie drużyny ze strony
Pana Młodego. Na sali są rozkładane pachołki które wyznaczają tor zabawy. Drużyny otrzymują po parze
nart – narty trzy osobowe J. Zabawa polega na rywalizacji drużyn „jadących na nartach po sali na których
jest trzy osobowa druzyna, która musi się zsynchronizować by jak najszybciej zrobić okrążenie wokół
pachołków. Po pierwszej turze zmiana drużyn. Wygrywają te drużyny które były najszybsze od przeciwników.
9) 23:00 Podziękowanie dla rodziców + piosenka + toast
10) Oczepiny
• zdejmowanie welonu przez Pana Młodego
• zdejmowanie krawatu/muszki przez Panią Młodą
• toast dla obecnej i nowo wybranej Pary Młodej
• rozpoznawanie Pani Młodej po ... i Pana Młodego po ...
• Test na zgodność charakteru dla Młodej Pary
11) Dalszy ciąg zabawy tanecznej.

