Zabawy Weselne Cocoro
Przykłady z Youtube mają tylko charakter orientacyjny, mogą się trochę różnić i nie są
wykonywane przez nasz zespół.
1. Podział obowiązków i przywilejów w małżeństwie
Mamy przygotowane 12 nadmuchanych balonów z karteczkami w środku.
Para Młoda na przemian przebija balony i odczytuje losy.
Przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=GtWKSUl3Axk
2.

Test zgodności

Państwo Młodzi siedzą na krzesłach do siebie plecami, w rękach trzymając np.
piwo(będzie symbolizować Pana Młodego) i bukiet (Panią Młodą). Zadawane są
kolejne pytania a para Młoda odpowiada podnosząc albo piwo albo bukiet, a jeśli nie
potrafią udzielić jednoznacznej odpowiedzi to podnoszą obie rzeczy.
Przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=Yn-6S96tN7s
3.

Fanty (Krzesełka)

Potrzeba 5-8 Pań z krzesełkami, zawsze o jedno mniej niż liczba Pań. Krzesła
ustawiamy plecami do siebie tworząc koło. Gdy muzyka przestaje grać, Panie uważnie
słuchają jakie mają zadanie do wykonania np. przynieść coś zielonego, ostatnia Pani
odpada i zabiera ze sobą krzesło.
Przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=jJL08Q9NI8U
4. Labada
Do zabawy dobiera się dowolnie dużą grupę osób obojga płci i ustawia się na
przemian Pan, Pani... w kółku. Następnie pląsając rozpoczyna się taniec w kółko
trzymając się za rączki. Zespół 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.
Przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=qomAEizNkoE

5. Krasnoludek
Tworzymy koło, goście ustawiają się plecami do siebie i maszerują śpiewając tekst
piosenki
Wąską ścieżką przez ogródek
Idzie sobie krasnoludek
Następnie goście kolejne czynności, kciuki do przodu – siup, łokcie na bok – siup,
stopy na zewnątrz...
Przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=quslwAs03QY

6. Taniec z gwiazdami
Potrzebujemy 3-6 par męsko-męskich. Pary dzielą się między sobą, kto będzie
partnerką (dostaje perukę i sukienkę).Prezentują się w czterech gatunkach
muzycznych. Para Młoda wybiera zwycięzców.
Przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=vnAw9h_YHvc
7.

Pociąg

Para Młoda zabiera gości w podróż dookoła świata do utworu R.Rybnkowskiego
„ Jedzie pociąg” po drodze odwiedzamy różne kraje i tańczymy taniec
charakterystyczny np.:
Niemcy (Autobahn), Francję (Can Can), Austria (Walc wiedeński), Grecja (Zorba)...
Przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=VOIRCWwOkrI
8. Sztafeta
Drużyny Pani Młodej i Pana Młodego. Krzesła ustawiamy jedno za drugim w dwóch
rzędach. Przykładowo na pierwszym krześle siada osoba, która lubi ciasto (dostaje
wcześniej przygotowane ciasto), na drugim krześle siedzi osoba która ma zjeść jabłko,
wypić piwo itp., Na słowo start kolejno muszą wykonać zadanie i klepią następną
osobę w plecy, a ta zaczyna robić własne zadanie.
Drużyna która pierwsza ukończy sztafetę wygrywa.
Przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=uYGAASCMGe8

9. Słoń (Wycieczka do Zoo)
Podział na 2 grupy, Pani Młodej i Pana Młodego, w grupie 2 kobiety i 5 panów
siedzących na krzesłach i zwróconych do siebie twarzami oczywiście mowa tu o
drużynach. Kolejność najpierw facet- tata , kobieta –mama, facet syn-Witek, facet synJacek, kobieta-córka Zosia i faceci pies Azor i Słoń
Odległość między rzędami około 1,5 metra a między krzesłami w drużynie około 1m.
Zabawa polega na tym, że prowadzący opowiada historię rodziny wybierającej się na
spacer do zoo i jak wyczyta imię lub status w rodzinie danej osoby to podrywa się ona
z krzesła i biegnie środkiem miedzy krzesłami obydwu grup, obiega naokoło swoja
grupę rodzinna i wskakuje na swoje miejsce. Wygrywa drużyna, która pierwsza
usiądzie na krzesełkach gdy tekst się skończy.
Przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=gJBEZNx4LFs
10. Taniec z marynarkami
Wybieramy 5 par (może być więcej). Podstawą tego konkursu jest to że panowie
muszą mieć założone marynarki. Konkurs polega na tym, że pary mężczyzna i kobieta
tańczą przy muzyce, w momencie kiedy orkiestra przestanie grać, partnerzy muszą
wymienić się marynarką (mężczyzna przekazuje marynarkę kobiecie). Ostatnia para
odpada. Następnie orkiestra zaczyna ponownie grać, i tak samo w momencie, kiedy
przerwą muzykę partnerka przekazuje marynarkę partnerowi. Oczywiście ostatnia
para odpada. Wygrywa para, która zostanie ostatnia na parkiecie.
Konkurs ten można urozmaicić, można na przykład kazać osobie, która ubiera
marynarkę zapiąć jeden guzik, można kazać za każdą zmianą marynarki polecić aby
marynarkę odwracać raz na lewą stronę raz na prawą lub przód na tył itp.
Przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=U26_ZyLMZHI
11. Rozbijanie balonów
Potrzebujemy pary im więcej tym lepiej. Panowie mają przywiązane na wysokości
kostki balony. Podczas tańca tylko panie zbijają balony w przeciwnych parach.
12. Zabawa z balonami
Potrzebujemy jak najwięcej par najlepiej z różnym stażem. Zabawa polega na
rozbijaniu balonów w różnych pozycjach na czas, najlepsza para wygrywa.
Przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=6b_dr5WurZ0

13. Paczka dla Młodych

Zespół ma przygotowana paczkę, która wędruje po sali zgodnie z czytanym tekstem
ostatecznie ma trafić do Pary Młodej.
Przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=54O2DLU7Djo
14. Kto w Styczniu urodzony jest...
Zabawa przy stolikach. Przy słowach piosenki, w miesiącu swojego urodzenia powstają
kolejni goście i piją toast.
15. Telegram z Włoch (Klub Starych Kawalerów)
Nie każdy wie, że Pan Młody przed ślubem należał do Klubu Starych Kawalerów. Cały
klub przebywa teraz we Włoszech i przesyła telegram z życzeniami. Żeby udowodnić,
że naprawdę przebywają we Włoszech będziemy czytać w oryginale i tłumaczyć.
(czytają dwie osoby na przemian)
Dzień dobry drogi Kamilu:

Bongiorno Kamillo frajeri

Bardzo nas cieszy:

Kontato schizofrenio

Że się ożeniłeś:

Liberta kaput

W tym uroczystym dla Ciebie dniu:

Akademio kabaretto

Przykład na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=ZtWaHrW5OJk

