PRZYKŁADOWE KONKURSY W TRAKCIE OCZEPIN
UROCZYSTOŚCI WESELNEJ PROWADZONE PRZEZ WODZIREJA
ZESPOŁU LADIES AND BOYS

RZUCANIE WELONEM I MUCHĄ
Tradycyjna zabawa, gdzie Pani młoda wyrzuca swój welon lub inną część ubrania, a Pan młody
wyrzuca muszkę lub krawat. Osoby, które złapią przedmioty młodej pary zostają Nową Parą Młodą.

QUIZ DLA MŁODEJ PARY
Kto kogo pierwszy pocałował…. Kto się częściej gniewa… Kto będzie wydawał pieniądze… Kto
będzie chodził z znajomymi na piwo… itp.

TANIEC NA GAZECIE
Wodzirej rozkłada na parkiecie gazetę. Zadaniem, zgłoszonych do konkursu par, jest odtańczenie
tańca na rozłożonej gazecie. Po krótkiej chwili wodzirej składa gazetę na pół. Cykl powtarzany jest do
momentu, w którym para ostatecznie spada z gazety. Wygrywa para, która najdłużej utrzyma się na jak
najmniejszym kawałku pisma.

KRZESŁA
Jest to najbardziej popularna zabawa z krzesłami. Do zabawy tej wybiera się kilku-kilkunastu
ochotników, którzy stają dookoła krzeseł ułożonych w kółko na środku sali - krzeseł jest o jedno mniej
niż uczestników zabawy. Orkiestra zaczyna grać muzykę, w tym czasie uczestnicy zabawy tańczą w
okręgu utworzonym na zewnątrz krzeseł. Gdy muzyka przestaje grać, każdy z ochotników musi zająć
miejsce na krześle. Osoba, której nie uda znaleźć się wolnego krzesła odpada z gry. W czasie każdej
przerwy muzycznej jest zabierane jedno krzesło. Ostania osoba, która zostanie na parkiecie, wygrywa.
Polecamy również zabawę z krzesłem w wersjach zmodyfikowanych:
W momencie, gdy orkiestra przerywa granie, prowadzący zabawę wymienia fanta lub osobę, z którą
należy usiąść na krześle, by móc dalej grać fantem takim może być np. dziewczyna o zielonych
oczach, krawat, widelec, rajstopy, męski but, telefon komórkowy itp.

SZALONE TAŃCE
W pierwszej kolejności są wybierane pary, następnie dobierają sobie jeszcze jednego mężczyznę do
swojej pary, po zebraniu wszystkich uczestników konkursu dziękujemy przed rozpoczęciem konkursu
wszystkim panią a na parkiecie zostają sami panowie którzy tańczą w parach. Wodzirej utrudnia
zadanie tłumacząc im, że w każdym tańcu będą naśladować różne zwierzęta.

Śmiechu jest co nie miara. Po skończeniu kilu tańców, publiczność jest proszona o głosowanie
poprzez aplauz. Wygrywa para która zbierze najgłośniejsze oklaski.

SZNUREK
Na jednym końcu sali stawia się butelkę alkoholu. Na drugim końcu ustawiani są zawodnicy, którzy
na samym początku nie wiedzą o zasadach zabawy. Następnie wodzirej tłumaczy zasady i na znak
wodzireja zawodnicy zaczynają układać na podłodze sznurek z ubrań, które mają na sobie. Wygrywa
ta drużyna, która pierwsza ułoży sznurek tak długi, aby sięgnął do postawionej po drugiej stronie
butelki. Jeżeli zawodnikom braknie ubrań zwycięzcą jest ten, kto był najbliżej butelki alkoholu.
Dobrze mieć w tym momencie na sobie dużo ciuchów do późniejszego ściągnięcia :)

WYPRAWA DO ZOO
Uczestnicy zabawy siadają na krzesłach. Prowadzący zabawę ma za zadanie czytać tekst, a uczestnicy
zabawy powinni go uważnie słuchać i stosować się do wskazówek. W momencie gdy usłyszą imię,
które zostało przyporządkowane im w zabawie wstają ze swojego krzesła i biegną tak, aby jak
najszybciej okrążyć wszystkich z własnej drużyny. Wygrywa drużyna, która pierwsza skończy bieg.
Na słowo RODZINA wstają wszyscy uczestnicy zabawy i okrążają krzesła ze swojej drużyny. Na
słowo DZIECI wstają JACEK, WITEK i ZOSIA, a na słowo ZWIERZĘTA - AZOR i SŁOŃ.
W
zabawie uczestniczy czternaście osób po połowie z rodziny Pani Młodej i Pana Młodego.

TANIEC Z MŁODĄ PARĄ
Zabawa organizowana najczęściej po oczepinach. W zabawie bierze udział Para Młoda, świadkowie i
wszyscy chętni goście. Para Młoda zbiera na wycieczkę lub na wózek dla przyszłego potomka.
Świadkowie dostają naczynia na pieniądze i siadają sobie z boku. Para młoda rozpoczyna taniec.
Goście biorący udział w tej zabawie mogą tańczyć tylko z Parą Młodą, aby zatańczyć z Panem lub
Panią Młodą należy wrzucić pieniądze u świadków. Czas trwania tańca to 6 – 10 minut.

