KILKA PRZYKŁADOWYCH ZABAW PROWADZONYCH PRZEZ
WODZIREJA
LADIES AND BOYS

TANIEC ZAPOZNAWCZY
Organizujemy gości do utworzenia dwóch kółeczek. Panie w środeczku a
Panowie na zewnątrz, w rytm muzyki zaczynają się poruszać w
przeciwnych kierunkach, gdy muzyka się zatrzymuje automatycznie
zatrzymują się goście. W pierwszej rundzie panie odwracają się do panów i
w ten sposób kruszymy pierwsze lody a goście zawierają nowe znajomości.
w następnych rundach dzieję się podobnie lecz z miłymi niespodziankami
dla uczestników wesela co pozwala przełamać wszystkie sztywne bariery i
wprowadza sympatyczny klimat wesela.
POCIĄG
To tradycyjna zabawa którą prowadzi Młoda Para ciągnąc za sobą
wszystkich swoich gości śpiewając razem z nami refren piosenki. Jedzie
pociąg z daleka… byle nie do Warszawy.
KACZUSZKI
Ten taniec jest nieodłączną częścią przyjęć weselnych, gdzie goście tańczą
tradycyjny układ taneczny dobrze wszystkim znany na całym świecie w
tym również w Polsce.
KANKAN
Charakterystycznymi dla tego tańca są takie figury akrobatyczne, jak:
wyrzut prostej nogi do góry. Temu tańcu towarzyszy muzyka bardzo
szybka, w rytmie galopu .Panie ustawiają się w jednym rządku a Panowie
naprzeciw, gdy muzyka zaczyn grać Panowie klękają na kolanko, i klaszczą
w dłonie, a Panie tańczą.
ZORBA
Popularny Grecki taniec ,w odróżnieniu od większości greckich tańców nie
tańczy się go w kole trzymając się za ręce ,lecz goście tworzą linie kładąc
ręce na ramiona sąsiada.
SOLO DANCE
To autorski pomysł na kolejną dobrą zabawę z gośćmi weselnymi,
tworzymy kółeczko a następnie wybieramy z niego kilka osób w dowolnej
kolejności, których zadaniem jest zatańczenie solówki na środku kółeczka
układy taneczne są wymyślane na poczekaniu jest wesoło i zabawnie a
reszta gości integruje się w taki sposób że musi powtarzać wszystkie ruchy

i kroki osoby pokazującej.
GANGNAM STYLE
Układ taneczny prowadzony przez Wodzireja zespołu LADIES and BOYS
Goście tańczą zwróceni przodem do sceny powtarzając wszystkie kroki
taneczne.
LA BADO
Zabawa ta organizowana jest przeważnie w trakcie wesela. Wodzirej
zaprasza gości na sale oraz prosi o ustawienie w kółeczku na przemian
Pani i Pan. Następnie zaczyna grać muzyka i wszyscy trzymają się za
rączki. Co chwile wodzirej wymyśla inną pozycję a uczestnicy kontynuują
taniec trzymając się za wymienione części ciała (rączki, kolana, biodra,
nosy, uszka, policzki, stopy, brzuszki…).
MAGICZNY WOREK
W zabawie tej uczestniczą wszyscy weselni goście tworząc jedno wielkie
koło. Zabawa polega na przekazywaniu sobie Magicznego Worka pełnego
niespodzianek z rąk do rąk w rytm muzyki, gdy muzyka się zatrzyma
wówczas osoba która została z Magicznym Workiem w dłoni musi :
otworzyć worek, wyszukać dla siebie przedmiot i założyć go na siebie.

A KTO SIĘ W STYCZNIU URODZIŁ…
Popularna zabawa z przyśpiewką, której zadaniem jest poznanie się gości.
Zabawę zaczyna prowadzący.

