
Poniżej opis najpopularniejszych zabaw weselnych proponowanych przez
Zespół SIX BAND

Dla Pary Młodej:

Test zgodności
 
Parą 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" "Kto pierwszy wyciąga rękę po kłótni", "Kto pierwszy 
zasypia w łóżku" "Kto będzie zmywał po posiłkach?", "kto będzie rządził w sypialni" "kto nawiązał
znajomość pierwszy" itd., para odpowiada na pytania podnosząc do góry kartki jednocześnie, z 
wskazaniem JA lub ON/ONA 

Podział obowiązków małżeńskich:

W kowbojskim kapeluszu ukrywamy karteczki z komendami. Pan i Pani Młoda na przemian losują 
po 5 -6 losów i czytają głośno co wylosowali. Zobowiązują się przy tym do wykonywania 
opisywanych czynności przez 3 kolejne miesiące małżeńskiego życia. Propozycja haseł 
wypisywanych na karteczkach:

• od dzisiaj będę Ci codziennie masował(a) stópki 
• od dzisiaj to ja będę głową rodziny 
• od dzisiaj będę prać bieliznę współmałżonka 
• od dzisiaj to ja będę oddawać pensję małżonkowi 
• od dzisiaj będę słuchać mądrych rad teściowej 
• od dzisiaj będę gotować obiadki 
• inne, zależnie od woli Pary Młodej 

Dla gości:

Zbieranie na wózek – cenna zabawa taneczna:

 Tradycyjna i piękna zabawa weselna. Szczytny cel i dobra zabawa. W zabawie obowiązkowo 
bierze udział Panna Młoda i Pan Młody. Każdy kto chce zatańczyć z Panną lub Panem Młodym 
musi wnieść opłatę. Pieniądze zbierają najczęściej świadkowie. Grę można urozmaicić oznajmiając,
że grę wygrywa ten, który ostatni zatańczy z Panną Młodą. Goście weselni przebijają swoje stawki 
odbijając młodą żonę z tańca na taniec. 
Zebrane pieniądze Para Młoda przeznacza na symboliczny wózek dla nienarodzonego niemowlaka. 
Wymagana świetna kondycja Panny Młodej gdyż chętnych jest zazwyczaj wielu! 
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12 zadań

13 osób, 13 krzeseł, 12 rund. W każdej rundzie należy przynieść coś (lub kogoś) z
sali. W chwili gdy zawodnicy wyruszą zabierane jest jedno krzesło i
osoba która nie zdąży przegrywa i musi wykonać jakąś przysługę dla
Państwa Młodych. Przysługi są podzielone miesiącami, kolejne osoby
wykonują przysługę z kolejnego miesiąca. Ostatnia osoba wygrywa i
dostaje nagrodę.
Przysługi:
wrzesień - pomóc Państwu Młodym w przeprowadzce
październik - napisać za Pannę Młodą prace magisterską
listopad - kupić Państwu Młodym bilety do kina
grudzień - zdobyć choinkę dla Państwa Młodych
styczeń - zabrać Pana Młodego na ściankę !pilnować żeby zawiązał linę!
luty - regularnie dostarczać Państwu Młodym grzańca na mroźne zimowe
wieczory
marzec - wiosenne porządki w domu Państwa Młodych
kwiecień - zabrać Państwa Młodych na fajny koncert
maj - zorganizować Państwu Młodym spływ kajakowy
czerwiec - codziennie dostarczać Państwu Młodym świeże truskawki
lipiec - zaopiekować się kotem gdy Państwo Młodzi będą na wakacjach
sierpień - zorganizować pierwszą rocznicę ślubu
(propozycje zadań do wykonania można oczywiście zmodyfikować)
 
 
Taniec z marynarkami
 
Wybieramy 5 par (może być więcej). Podstawą tego konkursu jest to że panowie musza 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.

Taniec na gazecie

Do zabawy zapraszamy od kilku do kilkunastu par. Każdej rozdajemy duży format rozłożonej 
gazety tej samej wielkości. Pary zaczynają tańczyć. Pary odpadają z gry, gdy wypadną poza swój 
kawałek gazety. Muzyka przygrywa różne melodie. Co jakiś czas składamy gazetę na pół 
podnosząc w ten sposób poziom trudności. Tańczymy do momentu aż na parkiecie zostanie 1 para 
na jak najmniejszym kawałku papieru. Zwycięzcy otrzymują gromkie brawa od pozostałych gości 
weselnych. 
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Labada:

Bardzo przyjemna zabawa choć wyobraźnia prowadzącego zabawę może spowodować, że 
zarekomendujemy ją dla osób pełnoletnich, z poczuciem humoru. Zbieramy spośród gości 
weselnych pary obu płci. Tworzymy kółeczko tak by na przemian stały panie i panowie. 
Rozpoczynamy powolny taniec trzymając się za ręce. Zespół muzyczny co jakiś czas przestaje grać,
a prowadzący pyta o kolejne części ciała: za rączki się trzymaliśmy? Roztańczeni goście reagują 
stosownie do sytuacji. Po każdym zapytaniu tańczący krąg trzyma się za coś innego. 
 
 
 
Wesoły autobus
 
Tworzymy dwa zespoły po 4 osoby. Zbierzcie zespoły ze strony Pana Młodego i Panny Młodej by 
zaostrzyć rywalizację. W takim zestawieniu dużo łatwiej o doping dla uczestników zabawy 
weselnej.
Zespoły siadają naprzeciwko siebie (dwa rzędy po cztery krzesła). Wygrywa zespół, który pierwszy 
wykona zadanie. Zadania wykonywane są po kolei przez każdego z członków drużyny. Po 
wykonaniu zadania osoba daje sygnał koledze z drużyny, że ta może już zacząć swoje zadanie 
(klepiąc ją po plecach). Oto zadania:

• Pierwsza osoba z każdej drużyny je banana. Gdy wykonana zadanie klepię osobę nr 2
• Gość weselny nr 2 wypija szklankę napoju
• Gość weselny nr 3 pompuje balon tak, aby pękł
• Gość weselny nr 4 ma oczywiście najtrudniejsze i najśmieszniejsze zadanie. Musi zjeść 

kieliszek bułki tartej, a następnie...zagwizdać. Pozornie zadanie wygląda na banalne, ale 
takie wcale nie jest. Dobra zabawa gwarantowana.

 Fanty

Idealna ilość uczestników zabawy - od pięciu do dziesięciu. Z doświadczenia wiemy, że mężczyźni 
bardziej pasują do tej gry. Zadaniem graczy jest przynoszenie fantów wymienionych przez 
prowadzącego imprezę. Co może być fantem? Praktycznie wszystko. Zabawę zaczyna od 
najprostszych fantów: zapałki, zegarki, szminki, paski od spodni, buty, staniki, dzbany, marynarki, 
świece. Osoba, która ostatnia doniesie przedmiot, odpada z gry. 
Gdy zmniejsza się liczba uczestników zabawy weselnej podnosimy poprzeczkę żądając coraz 
bardziej wyszukanych przedmiotów. Wodzirej wydaje polecenie przyniesienia: gaśnicy, 
największego garnka z kuchni, koła od samochodu, teścia (gdy zostały trzy osoby) i innych 
ciekawych atrybutów. 
By zabawa miała swój punkt centralny, fanty powinny być znoszone w jedno miejsce np. na środek 
sali lub obok stołu Panny i Pana Młodego. 
Zabawa wypada zwykle lepiej gdy mężczyźni kosztowali już weselnego alkoholu. Łatwiej 
przychodzi im śmiałość w zdobywaniu fantów, zwłaszcza gdy poziom trudności się zwiększa. 

Taniec z wałkiem

Zabawa podobna do lambady z tą różnicą, że tym razem głównym zadaniem uczestników jest 
przekazywanie między sobą, po kolei, przedmiotu - wałka do ciasta. Uczestnicy tworzą koło, a w 
czasie tańcowania przekazują wałek kolejnej osobie. Szkopuł i cała trudność polega na tym, że 
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wałek przekazywany jest w niecodzienny sposób. Jest kilka wersji trzymania i przekazywania 
wałka: pod brodą, pod pachą lub między kolanami. Używanie rąk jest zabronione. Gdy wałek 
obiegnie całe koło można zmienić sposób trzymania przedmiotu. Jeżeli wałek upadnie podczas 1 
kółka - będzie tyle córeczek pary młodej ile razy wałek upadł. Analogicznie dla 2 kółeczka, liczymy
synów. 

Znikające krzesła

Na środku sali ustawia się rząd krzeseł (np. 12: po 6 odwróconych do siebie tyłem, w 2 rzędach). 
Do zabawy zaprasza się od kilku do kilkunastu osób. Za każdym razem jest o jedno krzesło mniej 
niż uczestników zabawy. Odpada osoba, która nie zdąży zająć wolnego miejsca. 

1 wersja: goście weselni chodzą wokół krzeseł; w momencie gdy muzyka przestaje grać jak 
najszybciej zajmują miejsca. Odpada osoba, która nie zdąży zająć wolnego miejsca. 

2 wersja: uczestnicy mogą usiąść na krześle tylko wtedy gdy znajdą wymagany przedmiot. 
Wodzirej wymienia kolejne przedmioty, które należy przynieść przed zajęciem wolnego miejsca. 
Przedmioty zależą od fantazji prowadzącego zabawę weselną, mogą to być np.: krawaty, widelce, 
butelki po piwie i inne. 

Twister:)

Udział bierze 6 - 10 par. Wszystkie pary tańczą po kolei różne tańce np. walc, tango, poleczka, 
kankan, dworski, latino itd. W pewnym momencie muzyka przestaje grać i zespół rzuca hasło np. 
„2 nogi, 3 ręce”. Każda para musi umieścić wtedy na podłodze odpowiednie części ciała zgodnie z 
nakazem – czyli np. ustawić się 2 nogach, 3 rękach (jako para). Odpada para, która ustawia się 
najdłużej, nie może utrzymać równowagi, lub ustawia na podłodze zbyt wiele rąk, nóg, pup, łokci 
czy innych.

Jezioro łabędzie

Wybieramy 4-5 Panów. Panowie otrzymują stosowne rekwizyty – firankowe spódniczki, kwiatek 
we włosy. Nogawki podwijamy ukazując młodzieńcze łydki, wzbijamy się na paluszki. W tle 
słychać znany temat „Jezioro łabędzie”, a Panowie ku uciesze weselników pląsają niczym baletnice.
Werdykt wydaje Para Młoda. Niemniej jednak wybór poprzedzony będzie pomocą publiczności w 
postaci oklasków i okrzyków zachwytu dla każdego uczestnika osobno.
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Paczka dla Młodych 

Zapraszamy do nas Parę Młodą i prosimy aby na razie pod żadnym pozorem nie otwierali 
pudełeczka. 
Prowadzący wypowiada następujący tekst a paczka wędruje z rąk do rąk.
-Jeśli chcesz wiedzieć co jest w środku, podaj to Tej do której mówisz kotku.
-Zaś Pani Młoda z paczką w ręku rozglądnie się po całej gawiedzi i poda paczkę temu Panu co 
najdalej tutaj siedzi.
-Bo Ci co najdalej siedzą z reguły najwięcej piją i jedzą, ale i widzą także najdokładniej.
- Proszę podać paczkę Pani, której sukienka według Pana wyglądaj najładniej.
-Brawa dla Pani W tej sukience wyglądasz dziś bardzo ładnie, lecz ta paczka Tobie nie przypadnie i 
żeby się z ciekawości nie spalić, podaj paczkę Panu co największym (jak Pani myśli czym ?), 
nosem może się pochwalić.
-Brawa jak najbardziej zasłużone, ale przecież nie jest w stanie zmartwić Pana znacznego nosa 
posiadanie. Więc obejrzyj się dookoła mój drogi i podaj paczkę tej Pani co ma najpiękniejsze (co 
ma najpiękniejsze?) nogi Proszę Państwa – nogi.
-O mój Boże drogi, masz naprawdę piękne nogi. Więc puść paczkę w ruch i daj Panu co ma duży 
brzuch.
-Brzuszek okrągły wcale nie za duży, on Ci bardzo dobrze służy. By nie przeszkadzać w potraw 
kosztowaniu podasz paczkę Pani w najpiękniejszym uczesaniu.
-Wzbudzasz zachwyt gości w tej pięknej fryzurze, lecz szkoda że nie możemy zajmować się Tobą 
już dłużej. Teraz bowiem wykonasz nie lada pracę, podaj paczuszkę temu panu co ma największą 
glacę (łysinkę).
-Łysinka Pańska urocza, miejsca do całowania tak dużo.
-Choć przyjechałeś z daleka – paczka na Ciebie nie czeka
-Więc podaj ją Pani o oczach pięknych jak u łani.
-Bo ta dziewczyna faktycznie cudne oczyma – Panu z glacą buzi da.
-I z tą paczuszką zacznie krążyć tak, żeby do najwyższego Pana zdążyć.
-Chociaż pan na wszystkich patrzy z góry, wcale nie jest to widok ponury.
-Dlatego rozejrzy się Pan bardzo, ale to bardzo dokładnie,
-gdyż ta paczka Pani z największym biustem przypadnie.
-Choć komplement usłyszałaś, paczki i tak nie dostałaś. Zrób to co tradycja każe oddaj paczkę 
Młodej Parze.

Propozycje utworów na podziękowanie dla rodziców:

1. Cudownych rodziców mam
2. Najmilsza na świecie jest mi mama
3. To dzięki Wam
4. Dzięki Wam
5. Kochani rodzice
6. Walc dla rodziców

http://www.youtube.com/watch?v=U4HSPnIpZLk
 
http://www.youtube.com/watch?v=wa7GS6j_QdI&feature=fvst
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http://www.youtube.com/watch?v=8p92uzILZyE

http://www.youtube.com/watch?v=4DxmoGUqYdo

http://www.youtube.com/watch?v=_0bjA21QmQA&feature=related
 
http://lala-la.wrzuta.pl/audio/8FtgJXImPKB/podziekowania_dla_rodzicow_-_bayer_full_-
_walc_dla_rodzicow
http://lala-
la.wrzuta.pl/audio/1ZTOArHo6GN/podziekowania_dla_rodzicow_maly_chor_wielkich_ser
c_dzieki_wam
http://lala-
la.wrzuta.pl/audio/aoS2ftenU3z/podziekowania_dla_rodzicow_najmilejsza_w_zyciu_jest_m
i_mama
 
http://czarna.inez.wrzuta.pl/audio/836ORcfyZLD/podziekowania_dla_rodzicow_-
_kumpliki_-_rodzice
 

Osoby które wygrają w konkursach można obdarować śmiesznymi nagrodami:
 
 
Propozycje nagród na oczepiny, do wyboru, muszą być min. 4 różne nagrody

-polonez caro...) czyli flaszka poloneza+ fajki caro fajnie zapakowane w jakąś folie itp 
-express do kawy.. paczka kawy+gazeta super express zapakowane podobnie 
-wieczór w chińskiej restauracji... pudełko ryżu, pałeczki, kadzidełka... 
-prezent dla super faceta.. śmieszny dyplom (sporo tego w sklepach za 5zł) do tego fikuśny 
kubek np. z piersiami też w tych sklepach i np. jakiś browarek 
-prezent super babki - podobnie jak dla panów..+ np mały perfum, dezodorant.. 
-odkurzacz bezprzewodowy: kpl. zmiotka+szufelka |
-deskorolka... dwie rolki papieru toaletowego+deska itp...
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