ZABAWY I KONKURENCJE WESELNE

TANIEC Z GWIAZDAMI
Panowie w parach rywalizują w konkursie tanecznym i prezentują swoje umiejętności
aktorsko-taneczne, dostosowując swoje choreografie do kolejnych stylów
muzycznych. Mamy 4 pary i 4 rundy. Po każdej rundzie jury przyznaje punkty za
najlepsze choreografie:) Wygrywa para, która po wszystkich rundach zdobędzie
największą ilość punktów.

FAMILIADA
Konkurencja drużynowa oparta na zasadach programu telewizyjnego. Uczestnicy
zabawy odpowiadają na pytania, na które wcześniej odpowiadali ankietowani:)
Wygrywa drużyna, która oczywiście zgromadzi najwięcej punktów na swoim koncie.
Do tej zabawy wykorzystujemy profesjonalny program komputerowy, rzutnik
multimedialny oraz pulpit.

UKŁADANIE SŁÓW
Kolejna konkurencja drużynowa. Wybieramy druzynę panów i drużynę pań. Wszyscy
uczestnicy otrzymują koszulki z nadrukowanymi literami (z przodu i z tyłu), które mają
na siebie założyć. Zabawa polega na jak najszybszym odgadywaniu haseł i ułożeniu
ich z liter, które mają na sobie. Spora dawka śmiechu gwarantowana:)

TANIEC MICHAELA JACKSONA
Jest to konkurencja indywidualna, w której panowie próbują naśladować kroki
taneczne króla popu Michaela Jacksona. Co niektórzy panowie podczas tej zabawy
odkrywają w sobie ogromny talent :)

JAKA TO MELODIA
To kolejna konkurencja drużynowa, wzorowana również na zasadach znanego
programu telewizyjnego. Dwie drużyny rywalizują ze sobą w odgadywaniu piosenek i
motywów muzycznych, które zaserwuje im zespół.

MODA WESELNA
To konkurencja skierowana do pań i jest to typowa zabawa weselna w „krzesełka”. W
każdej rundzie panie mają za zadanie pozyskać kolejną częśc męskiej garderoby,
ubrać ją na siebie i zdążyć usiąść na krzesełku. Pani, która nie zdąży niestety
odpada z programu. Kolejność zakładanych ubrań jest specjalnie nieco pomieszana,
co pozwoli nam stworzyć oryginalną, niebanalną i naprawdę zabawną kreację
weselną :)

ROZPOZNAWANIE MĘŻA PO GŁOSIE…ZWIERZĄT:)
To zabawa, w której udział bierze Para Młoda oraz 8 panów. Zadaniem Pani Młodej
jest rozpoznanie głosu swojego męża wśród 9 panów, którzy kolejno będą wydawali
odgłosy zwierząt :) Zadanie wcale nie jest łatwe, ale za to bardzo zabawne :)

TEST ZGODNOŚCI
To zabawa skierowana do Pary Młodej i ma pokazać jak dobrze poznali się przed
ślubem. Pani Młoda i Pan Młody siedzą plecami do siebie i odpowiadają
równocześnie na zadawane pytania podnosząc do góry odpowiedniego buta
(swojego lub małżonka/małżonki).

PACZKA DLA MŁODYCH
To bardzo sympatyczna zabawa, w której jest tajemnicza paczka i dołączony list.
Zespół odczytuje list, w którym zawarte są polecenia, a paczka wędruje po sali
przechodząc z rąk do rąk kolejnych gości :)

POCIĄG
Znana i lubiana zabawa weselna, której nie trzeba tłumaczyć i której nie może
zabraknać na żadnych weselu :)

POZNAJMY SIĘ
Ta zabawa ma na celu poznanie się gości weselnych oraz integracja. Tworzymy dwa
wielkie koła na środku Sali, zewnętrzne tworzą mężczyźni, natomiast wewnętrzne
kobiety. Oba kółka zwrócone są do biebie plecami i kręcą się w rytm muzyki. Na
hasło „stop” uczestnicy zatrzymują się, odwracają się do siebie, przedstawiają się i
wykonują pewne polecenia.

PRZYSIĘGA MAŁŻEŃSKA
Państwo Młodzi jeszcze raz składają przysięgę małżeńską, ale tym razem na
wesoło:)

PRZYSIĘGA TEŚCIÓW
Analogicznie do przysięgi małżeńskiej, ale tym razem to rodzice Państwa Młodych
będą składać przysięgę dobrych teściów :)

BIESIADA PRZY STOŁACH
Prawdziwa polska biesiada przy akompaniamencie akordeonu oraz gitary
akustycznej, podczas której wraz z gośćmi śpiewamy znane polskie piosenki
biesiadne oraz przyśpiewki.
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