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PROPOZYCJE ZABAW: 
 
POCIĄG: 
Zabawa organizowana jest w formie seta muzycznego, gdy maksymalna ilość gości 
jest na parkiecie. Goście ustawiają się jeden za drugim, jedna osoba prowadzi, zespół 
gra utwór „Jedzie pociąg z daleka”, co jakiś czas przerywając taniec i oznajmiając, do 
jakiego kraju dojechał pociąg, po czym goście tańczą taniec charakterystyczny dla 
danego kraju (np. Grecja – Zorba, Francja – Kan Kan itp.). 
Czas trwania: ok. 20-30 minut (zależnie od kondycji gości). 
 
TEST ZGODNOŚCI MŁODEJ PARY: 
Zabawa organizowana w trakcie oczepin. Nowożeńcy siadają na krzesłach odwróceni 
do siebie plecami, dostają do rąk rekwizyty utożsamiające kobietę i mężczyznę, 
następnie odpowiadają na pytania (np. Kto pierwszy powiedział „Kocham Cię”?, Kto 
lepiej gotuje? itp.) podnosząc do góry odpowiedni rekwizyt. Za każdą zgodną 
odpowiedź Młoda Para otrzymuje punkt. 
Czas trwania: ok. 5-10 minut. 
 
RZUT WELONEM/BUKIETEM ORAZ MUCHĄ: 
Klasyczny element oczepin, podczas którego wybieramy „nową” Młodą Parę, a 
następnie dedykujemy jej wspólny taniec. 
Czas trwania: ok. 10-15 minut. 

 
 
BELGIJKA: 
Taniec integracyjny, polegający na odtańczeniu układu choreograficznego, podczas 
którego uczestnicy „wymieniają się” partnerami, mając okazję zatańczenia z dużą 
ilością osób. Celem jest powrót do ustawienia pierwotnego (każdy pan musi zatańczyć 
z każdą panią, aż do powrotu swojej partnerki). Zabawa wpleciona w set muzyczny 
(drugi lub trzeci z kolei, niedługo po rozpoczęciu części tanecznej wesela), goście 
dobierają się parami, następnie ustawiają się w kole, gdzie uczą się kroków 
tanecznych. 
Czas trwania w zależności od ilości osób: 10-20 minut, przykładowy film pokazujący 
taniec: 
https://www.youtube.com/watch?v=VSE0FSneuVY 
 
TANIEC Z FIGURAMI: 

Zabawa organizowana w trakcie oczepin, w parach. Kiedy muzyka gra uczestnicy 
tańczą, a gdy muzyka ustaje para musi utworzyć figurę i wytrzymać w niej kilka 
sekund: na parkiecie zostają tylko wybrane części ciała , np. 2 nogi  - uczestnicy 
muszą stanąć na 1 nodze lub pan musi wziąć panią na ręce. Albo pani pana . 
Kreatywność mile widziana, para młoda jako jury decyduje, która para odpada w 
danej rundzie. 
Czas trwania: ok. 15 minut 
 



WYCIECZKA DO ZOO : 
Zabawa organizowana w okolicach oczepin. W zabawie biorą udział dwie drużyny po 
siedem osób, które wybiera Para Młoda. Drużyny rywalizują ze sobą w trakcie 
rozgrywki, która polega na odczytaniu historii. Każda osoba ma określoną rolę i jeśli 
usłyszy swoją rolę ma obiec rząd krzesełek swojej drużyny i wrócić na swoje miejsce. 
Para Młoda obserwuje i liczy punkty.  
Czas trwania: ok. 15 minut. 
 


