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Tradycyjne „Ocepiny” 

 

 Pozycja obowiązkowa na każdym weselu. O północy na środku sali pojawia się krzesło. Pierwsza usiada na nim pani 

młoda a pan młody zasłania jej oczy. Wokół pary młodej wszystkie panny obecne na weselu tworzą koło i trzymają się za ręce. 

Zespół zaczyna grać melodię a panny zaczynają obracać się wokół nowożeńców. W momencie, gdy zespół przestaje grać pani 

młoda rzuca za siebie welon lub bukiet a panna, która go złapie wg tradycji jako pierwsza z obecnych wyjdzie za mąż. 

 Następnie sytuacja się odwraca i to pan młody usiada na krześle a pani młoda zasłania mu oczy. Koło tworzą wszyscy 

kawalerowie a pan młody rzuca krawatem lub muszką. Reszta przebiega analogicznie. 

 Po wyłonieniu nowej pary młodej zespół gra dla niej specjalną dedykację. Goście robią wokół nich duże koło a nowi 

młodzi tańczą w środku swój pierwszy taniec. 

 

 

Taniec z figurami 

 

 Do zabawy wybiera się ok. sześciu par. Zespół gra melodię a uczestnicy zaczynają tańczyć.  W pewnym momencie 

muzyka się zatrzymuje a od prowadzącego zabawę pada komenda np. „dwie nogi, jedna ręka”. Zadaniem każdej z par jest 

stworzenie takiej figury tanecznej, by w parze na parkiecie zostały tylko dwie nogi i jedna ręka. W tym przypadku partner stojąc na 

dwóch nogach mógłby wziąć partnerkę na ręce a ona dłonią musiałaby dotykać ziemi.  

 Para, która nie wykona poprawnie figury, nie utrzyma jej wystarczająco długo lub wykona ją jako ostatnia odpada a 

zabawa w okrojonym składzie toczy się dalej póki na parkiecie nie zostanie ostatnia, zwycięska para. 

 

Kwaśne śpiewanie 

 Do zabawy wybiera się kilka osób (najczęściej mężczyzn). Każda z nich musi ustalić i powiedzieć do mikrofonu, jaką 

piosenkę zaśpiewa dla pary młodej. Zadanie jest jednak utrudnione. Każdy zawodnik dostaje na język plaster cytryny i dopiero z 

nim ma wykonać piosenkę. Para młoda wybiera i nagradza najlepsze wykonanie. 

 

Rozbijanie balonów 

 W zabawie bierze udział ok. sześciu par. Zadaniem każdego zespołu jest rozbicie trzech balonów w jak najszybszym 

czasie. Pierwszy balon musi zostać rozbity przez zgniecenie go brzuchami w pozycji stojącej. Drugi jest umieszczany na kolanach 

siedzącego na krześle partnera a trzeci na brzuchu partnera, który leży na plecach. Wygrywa ta para, która w najkrótszym czasie 

rozbije wszystkie balony. 
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 Uczestnicy zabawy siadają na krzesłach (krzesła należy ułożyć jak na rysunku powyżej). 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. Tekst czytany przez 

prowadzącego brzmi następująca: 
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 „Był piękny dzień, więc TATO postanowił zabrać DZIECI do ZOO, by mogły zobaczyć SŁONIA. 

 DZIECI zapiszczały radośnie. Poszedł więc do MAMY, żeby obwieścić jej tę wiadomość. DZIECI bardzo się ucieszyły, a 

najbardziej ZOSIA. WITEK powiedział: "Zabierzmy też AZORA". AZOR, jak to AZOR, ucieszył się jak przystało na psa i 

radośnie zamerdał ogonem. JACEK i WITEK, bardzo chcieli zobaczyć SŁONIA. RODZICE przygotowywali się do wyjazdu, 

a AZOR biegał miedzy nogami swoich państwa. Pogoda dopisywała. ZOSIA postanowiła zabrać AZORA na spacer przed 

wyjściem do ZOO, ale WITEK ubiegł ZOSIĘ i AZOR od dawna był na dworze. W końcu późnym popołudniem 

cała RODZINA zapakowała się do auta i ruszyła w drogę. W zoo stał dumnie SŁOŃ – „rany jaka wielka trąba!”  

- wykrzyczały DZIECI. MAMA uciszała radosne piski swoich DZIECI. TATA, głowa RODZINY, opowiadał o tym, czym żywi 

się SŁOŃ, DZIECI słuchały zainteresowane, tylko AZOR, jak to nasz kochany AZOR, merdał ogonem zainteresowany 

bardziej motylem niż SŁONIEM. ZWIERZĘTA chyba nie przypadły sobie do gustu. Po wszystkich piskach i wrzaskach 

radości, RODZINA pojechała do domu. Tylko SŁOŃ został tam gdzie stał. Tak, to był piękny rodzinny dzień dla 

wszystkich TATY, MAMY, WITKA, JACKA, ZOSI I AZORA.”  

 

 

Kaczuszki  

 

 To już obowiązkowy punkt każdej weselnej zabawy. Najczęściej na środku sali tworzony jest krąg w którym 

dzieci tańczą w rytm znanych „kaczuszek”. Jest to także ulubiona zabawa pozostałych biesiadników, nie tylko 

najmłodszych gości. 

 

 

Chusteczka haftowana 

 

 Kolejny weselny klasyk. Goście układają się do zabawy w duże koło i razem z zespołem śpiewają piosenkę:  

 

„Mam chusteczkę haftowaną, wszystkie czery rogi, 

kogo kocham, kogo lubie rzucę mu pod nogi. 

Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocaluję, 

a chusteczkę haftowaną tobie podaruję.” 

 

 W czasie trwania piosenki w środku kółka spaceruje jeden lub kilkoro z gości z chusteczką w dłoni. Następnie 

podaje ją osobie przez siebie wybranej. Para rozkłada chusteczkę na podłodze, klęka na niej i daje sobie buziaka. 

Następnie wybrana osoba wchodzi do środka koła, osoba wcześniej wybierająca dołącza do koła. Goście śpiewają 

piosenkę i zabawa toczy się dalej. 
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Zwierzątka 

 

 W zabawie udział biorą Państwo Młodzi oraz 5 ochotników. Pani Młoda siada na krześle tyłem do uczestników, którzy 

ustawiają się w szeregu. Uczestnicy wraz z Panem Młodym mieszają się kolejnością. Każdy z nich losuje jedno zwierzątko. 

Zadaniem uczestników jest wydanie odgłosu danego zwierzęcia a Pani Młoda musi odgadnąć, który odgłos został wydany przez 

Pana Młodego. Każdy z uczestników losuje trzy zwierzątka co daje trzy kolejki i możliwość zdobycia przez Panią Młodą 

maksymalnie trzech punktów. 

 

Jedzie pociąg z daleka 

 

 Państwo Młodzi jako lokomotywa zabierają ze sobą gości tworząc pociąg, który w rytm znanej piosenki "Jedzie pociąg z 

daleka" porusza się po całej sali weselnej. 


