Zabawy prowadzone przez zespół muzyczny Party Time
Więcej informacji na http://www.partytime.nsa.pl/

KALAMBURY
Ciekawa zabawa. Prowadzący pokazuje uczestnikom zabawy hasła na tablicach. Para młoda ich nie widzi,
uczestnicy muszą pokazać je bez użycia słów parze młodej

TEST ZGODNOŚCI
Para młoda siada na krzesełkach plecami do siebie. Prowadzący zadaje im różne pytania. Oni nie znając
odpowiedzi współmałżonka pokazują swoje na tabliczkach.

TANIEC Z BALONAMI
W zabawie uczestniczy 6-8 par. Partner ma przywiązany do nogi balonik, partnerka ma za zadanie zbijać baloniki
par przeciwnych, partner broni swojego nie unosząc przy tym nóg do góry. Pary tańczą i nie mogą się rozdzielać.

HOROSKOPY
Popularna zabawa z przyśpiewką, której zadaniem jest poznanie się gości. Zabawę zaczyna prowadzący
piosenką: Kto w styczniu urodzony...
Następne zwrotki wyglądają bardzo podobnie, zmieniają się tylko miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj,
czerwiec, lipiec, sierpień... Wywołani wstają i piją zdrowie pary młodej, prowadzący czyta zabawną fraszkę.

SŁOŃ
Uczestnicy zabawy siadają na krzesłach. 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.

BALONIKI
Młoda para na zmianę przekłuwa baloniki i odczytuje treść wróżb publicznie, Wodzirej może zadawać dodatkowe
pytania związane w wróżbą.

WAŁEK
W zabawie biorą udział wszyscy chętni - gości weselnych ustawiamy w kółku na przemian pan, pani, pan, pani...
Zabawę rozpoczyna Para Młoda. Celem zabawy jest podawanie sobie wałka od osoby do osoby tak, aby wałek
nie upadł na podłogę. Wałek trzymany jest w zależności od wersji: pod brodą, pod pachą, lub między kolanami.
Do przekazywania wałka nie wolno używać rąk. Osoba, która zgubi wałek, odpada z zabawy.
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FANTY
Tradycyjna zabawa z krzesełkami. Ilość uczestników jest zawsze większa o 1 od ilości krzesełek. Prowadzący
każe przynosić różne przedmioty i usiąść z nimi na krześle. Kto się spóźni odpada, zabieramy 1 krzesełko i tak aż
do wyłonienia zwycięzcy.

BOBAS
Pan młody siada na kolanach pani młodej i dostaję ubranko małego bobasa, prowadzący czyta śmieszną historię
o Panu Mlody i o tym jak poznał Panią Młodą zmieniając przy tym różne rekwizyty i prosząc o pomoc uczestników
wesela.

Oczywiście możemy poprowadzić także inne zabawy, jeśli dysponują Państwo
rekwizytami. Nie prowadzimy zabaw obraźliwych i niebezpiecznych.
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