OCZEPINY.
Dotarliśmy do północy...
O tym czasie, jak to zwykle na weselach bywa przeprowadzamy szereg zabaw oczepinowych.
Zapewniamy, że przedstawione przez nas zabawy doskonale sprawdzają się na Weselu.
Goście chętnie w nich uczestniczą i doskonale się bawią.
Przyprawione nutką humoru na odpowiednim poziomie stanowią nasz “gwóźdź programu”
POLECAMY!!!
Poniżej proponowane przez nas zabawy:
- ŚCIĄGANIE PODWIĄZKI
Tradycyjne ściąganie podwiązki przez Pana Młodego. Pani Młoda siada na krzesełku, koledzy biorą Pana
Młodego na szczupaka i bez używania rąk kierują Panem Młodym takby mógł ściągnąć podwiązkę zębami.
- RZUCANIE WELONU I MUCHY
Tradycyjna zabawa oczepinowa. Zapraszamy na środek parkietu wszystkich “młodych” czyli
gości stanu wolnego obecnych na weselu.
Panna młoda rzuca za siebie welon (wianek, podwiązkę) , Pan Młody muchę (muszkiet).
Mała wskazówka techniczna odnośnie pomocy Młodej Parze -Welon zdejmuje druhna a muchę drużba.
Po wyłonieniu NOWEJ Młodej Pary mamy dla nich małą przygotowaną niespodziankę.!
- tańczą wiązankę melodii góralskich
- ROZPOZNAWANIE PO CZĘŚCIACH CIAŁA Z ZAIĄZANYMI OCZAMI
Znana zabawa na oczepiny. Na ile Państwo Młodzi poznali się przed ślubem.
Drużba zawiązuje oczy Pani Młodej. Zapraszamy sześciu panów.
Wszyscy panowie wraz z Panem Młodym siadają na krzesełka taka aby Pani Młoda nie widziała gdzie
siedzi Pan Młody(zmieniamy miejsca).
Wybieramy po jakiej części ciała Pani młoda będzie rozpoznawała swojego męża:
-uszy, nos, włosy, kolanka a może pośladki ????
W następnej kolejności Drużba prowadzi powoli za rękę Panią Młodą a Ona sprawdza po wybranej części
ciała który to jej wybranek.
Po decyzji Pani Młoda podnosi rękę.
Po zakończeniu zmiana, Druhna zawiązuje oczy Panu Młodemu….. .
Zespół w trakcie zabawy gra i prowadzi duży doping.
-KONKURS DLA PANÓW

TAK NIE

Potrzeba 5-6 mężczyzn. Panowie siadają na krzesełkach.
Krzesełka ustawione obok siebie w szeregu.
1 krok )
Panowie ściągają swój prawy bucik i stawiają obok prawej nogi krzesła.
Następnie wstają z krzeseł i przesiadają się o jedno miejsce w prawo.
Pan po prawej stronie nie ma gdzie usiąść więc wstaje i przechodzi do pierwszego krzesła po lewej stronie,
które się zwolniło.
2 krok )
Panowie ściągają swój lewy bucik i stawiają obok lewej nogi krzesła.
Przesiadają się ponownie o jedno krzesło w prawo
3 krok )
Panowie ściągają krawaty i kładą na oparciu krzesła (jak nie maja krawatów to żony przynoszą)

Przesiadka w prawo
4 krok )
Panowie ściągają marynarki i kładą na oparciu krzesła (jak nie maja marynarek to żony przynoszą)
Przesiadka w prawo
5 krok )
Panowie ściągają kamizelki i kładą na oparciu krzesła (jak nie maja kamizelek to żony przynoszą)
Przesiadka w prawo
6 krok)
Pytamy się głośno. Co jeszcze panowie maja ściągać? Kobiety krzyczą że spodnie.
Poprzestajemy na 5ciu krokach, ewentualnie panowie ściągają koszule i wieszają na oparciach.
Znów przesiadka.
A teraz panowie wstają, robią pięć kroków do przodu.
Uwaga! I na słowo start panowie biegną do krzeseł i starają się jak najszybciej skompletować swoją
garderobę. Zwycięża ten pan który jako pierwszy skompletuje swoje ubranie i oczywiście założy na siebie.
Para Młoda sędziuje. Ubaw po pachy.
JEDZIE POCIĄG
Pan Młody otrzymuje czapkę kolejarza i prowadzi pociąg zbierając wszystkich gości z za stołów.
WIĄZANKA GÓRALSKA DLA TEJ PATY KTÓRA ZŁAPAŁA ATRYBUTY PAŃSTWA MŁODYCH

Na koniec oczepin gramy dla tych osób co złapały atrybuty Państwa Młodych
Wiązankę Góralską oraz zapraszamy wszystkich gości do wspólnej zabawy.
Tak wygląda nasz scenariusz oczepin. Zajmuje on ok. 40 min.
Zapewniamy, że przedstawione przez nas zabawy doskonale sprawdzają się na Weselu.
Goście chętnie w nich uczestniczą i doskonale się bawią.
Jeśli chcielibyście więcej zabaw oczywiście istnieje taka możliwość, z doświadczenia jednak wiemy, że 40
minut to optymalny czas każdych oczepin.

Po oczepinach zapraszamy na przerwę .

Pozdrawiamy – Zespół: Popularni

