
Godzina rozpoczęcia uroczystości ślubnej    : ………                                              Data ………………… 
Godzina rozpoczęcia uroczystości weselnej : ………  
Dokładny adres domu weselnego : ……… 
                     

 
Imiona: 
Para Młoda :………………                                        Świadkowie : ………………… 
                   ……………….                                                               ………………… 

Plan Zabawy na Uroczystości Weselnej 
 
- Przywitanie Pary Młodej po powrocie z kościoła ( podkład muzyczny „marsz weselny”) 
- Goście składają życzenia młodej parze 
- Toast (podkład muzyczny 100lat) 
- Młoda para tłucze lampki na szczęście następnie sprząta stłuczone szkło 
- Przystąpienie do konsumpcji obiadu (cicha nastrojowa muzyka w tle) 
- Po obiedzie toast (podkład muzyczny 100 lat) 
- „Pierwszy Taniec” Zaproszenie Pary młodej na parkiet i muzyka specjalnie dla Nich 
piosenka: ……………………………………. 
- Gorące zaproszenie gości do zabawy przy dobrej muzyce 
- W trakcie zabawy krótkie przerwy z przyśpiewką a teraz idziemy na jednego… 
- KONKURS: ……………. 
- godz. 23:50 „Podziękowanie Rodzicom ”Cztery krzesła itd… (podkład muzyczny 
„Cudownych Rodziców Mam”). 
- godz. 00:00 OCZEPINY !!! 
- Toast (podkład muzyczny sto lat) para młoda wędruje w górę a goście walczą o buty po 
czym Pan Młody powinien wykupić buty np. 0,5 lub buziak od Pani Młodej itp.. 
- Wybory nowej pary młodej 
- Taniec za wolne datki (zbieramy na wózek pampersy itp…) 
- Test zgodności dla młodej pary 
- KONKURS: ………………. 
- KONKURS: ………………. 
- KONKURS: ………………. 
- Podziękowanie gościom za udział w oczepinach, A teraz idziemy na jednego… 
- Dalsza zabawa przy muzyce z konkursami na przemian 
 
Przykładowe ZABAWY bez nagród dla gości: 
(kaczuszki), (jedzie pociąg), (lambada), (zorba, kan-kan, polka itp.), (taniec limbo), 
(krasnoludki), (przekazywanie wałka w kółeczku),  
 
Przykładowe KONKURSY z nagrodami dla gości: 
(zabawa z krzesłami), (wycieczka do zoo), (kareta), (jezioro łabędzie), (pompowanie 
balonów), (jazda hulajnogą i picie wódki), (kręcenie wałeczka), (gacie starej babci), (jaka to 
melodia), (macho wesela), (przeciąganie liny), (ubijanie białka z jajek) 
 
Proszę wybrać konkursy i zabawy i wypełnić plan wesela, jeżeli nie odpowiadają Państwu te propozycje, 
można zaproponować inne, ewentualnie zdać się na moje doświadczenie bym dobrał konkursy w czasie 
wesela.   


