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Szczegółowy opis prowadzenia 

Wersja wewnętrzna – dla konferansjera 

  

ROZPOCZĘCIE WESELA 

Przygotowanie: 

Należy przygotować szufelkę i zmiotkę. Zespół wykonuje Marsz Weselny. 

Prowadzenie: 
Następuje powitanie pary młodej oraz wszystkich gości. 

(dosłownie 2 zdania, można nagrodzić parę młodą wielkimi oklaskami) 

Pan młody przeprowadza panią młodą przez próg. 

(gdy tego nie uczyni, prosimy, aby to zrobił) 

Panie z obsługi są proszone o wręczenie każdemu z gości lampki szampana. Pytamy, czy każdy 

ma już kieliszek. 

Informujemy państwa młodych, że po wzniesieniu toastu mają za siebie wyrzucić kieliszki. 

(goście muszą zrobić miejsce, aby nikt nie został poszkodowany) 

Gdy każdy ma już szampana, śpiewamy uroczyste „Sto lat”. 

Po zakończeniu śpiewania, młoda para rzuca pustymi lampkami szampana. 

Następuje pierwsze wspólne sprzątanie. 

(para młoda sprząta szkło, wodzirej wręcza szufelkę i zmiotkę, goście mogą dopingować) 

Po chwili panie z obsługi są proszone o pomoc parze młodej. 

Zapraszamy wszystkich gości na uroczysty obiad. 
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ZABAWY W TRAKCIE BLOKÓW MUZYCZNYCH 

RockMe-Repertuar (kolejność wymienionych niżej zabaw nie jest istotna. Zabawy są 

przeprowadzone w blokach muzycznych lub na ich początku) 

 

POZNAWANIE SIĘ 

Przygotowanie: 
Ta zabawa jest przeprowadzana na początku wesela. Udział biorą goście i Para Młoda. 

Prowadzący prosi, aby stworzyć dwa koła. Zewnętrzne tworzą panie, a wewnętrzne panowie. 

Zabawę powtarzamy kilkukrotnie, celem przełamania „pierwszych lodów”.  

Prowadzenie: 
Orkiestra zaczyna grać, goście tańczą. Panie kręcą się w jedną stronę, a panowie w drugą.  

Gdy muzyka milknie, na znak prowadzącego panowie odwracają się w kierunku pań. Goście 

przedstawiają się sobie. 

 

HARLEM SHAKE                 

Przygotowanie: 

Goście otrzymują od zespołu rekwizyty, np. zabawne maski lub kostiumy. 

(część osób może zabrać rekwizyty we własnym zakresie, korzystając z przedmiotów 

znajdujących się na sali) 

Prowadzenie: 

Para młoda wykonuje na środku sali improwizowany układ choreograficzny do spokojnego 

utworu, stojąc przed kamerą. 

Następnie, po zmianie utworu na szybszy, dołączają goście. 

(Goście tańczą w tle. Każdy musi wykonać taniec adekwatny do rodzaju rekwizytu, który trzyma 

w ręku) 

Efektem końcowym jest ciekawy film, w którym każdy z uczestników pokazuje swoją 

propozycje tańca. 
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KACZUSZKI  

Informacje: 

– forma tej piosenki opiera się na naprzemiennym powtarzaniu zwrotki i refrenu, istnieją dwa 

układy choreograficzne, w zależności od tego, która część piosenki jest wykonywana, 

– między zwrotką, a refrenem następuje zatrzymanie muzyki. 

Przygotowanie: 

– jest to część zabaw związanych z prezentowaniem układów choreograficznych, 

Przebieg: 

 REFREN 

– goście machają dłońmi – odpowiednik piórek, 

– machają rękami, 

– machają łokciami – odpowiednik skrzydełek, 

– machają biodrami, 

– następnie zniżają się, aż do przysiadu, 

– na końcu następuje wyskok, 

– można wykonać powtórzenie, ale z uwzględnieniem obrotu o 90 lub 180 stopni. 

 ZWROTKA 

– obracamy się w prawą stronę, 

– łapiemy oburącz za ramiona, 

– tworzymy zamknięte kółko, 

– na ostatni refren wszyscy kucają i łapią się za kostki, tutaj również może następować zmiana 

kierunku, oraz zmiana trzymanych części ciała. 
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KONKURS TAŃCA DLA PANÓW 

Przygotowanie: 

Konkurs polega na wyłonieniu męskich par, które najlepiej zatańczą. Nagrodą jest oczywiście 

butelka wódki dla zwycięzców. Werdykt ogłasza para młoda.  

Przygotowujemy dla pary młodej dwa krzesełka, ustawiając je z boku parkietu. 

Prowadzenie: 
Prosimy parę młodą o zajęcie miejsc. 

Zapraszamy wszystkich gości na parkiet. 

Wyłaniamy jak największą liczbę mężczyzn. 

(z zastrzeżeniem, że musi to być liczba parzysta) 

Tworzymy męskie pary, w których jeden z panów podwiązuje nogawki. 

(staje się tym samym kobietą w parze) 

W przypadku braku chęci zagrania roli kobiety, przeprowadzamy rzut monetą. 

W ostateczności para młoda może zadecydować, kto odegra rolę damską. 

 

Przebieg konkursu: 

Wykonywane są następujące utwory: 

1. Tango 

(potrzebny jest rekwizyt w postaci róży, zachęcamy panów, żeby tańczyli prawdziwe tango) 

2. Rock and roll 
3. Techno 
4. Utwór miłosny 

(panowie mają za zadanie odegrać rolę zakochanych; należy tak kierować zabawę, żeby pary jak 

najlepiej wczuwały się w rolę) 

5. Kowbojski taniec 

(można proponować sposoby tańczenia np. – łapiemy się za ręce w łokciach) 
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6. Gangnam style 

7. Polka 

8. Breakdance 

 

ZABAWA W PRZEKŁADANIE RĄK 

Przygotowanie: 

Zapraszamy na parkiet jak największą liczbę osób. Prosimy gości o dobranie się w pary oraz 

ustawienie jedna para za drugą. Uczestnicy tworzą okrąg wokół parkietu. 

(pary ustawiane są podobnie, jak podczas poloneza studniówkowego) 

– tworzymy zamknięte koło, 

– pary trzymają się oburącz, 

– prawa ręka partnera trzyma prawą rękę partnerki, analogicznie dla lewej reki – ręce są złączone 

na krzyż, 

Po wytłumaczeniu zasad, przeprowadzamy próbę bez muzyki, aby goście wiedzieli, na czym 

polega zabawa. 

Prowadzenie: 

Podczas zabawy mogą pojawić się następujące komendy: 

 panie do prawej – panie ustawiają się z prawej strony, 
 panie do lewej – panie ustawiają się z lewej strony, 
 panie do przodu – partner puszcza partnerkę, partnerka biegnie do partnera, który jest przed 

nią, czyli wszystkie panie przebiegają o jedno miejsce do przodu, 
 panie do tyłu – analogicznie, tylko o jedno miejsce do tyłu, 
 panowie do przodu / do tyłu, 
 beczka w prawo – następuje obrót w prawo o 360 stopni, 
 beczka w lewo – analogicznie, 
 w tył zwrot – zmieniamy kierunek tańczenia, czyli nawracamy – obrót o 180 stopni, 
 cztery kroki w prawo – obracamy się w prawo o 90 stopni, następnie w czterech krokach 

przeskakujemy bokiem i wracamy do pozycji wyjściowej, 
 cztery kroki w lewo – analogicznie. 
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TURNIEJ TAŃCA 

Prowadzenie: 

– Prowadzący zachęca panów do coraz trudniejszych figur tanecznych: np. uniesienie partnerki, 

taniec z partnerką na rękach lub na barana, taniec w przysiadzie. Wygrywa oczywiście ta para, 

która wykona wszystkie polecenia prowadzącego, sama wykazując się pomysłowością i 

oryginalnością w tańcu. 

 

ZAMIANA PARTNERÓW I WYBIERANIE KRÓLA/KRÓLOWEJ 

PARKIETU 

Prowadzenie: 

Zabawa jest wykonywana w trakcie bloków muzycznych. Polega na tym, że w momencie, gdy 

ucichnie muzyka, goście na znak zamieniają się partnerami/partnerkami – każdy musi tańczyć z 

inną osobą. Dodatkowo para młoda wybiera króla/królową parkietu – osobę, która najlepiej 

tańczy. 

 

PRZECHODZENIE POD SZNURKIEM 

Przygotowanie: 
Do tej zabawy potrzebny nam będzie kawałek sznurka lub linki długości około 3-4 m. 

Prowadzenie: 
Wybieramy spośród gości weselnych kilka par. Dwie osoby stają na środku, ze sznurkiem 

rozciągniętym między sobą. Pozostałe osoby tańczą po jednej stronie sali, przedzielonej 

sznurkiem. Zabawa polega na tym, że w takt muzyki granej przez orkiestrę, wszystkie tańczące 

pary przechodzą pod sznurkiem, raz w jedną, a następnie w drugą stronę. Osoby, które trzymają 

sznurek, trzymają go na początku wysoko, ale z każdym przejściem wszystkich tańczących par 

trzymają go coraz niżej. Osoby tańczące ze sobą muszą trzymać się cały czas siebie – nie mogą 

się puścić. Odpada para, która dotknie sznurka lub w trakcie przechodzenia nie będzie się 

trzymać. Wygrywają osoby, które wykonają wszystkie zadania poprawnie. 
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TANIEC ZA GROSIK 

Przygotowanie: 

– należy przygotować dwa krzesła i ustawić je z tyłu parkietu, 

– są to krzesła dla świadka i świadkowej, 

– należy podać świadkom po jednym koszyku, do którego będą zbierać pieniądze, 

– świadkowie zajmują miejsca. 

Prowadzenie: 

– informujemy gości o zasadach konkursu, 

– osoba, która wrzuci „grosik” do koszyka świadka, wykupuje pana młodego i może z nim 

zatańczyć, 

– osoba, która wrzuci pieniądze dla świadkowej, może zatańczyć z panią młodą, 

– goście tańczą z panem młodym i panią młodą do momentu wykupienia ich przez kolejną 

osobę, 

– po konkursie świadkowie liczą pieniądze, 

– wygrywa pani młoda lub pan młody, w zależności od tego, kto zbierze więcej pieniędzy. 

 

TANIEC Z FIGURAMI 

Prowadzenie: 

– w momencie zatrzymania muzyki prowadzący wydaje komendy, 

– przykłady komend: 

 dwie ręce i dwie nogi, 
 głowa i dwie nogi, 
 cztery ręce i jedna noga, 
 cztery nogi i brzuch, 
 dwie nogi i głowa (!), 
 brzuch i cztery ręce itp… 
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– pary muszą znaleźć taki układ, aby podłoża dotykały tylko wymienione wyżej części ciała. 

Przykład: 

Komenda: „dwie nogi i jedna ręka”. 

Wykonanie: 

– mężczyzna stoi, trzymając partnerkę na rękach, partnerka dotyka jedną ręką podłogi, 

– mężczyzna i kobieta stoją na jednej nodze, partnerka dodatkowo dotyka podłogi jedną ręką. 

Przebieg zabawy: 

– zabawa jest przeprowadzana w trakcie prowadzenia bloku muzycznego, 

– w momencie zatrzymania muzyki pada komenda, a goście wykonują akrobacje. 

 

PIOSENKA RUDY SIĘ ŻENI 

W tej piosence goście podrzucają panem młodym, następnie panią młodą. 

 

NAUKA TAŃCA 

Prezentowane są następujące tańce: macarena, zorba, belgijka i polonez studniówkowy. 

 

POCIĄG  

Wodzirej zbiera maksymalną ilość gości. Goście ustawiają się w szeregu, czyli wagonikach. 

Zalecane jest, aby w rolę maszynisty wcieliła się panna młoda. Do zabawy warto wykorzystać 

atrybuty np.: czapkę maszynisty dla prowadzącego pociąg weselny. 

Treść piosenki to oczywiście słynne: jedzie pociąg z daleka… 

Uatrakcyjnieniem zabawy są stacje, do których dojeżdża pociąg. Wodzirej oznajmia w jakim 

kraju zatrzymał się pociąg, a goście starają się odtańczyć narodowy taniec danego kraju. 

 

TANIEC NA SPORTOWO 
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Zabawa jest przeprowadzana w trakcie bloku muzycznego. Każda para losuję karteczki, na 

których są wypisane różne dyscypliny sportowe. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie 

wybranych dyscyplin w tańcu. Przykładowe dyscypliny: 

 łyżwiarstwo figurowe 
 jazda konna 
 skoki narciarskie 
 karate 

 

PROWADZENIE W PRZERWACH 

(część niezwiązana z blokami muzycznymi) 

 

PACZKA Z AMERYKI 

– zabawa polega na przekazywaniu paczki między gośćmi, 

– osoba prowadząca czyta następujący list: 

(zabawa w listonosza) 

UWAGA. Jest to tekst oryginalny, nasz zespół zwykle usuwa zdania, które mogą kogoś 

urazić. 

Jeśli chcesz wiedzieć co jest w środku, podaj to Tej, do której mówisz kotku. Zaś Pani Młoda z 

paczką w ręku rozglądnie się po całej gawiedzi i poda paczkę temu Panu co najdalej tutaj siedzi. 

Bo Ci, co najdalej siedzą, z reguły najwięcej piją i jedzą, ale i widzą także najdokładniej. Proszę 

podać paczkę Pani, której sukienka według Pana wyglądaj najładniej. 

Brawa dla Pani. W tej sukience wyglądasz dziś bardzo ładnie, lecz ta paczka Tobie nie 

przypadnie i żeby się z ciekawości nie spalić, podaj paczkę Panu co największym nosem może się 

pochwalić. 

Brawa jak najbardziej zasłużone, ale przecież nie jest w stanie zmartwić Pana znacznego nosa 

posiadanie. Więc obejrzyj się dookoła mój drogi i podaj paczkę tej Pani, co ma najpiękniejsze 

nogi. 
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O mój Boże drogi, masz naprawdę piękne nogi. Więc puść paczkę w ruch i daj Panu, co ma duży 

brzuch. 

Brzuszek okrągły wcale nie za duży, on Ci bardzo dobrze służy. By nie przeszkadzać w potraw 

kosztowaniu, podasz paczkę Pani w najpiękniejszym uczesaniu. 

Wzbudzasz zachwyt gości w tej pięknej fryzurze, lecz szkoda, że nie możemy zajmować się Tobą 

już dłużej. Teraz bowiem wykonasz nie lada pracę, podaj paczuszkę temu panu co ma największą 

glacę. 

Łysinka Pańska urocza, miejsca do całowania tak dużo. Choć przyjechałeś z daleka – paczka na 

Ciebie nie czeka. Więc podaj ją Pani o oczach pięknych jak u łani. 

Bo ta dziewczyna faktycznie cudne oczyma – Panu z glacą buzi da. I z tą paczuszką zacznie 

krążyć tak, żeby do najwyższego Pana zdążyć. 

Chociaż pan na wszystkich patrzy z góry, wcale nie jest to widok ponury. Dlatego rozejrzy się 

Pan bardzo, ale to bardzo dokładnie, gdyż ta paczka Pani z największym biustem przypadnie. 

Choć komplement usłyszałaś, paczki i tak nie dostałaś. Zrób to co tradycja każe, oddaj paczkę 

Młodej Parze. 

 

LIST OD KUMPLA Z WŁOCH 

Bongiorno ……(tutaj imię Pana Młodego)……… frajeri !  
Dzień dobry drogi ……(imię Pana Młodego)………. ! 

Kontato schizofrenio  
Bardzo nas cieszy 

Liberta kaput.  
Że się ożeniłeś. 

Akademio kabaretto  
W tym uroczystym dla Ciebie dniu 

La dyscyplina dyktatore.  
Życzymy Ci wiele radości i szczęścia. 
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Paloma maszkarone  
Pojąłeś piękną żonę 

Katorga, galera, patoga  
Po weselu rozpoczniesz normalne życie 

Finito amore…  
Wasz związek będzie pełen miłości 

Cinquecento bambini  
Potem może przyjdą dzieci 

Padre Virgilius  
Zostaniesz ojcem 

Silencio mortale!  
Będziesz się cieszyć tą perspektywą! 

Arszenikos cyjankare  
Dbaj o teściową 

Piwencjo kuflozo  
I o teścia 

Vizitato prokuratore!  
A zostaniesz doceniony! 

Gratulacjone  
Życzymy Ci 

Non kolaboracjone  
Miłej współpracy 

Forsa finito  
Dużo pieniędzy 

Apartamento sutereno  
Ładnego mieszkania 
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Karocze sireno  
Dobrego samochodu 

Prego ciao Italia Bongiorno  
Udanych wakacji co roku. 

Cavalieros Sicilianos Italianos!  
Tego wszystkiego życzą Ci koledzy ze słonecznej Italii! 

Kumplos smutatos  
Podpisano koledzy z Klubu Włoskich Kawalerów 

 

P.S. Saluto stonka alcoholico!  
P.S. Pozdrowienia dla gości weselnych! 

 

OCZEPINY 

Przebieg oczepin w kolejności chronologicznej 

 Rzut welonem i krawatem 
 Taniec nowo wybranej pary młodej 
 Test zgodności 
 Znikające krzesełka 

Oczepiny składają się z dwóch części: 

 Części głównej 
 Konkursów „oczepinowych” 

– ustawiamy na środku sali jedno krzesełko, 

– prosimy panią młodą o zajęcie honorowego miejsca, 

– zapraszamy świadkową – prosimy o zdjęcie welonu oraz zawiązanie oczu pani młodej, 

– w międzyczasie zapraszamy wszystkie panny, kobiety niezamężne, rozwódki, panie, które nie 

znalazły jeszcze drugiej połówki, 
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– panie tworzą kółeczko wokół pani młodej, 

– gra muzyka – osoby w kółku wykonują taniec, 

– w momencie, gdy muzyka przestaje grać, pani młoda rzuca welon – jedna z dziewczyn musi go 

złapać, 

– analogicznie w przypadku kawalerów – zmieniamy tylko welon na muszkę/krawat, rolę 

świadkowej przejmuje świadek, 

– kawalerowie łapią krawat/muszkę. 

 

Taniec nowo-wybranej pary młodej 
Przeprowadzamy taniec nowo-wybranej pary młodej, czyli kawalera i panny. 

Zespół wykonuje tango, wybrana para tańczy. 

 

TEST ZGODNOŚCI 

 Przygotowanie: 

– przygotowujemy dwa krzesełka, 

– zapraszamy parę młodą, która siada plecami do siebie (świadkowie przy pomocy np. 

marynarki mogą zrobić parawan, aby uniemożliwić państwu młodym porozumiewanie się), 

– para młoda trzyma w ręku buty – jeden pana młodego i jeden pani młodej, 

– w odpowiedzi na zadawane pytania państwo młodzi podnoszą w zależności od udzielanej 

odpowiedzi – but swój lub partnera/partnerki. 

 

Pytania: 

 Kto bardziej kocha swoją teściową? 
 Kto pierwszy nawiązał znajomość? 
 Kto jest większą marudą? 
 Kto będzie wychodził z kumplami na piwo? 
 Kto urodzi dzieci? 
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 Kto będzie jeździł samochodem? 
 Kto pierwszy powiedział kocham? 
 Kto bardziej kocha? 
 Kto ma fajniejszych teściów? 
 Kto jest większym zbereźnikiem? 
 Kto lepiej gotuje? 
 Kto będzie sprzątał? 
 Kto dłużej śpi? 
 Kto bardziej kocha? 

 

ZNIKAJĄCE KRZESEŁKA 

 Przygotowanie: 
– pierwszym etapem jest zebranie jak największej liczby uczestników, 

– następnie liczymy osoby, które są chętne, aby wziąć udział w konkursie, 

– ustawiamy na środku sali krzesełka (krzeseł musi być o jedno mniej niż uczestników), 

– krzesełka stoją w kółku, oparciami zwróconymi do siebie. 

Przebieg: 

– zespół wykonuje muzykę, a goście tańczą wokół krzesełek, przesuwając się w prawą stronę, 

– rolą wodzireja jest dyktowanie, w jaki sposób uczestnicy mają tańczyć, warto nakazać: 

 zmianę kierunku tańczenia, taniec do tyłu, 
 zmianę szybkości poruszania się, 
 obroty, taniec tyłem do krzesełek, taniec bokiem, przodem itd, 

– w momencie, gdy muzyka ucichnie, każemy uczestnikom przynieść określone fanty: 

 papier toaletowy, 
 źdźbło trawy, 
 coś słodkiego 
 koło od samochodu (ewentualnie na koniec) 
 kelnerka (tak chodzi o panią z obsługi), 
 skarpeta (czyjaś), 
 teść/teściowa, 
 buty pani młodej. 


