Propozycja zabaw weselnych zespołu „Bandit”:
1. Zabawa z krzesłami - do zabawy tej wybiera się trzy pary, które stają dookoła krzeseł ułożonych w kółko na
środku sali - krzeseł jest o jedno mniej niż uczestników zabawy. Orkiestra zaczyna grać muzykę, - w tym
czasie uczestnicy zabawy tańczą w okręgu utworzonym na zewnątrz krzeseł. Gdy muzyka przestaje grać,
każdy z ochotników musi zorganizować fant i zająć miejsce na krześle. Osoba, której nie uda znaleźć się
wolnego krzesła odpada z gry. W czasie każdej przerwy muzycznej jest zabierane jedno krzesło. Ostania
osoba, która zostanie na krześle, wygrywa.
2. Konkurs tańca dla Panów - jury złożone z pań ocenia tańce panów Walc, tango i lambada itp ...
3. Wycieczka rodziny do ZOO - uczestnicy zabawy siadają na ustawionych w rzędach 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. [analogicznie zabawa w Karetę]
4. Taniec na wytrzymałość partnerów, którzy w efekcie końcowym tańczą z partnerkami na rękach wygrywa
najsilniejsza para.
5. Kareta - każdy z uczestników dostaje krzesło i musi zapamiętać swoją role (np.: koń prawy, koło tylne lewe,
Królowa…). I podczas czytania tekstu każdy z uczestników po usłyszeniu swojej roli musi wstać i obejść
swoje krzesło. (opcjonalnie osoby które się zagapią muszą wypić kieliszek wódki - rozwiązanie nie polecane).
6. Dyscypliny sportowe (Kalambury) Pary losują karteczki, na których są wypisane dyscypliny sportów:
• łyżwiarstwo figurowe
• jazda konna
• walka karate
(można jeszcze coś wymyślić) pary mają zadanie zaprezentować te dyscypliny.
7. Test zgodności w którym to młodzi siedząc odwróceni do siebie plecami na krzesłach odpowiadają na
zadawane pytania podnosząc kwiat symbolizujący Panią Młodą krawat symbolizujący Pana Młodego, ocenia
się procentową zgodność partnerów na zadane pytania.
8. Dla dzieci z reguły z udziałem dorosłych: Kaczuchy, Stary Niedźwiedź, Pingwinek oraz melodie dla dzieci
typu Zielony Ogórek, Zuzia, itp...

