Sztafeta - 2 drużyny
Uczestnicy w drużynach ustawią się gęsiego. Ostatnia osoba ma zjeść banana, (jak to zrobi klepie
w ramię osobę, która siedzi przed nim) kolejna napompować balon, tak żeby pękł, trzecia osoba ma
wypić kieliszek wódki i zrobić 5 przysiadów, czwarta wypić piwo, a piąta osoba ma zjeść kieliszek
bułki tartej i gwizdnąć - oczywiście kto pierwszy ten lepszy. Tylko że nikt kto nie brał udziału
w takiej zabawie lub o niej nie słyszał nie wie jak ciężko jest gwizdnąć po zjedzeniu bułki tartej.
Taniec figur – kilka par
Wybieramy kilka par do zabawy wspólnie z Parą Młodą. Pary tańczą jeden lub kilka krótkich
utworów muzycznych. Kiedy muzyka staje pary muszą wykonać figurę, którą zapowie wodzirej.
Najlepsze pary mogą zostać wyłonione na podstawie oklasków publiczności lub przez jury, którym
może być np. Para Młoda. Żeby nadać zabawie charakter rywalizacyjny pary, które nie wykonają
figur lub zrobią to ostatnie będą odpadać aż wyłonią się zwycięzcy konkursu.
Krzesełka – 5 lub więcej pań
Panie chodzą w dookoła krzesełek w rytm muzyki, a kiedy muzyka ucichnie prowadzący mówi, co
mają zdobyć od pozostałych gości (krawat, damski szal itp.) Za każdym razem ta, która nie zdąży
przynieść fanta i usiąść na krzesełku odpada. Wygrywa ta osoba, która jako ostatnia usiądzie z
fantem na ostatnim krześle.
Zabawa z piwem – 2 drużyny
Na wcześniej przygotowanym stoliku ustawiamy dwie miseczki z piwem, kostki do gry oraz
łyżeczki dla każdej z osób. Na czas start pierwsza osoba z jednej jak i drugiej drużyny siada na
krzesełku i zaczyna rzucać kostką. Po wyrzuceniu sześciu oczek przystępuje do konsumpcji piwa z
miseczki. W tym czasie osoba z przeciwnej drużyny rzuca kostką tak długo, aż wyrzuci również
sześć oczek. Jeżeli tak się stanie, zaczyna konsumować piwo, natomiast w przeciwnej drużynie
następuje zmiana zawodnika, który również musi wyrzucić sześć oczek, aby kontynuować picie
piwa z miseczki. I tak dalej w obydwu drużynach. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza opróżni
miseczkę.
Wycieczka do ZOO - 2 drużyny
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. Na słowo RODZINA wstają wszyscy uczestnicy zabawy i okrążają krzesła ze swojej
drużyny. Na słowo DZIECI wstają JACEK, WITEK i ZOSIA, a na słowo ZWIERZĘTA - AZOR i
SŁOŃ.
Kareta - 9 osób
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). Uwaga
-na słowo Kareta wstają woźnica, Królowa, Król, i Koła i obchodzą swoje krzesła, na słowo Koń
wstają wszystkie konie i obchodzą swoje krzesła.
On czy Ona - Para Młoda
Zabawa ta, to tzw. test zgodności dla Państwa Młodych. Para siada na krzesłach do siebie plecami.
Oboje trzymają w rękach tabliczki JA oraz ON/ONA. Wodzirej zadaje pytania, a Para Młoda
odpowiada za pomocą tabliczek. Gości weselni przy zgodnej odpowiedzi biją brawo Parze Młodej.

Labada
Zabawa jest bardzo popularna ze wzgladu na to, że nie ma żadnych ograniczeń ilościowych czy
płciowych. Po ustawieniu na przemian Pan Pani, Pan Pani w kółku można rozpoczynać zabawę.
Powoli pląsając, rozpoczyna się taniec w kółko na początku trzymając się za ręce. Wodzirej
prowadzący zabawę co jakiś czas przerywa owy pląs i pyta o poszczególne części ciała np. rączki
były? Uczestnicy odpowiadają zgodnie ze stanem faktycznym.
Taniec towarzyski – 8 panów
Prowadzący wybiera 8 panów, którzy tworzą 4 pary. Zabawa polega na wykazaniu się
umiejętnością taneczną do wybranych tańców towarzyskich. Każdy taniec ocenia Jury składające
się z 5 pań, które poprzez głosowanie wskazują najlepszą i najsłabszą parę. Każdą rundę opuszcza
jedna para, która otrzymała najmniejszą ilość głosów.

