
 



Oczepiny to tradycyjna cześć przyjęcia. Odbywa się na (prawie) każdym weselu             
i polega na wyborze nowej Pary Młodej. Zawsze o godzinie 24:00. Całości 
towarzyszą konkurencje, gry, zabawy. Podczas części oczepinowej staramy się 
wzbudzić dużą ciekawość i zainteresowanie Waszych gości. W różnych rejonach 
Polski odbywa się to inaczej, przez co dobór zabaw ma istotny wpływ na 
przebieg oczepin. 

1. Skrzynia z bukietem/muszką 
 
Skrzynia, pudełko, klatka... Cokolwiek w co można schować bukiet i zamknąć 
na klucz. Właściwy kluczyk ląduje w koszyku razem z innymi fałszywymi 
kluczami, a panny po wylosowaniu kluczy po kolei podchodzą do skrzyni            
i próbują otworzyć kłódkę. 

2. Zabawa ze wstążkami 

Alternatywa do wyboru nowej Panny Młodej widowiskowa i bardzo 
fotogeniczna. To wyjątkowo sprawiedliwa gra, a dodatkowo przed takim 
bukietem się nie ucieknie. Każda panna uczestnicząca w zabawie dostaje 
do ręki wstążkę, której drugi koniec przywiązany jest do bukietu Panny 
Młodej stojącej w środku koła. W trakcie trwania zabawy Panna Młoda 
kolejno odcina wstążki, a bukiet ląduje w rękach dziewczyny, której 
wstążka nie została przecięta do samego końca. 

3. Wariant klasyczny 

Jedną z dobrze znanych atrakcji na weselach jest rzucanie przez pannę młodą 
bukietem ślubnym lub welonem, a przez pana młodego muchą lub krawatem. 
Na koniec zabawy para, która została przez los i trafny rzut młodej pary 
wylosowana, powinna zatańczyć wspólnie. 



 

4. Test zgodności 

Sadzamy Parę Młodą na krzesłach obok siebie, tak, aby się nie widzieli i nie 
mogli się ze sobą komunikować. Rozdajemy parze ślubnej rakietki do             
ping-ponga na których widnieją napisy "ja" i "on" (dla Panny Młodej) i "ja"        
i "ona" (dla Pana Młodego). Z pomocą rakiet odpowiadacie na 10 pytań 
zadanych przez animatora. Przykłady możliwych pytań:  

• kto pierwszy powiedział "kocham Cię"? 
• kto lepiej prowadzi samochód? 
• kto będzie trzymał kasę? 

5. The voice of wedding  

Czyli jak oni śpiewają. Zapraszamy cztery osoby, dwie panie oraz dwóch 
panów. Każdy z wybranych gości ma za zadanie zaśpiewać jedną zwrotkę sto 
lat do podkładu instrumentalnego. W trakcie wykonania zmieniamy ich głos 
procesorem wokalowym. 

 

6. Narty Bolka 

Dwie drużyny przemieszczają się po torze w nartach czteroosobowych. Wyścig 
wygrywa drużyna, która pokona tor jako pierwsza lub uzyska lepszy czas 
przejazdu. Tor wyznacza linia prosta, uczestnikom pozostaje synchroniczne 



przesuwanie nart. 
Drużyny możemy wyznaczyć za pomocą haseł:  

• drużyna Pana Młodego vs. drużyna Panny Młodej 
• kobiety vs. mężczyźni 
• drużyna świadka vs. drużyna świadkowej 

7. Quiz filmowy 

Konkurs adresowany do par. Zagramy 10 utworów pochodzących z polskich lub 
zagranicznych filmów/seriali, zadaniem uczestników jest rozpoznać tytuł filmu z 
jakiego pochodzi odtwarzany soundtrack. Przykładowe tematy wykorzystywane 
w zabawie: 

• Dirty dancing 
• Grease 
• Janosik 

8. Kapelusze  

Zbieramy kilku chętnych mężczyzn, którzy siadają na krzesłach w kole, twarzami 
do środka. Każdy uczestnik dostaje kapelusz i zakłada sobie na głowę. Zabawa 
polega na tym, że w rytm melodii ,,Pije Kuba do Jakuba" należy zdjąć kapelusz 
z głowy sąsiada po prawej stronie i założyć na swoją. Odpada ten, który                                        
w momencie przerwania muzyki nie ma kapelusza na głowie. Dla utrudnienia, 
muzykę gramy w różnych, zmiennych tempach.  

9. Fanty  

Uczestnicy mają za zadanie w jak najkrótszym czasie zdobyć i przynieść 
wskazane przez animatora przedmioty. Odpada ten uczestnik, który 
przybiegnie ostatni i zabraknie dla niego miejsca. Krzeseł jest zawsze mniej niż 
osób. 



 

10. Taniec z gwiazdami  

Konkurs tańca dla mężczyzn, zapraszamy chętnych panów po czym dzielimy ich 
na pary. Ich zadaniem będzie zatańczyć różne style taneczne. 
Przykładowe utwory do tańca:  

• Tango  
• Cha-Cha 
• Balet – Jezioro Łabędzie 
• Twist 
• Styl wolny - Freestyler 

11. Taniec sponsorowany  

W różnych regionach znany pod różnymi nazwami, w wielu jest nieodłączną 
częścią zabawy weselnej. Para Młoda ustawia się na środku sali, a w pobliżu 
parkietu świadkowie z  koszykami/kapeluszami/kaskami. Gramy muzykę, a 
goście chcąc zatańczyć z którymś z Państwa Młodych muszą najpierw uiścić 
opłatę. Wcześniej ustala się i informuje, na co Para Młoda zbiera - zwykle na 
wózek dla dziecka albo na podróż poślubną. 

 



12. Movie Show 

Zadaniem zaproszonych uczestników będzie taniec w parach nawiązujący                      
do motywów filmowych. Pary prezentować będą swoją interpretację taneczną 
znanych super produkcji filmowych. Finalistami zostaje para, która wykaże się 
mega kreatywnością w odgrywaniu tanecznych ról filmowych na Waszym 
weselu. Przykładowe sceny/utwory: 

• Kung fu fighting 
• Mission Impossible  
• My Heart Will Go On 

13. Weselne Mistrzostwa Sportowe 

Zadaniem zawodników jest przedstawić poszczególne dyscypliny sportowe. 
Pary prezentować będą swoją interpretację kluczowych elementów 
sportowych. Finalistami zostają najlepsi sportowcy na Waszym weselu. 
Przykładowe konkurencje sportowe: 

• Eye of the Tiger - boks 
• Marsz Radeckiego - Johann Strauss - jeździectwo konne 
• Space Jam - Kosmiczny Mecz - koszykówka 
• Ice, ice baby - łyżwiarstwo 
• I belive I can fly - skoki narciarskie 

14. Bomba 

To quiz dla Waszych gości przygotowany na bazie znanej zabawy 
z telewizyjnego show. Uczestnicy stają w okręgu zwróceni twarzami do siebie. 
Mamy 8 osób (4 z  rodziny Pana Młodego, 4 z  rodziny Panny Młodej) Ich 
zadaniem jest odpowiadać do mikrofonu na zadane przez nas pytania 
dotyczące przyjęcia, pary młodej itp. Pytania możecie ułożyć sami poniżej kilka 



przykładów. Przez cały czas zabawy tyka zegar a drużyna która będzie przy 
odpowiedzi kiedy usłyszymy eksplozję przegrywa rozgrywkę. Liczą się szybkie i 
sprawne odpowiedzi. Odpowiedź błędna nie uprawnia do podania „bomby“ 
tj. Mikrofonu dalej. (pytania do edycji znajdziecie na końcu poniższego skryptu) 

15. Jaka to piosenka? - Dubidu 

Zawodnik otrzymuje słuchawki, w których odtwarzany jest utwór słyszany tylko 
przez niego. Jego zadaniem jest zanucić to co słyszy tak, aby tytuł odgadli inni 
zawodnicy.


 

	  

Nagradzanie uczestników zabaw oczepinowych 

Uczestników zabaw i konkursów można nagradzać nie tylko tradycyjną nagrodą      
w postaci alkoholu, ale także nagrodami z poczuciem humoru, które ukryte     
są pod następującymi nazwami: 

• Express do kawy – gazeta „Super Express“, filiżanka do kawy 
• Samochód sportowy – samochodzik dziecięcy 
• Kolacja w chińskiej restauracji – zupki chińskie, lub ryż i pałeczki 
• Odkurzacz bezprzewodowy – zestaw zmiotka + szufelka 
• Whiskey – karma dla kota „Whiskas“ 
• Bilety na lot do Finlandii – butelka „Finlandii“ ze skrzydłami samolotu 
• Voucher na pobyt w SPA dla dwojga – żel do mycia Thermal SPA + sól do kąpieli 
• Zmywarka – Gąbka, zmywak, płyn do naczyń 
• Nagroda niespodzianka – jajko „Kinder Niespodzianka“ 
• I wiele innych uzależnionych od kreatywności Pary Młodej  



Lista przykładowych pytań, które możecie wykorzystać w zabawie Bomba: 
1. Jaka zupa była podana dziś na pierwsze danie? 

2. Jak mają na imię mamy Państwa Młodych?  

3. W którym miesiącu zaręczyli się Państwo Młodzi? 

4. Ile lat znają się Państwo Młodzi? 

5.  Ile rodzeństwa ma Panna Młoda a ile Pan Młody? 

6. Ilu jest gości weselnych (można pomylić się o 5 osób)?  

7. Jaki kolor oczu ma Pani Młoda?  

8. Jaka wódka weselna jest na stołach? 

9. Ile lat ma razem Para Młoda? 

10. Kto jest bardziej oszczędny – Iga czy Przemek? 

11. Od ilu lat Pan Młody ma prawo jazdy? 

12. Jaka jest nazwa sali, w której jesteśmy? 

13.  Jaki kolor oczu ma Pan Młody?  

14. Ile ważą razem Przemek i Iga (można się pomylić o 5kg)? 

15. Kto urodził się w kwietniu Pani Młoda czy Pan Młody? 

16.  Jaki kolor ma sukienka świadkowej? 

17. Jaki był smak tortu? 

18. Jakim samochodem jeżdżą Państwo Młodzi?  

19. O której godzinie był ślub? 

20. Jak ma na imię świadek? 

21. Jak ma na imię świadkowa? 

22. Co studiowała Panna Młoda?  

23. Kim jest z zawodu Pan Młody?  

24. Jaki rozmiar buta ma Pan Młody?  

25. Ile osób siedzi przy stole Pary Młodej? 

26. Kto z Pary Młodej lubi dłużej spać? 



27. Z jakich kwiatów jest bukiet Panny Młodej (podać przynajmniej jedne rodzaj) 

28. W którym miesiącu urodziła się Panna Młoda?  

29. Kto pierwszy powiedział Kocham Cię? 

30. Ile pięter miał tort? 

31. Ile wzrostu ma Pani Młoda?  

32. Jak mają na imię ojcowie Pary Młodej?  

33. Kto pierwszy zasypia w łóżku? 


	Kung fu fighting

