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Kobieta trzyma jabłko przywiązane do sznurka, a jej partner stara się je zjeść 

bez dotykania go. Co zrobić, aby było jeszcze trudniej? Wystarczy wydłużyć 

sznurek i przywiązać największe jabłka, jakie znajdziecie na sali.

Wylosowana para staje na rozłożonej gazecie i tańczy. Oczywiście nie 

można wypaść poza obręb gazety. Aby utrudnić taniec parze, po każdej 

przerwie arkusz składany jest na coraz mniejsze kawałki.

Uczestników zabawy musi być więcej niż krzeseł. Kiedy muzyka cichnie, 

goście muszą usiąść na krześle. Ten uczestnik, któremu ta sztuka się nie 

uda, odpada z gry. Aby standardową wersję zabawy urozmaicić, można 

w przerwach, kiedy muzyka nie gra, kazać uczestnikom przynieść coś z sali.

Panowie wychodzą na parkiet i tańczą jezioro łabędzie, dostosowując się do 

tempa puszczonego utworu. Wygrywa ten, który zbierze największe owacje. 

Kuszenie Adama

Taniec na gazecie

Gorące krzesła

Jezioro łabędzie
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W tej grze tworzymy dwie przeciwne drużyny. Najczęściej jedna składa 

się z gości od strony pani młodej, a druga – pana młodego. Każda osoba 

ma przypisaną rolę: królowej, króla czy psa. Prowadzący odczytuje historię 

i za każdym razem, kiedy dana postać zostanie wywołana, osoba do niej 

przypisana musi wstać i obiec dookoła własne krzesło. Ten uczestnik, który 

zrobi to jako drugi, w ramach kary wypija pół kieliszka wódki. 

Dawno, dawno temu żyli sobie król z królową. Mieli konie, karetę i woźnicę. 

Kiedyś król zawołał woźnicę i tak mu powiedział: „Woźnico, zaprzęgaj konie 

do karety, bo królowa chce pojechać na spacer”. Posłuszny woźnica poszedł 

i zapiął konie do karety. Kiedy król z królową wsiedli do karety, król zawołał: 

„Woźnico, daj koniom znak do jazdy”. I pojechali.

Para królewska jedzie w swej pięknej karecie przez okolicę, nagle prawy 

koń okulał, lewemu koniowi nic się nie stało. Przestraszony król zawołał: 

„Woźnico, woźnico, mój drogi woźnico, sprawdź, co się stało”.

Królowa ze strachu zemdlała, a woźnica znalazł w kopycie prawego konia 

gwóźdź i go wyciągnął. W kopycie lewego konia nie znalazł nic.

Po chwili zniecierpliwiony król zwraca się z pytaniem do woźnicy: 

„Woźnico, woźnico, mój drogi woźnico, czy wszystko w porządku?”. 

Woźnica odpowiada, że tak. Siada na koźle i daje koniom znak do jazdy.

Para królewska w swej pięknej karecie, złotej karecie, jedzie dalej. Po chwili 

król wychyla się z okna karety i mówi do woźnicy: „Woźnico, woźnico, mój 

drogi woźnico, zatrzymaj konie, bo królowa chce zaczerpnąć świeżego 

Kareta

Wersja I
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powietrza”. Woźnica zatrzymuje konie i kareta staje. Z karety wysiada król 

i królowa. Nagle w oddali słychać grzmot – zaczyna padać deszcz, wszyscy 

są mokrzy, nie ma co czekać! Król zarządza powrót na zamek.

Po przybyciu na zamek konie zatrzymują się, a król i królowa wysiadają 

z karety. Król woła do woźnicy: „Woźnico, mój drogi woźnico, wyprzęgnij 

konie i odstaw karetę”. Zadowolona i szczęśliwa królowa pyta po chwili: 

„Woźnico, czy odstawiłeś konie i karetę?”. Woźnica odpowiada, że tak.

„Dziękuję ci, woźnico, mój drogi woźnico” – odpowiada królowa.

Wersja II

Dawno, dawno temu żył sobie Król i Królowa. Król i Królowa ze swoim 

woźnicą bardzo lubili jeździć swoją karetą. Kareta miała 4 koła: prawe 

przednie, lewe tylne, lewe przednie i prawe tylne. Lewy koń był biały, 

a prawy koń był czarny. Pewnego dnia Królowa rzekła do swego Króla: 

„Królu mój, Królu mój wspaniały, Drogi Królu, powiedz woźnicy, żeby 

przygotował konie i sprawdził koła, bo na ostatnim spacerze był problem 

z prawym tylnym kołem”. Woźnica zaprzągł konie i karetę. Sprawdził prawe 

tylne koło, rzucił okiem na lewe przednie koło, potem rzekł do Króla: „Królu 

mój, nasz wspaniały Królu, najukochańszy Królu, kareta i konie są gotowe”.

Królowa z Królem wsiedli do karety i pojechali na piękną łąkę.

W pewnym momencie Królowa rzekła do Króla: „Usiądź sobie, Królu, 

kochany Królu, mój ty najukochańszy Królu. Powiedz woźnicy, by nakarmił 

oba konie i przygotował karetę na następny dzień, abyśmy mogli wybrać się 

jeszcze raz sami”.

Król rzekł do Królowej: „Królowo moja, moja kochana Królowo, Kocham Cię, 

moja Królowo”. I dał jej słodkiego całusa.


