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Zabawa weselna: KARETA od DJ dla CIEBIE! 
 

 
 

 
Rozmieszczenie uczestników zabawy: 

 
                                

koń lewy    koń prawy 

   

 woźnica  

   

koło lewe przednie  koło prawe przednie 

   

Król  Królowa 

   

koło lewe tylne  koło prawe tylne 

 

 
        Na początku dj wodzirej prowadzący rozdaje kieliszki, objaśnia zasady i 
tłumaczy każdemu kim jest (jaką pełni rolę w zabawie).  

Następnie czyta historię, która jest poniżej. Na dźwięk odpowiedniego 
słowa kluczowego, osoba, której dana funkcja jest przypisana musi szybko 
wstać i obiec dokoła karetę. Jeśli tego nie zrobi – pije tzw. „karniaka”.  

Kareta to super zabawa na każdą okoliczność. Jest przy niej masa 
śmiechu i energii oraz zwrotów akcji.   
 

Uwaga!  
 

Kareta = woźnica + koła + król +  królowa  
 

Zaprzęg = woźnica + koła + konie 
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Poniżej jest tekst do odczytania.  
 
Dawno, dawno temu żył sobie Król i Królowa.  
Król i Królowa ze swoim Królem 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. To był wspaniały zaprzęg.  
 
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.  
Zaprzęg prezentował się wspaniale. Woźnica był dumny ze swoich koni.  
 
Sprawdził prawe tylne koło, rzucił okiem na lewe przednie koło, potem rzekł 
do Króla:  
 
Królu mój Królu, ukochany Królu, nasz wspaniały Królu, najukochańszy Królu, 
kareta i konie są gotowe.  
 
Królowa z Królem wsiedli do karety i pojechali na piękną łąkę (Ciekawe co robili 
na łące? - BZYK, BZYK, BZYK...).                              (Tu można zaśpiewać gorzko, gorzko...) 
 
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.  
 
Wtedy Król pocałował Królową.                                                          (gorzko, gorzko...)   
I żyli długo i szczęśliwie...  
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