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זה יקל עליכם מאוד ויאפשר . כאילו שאתם נערכים לפיקניק מחוץ לבית הערכו למסיבה

  .לכם להיות פנויים לילדכם

 , נרות וזיקוקים, כיסא יום הולדת: דברים כמו קחו בחשבון

 , (יותר נוח משקית זבל)פחי אשפה או דלי עם שקית בפנים 

  ניירשני סמרטוטי , מגבות נייר סופג, דאגו למגבונים

 .וכל דבר שאתם משתמשים בו ביום יום

 למרות שמרבית, סט בגדים להחלפה מומלץ להכין

 .הפעמים לא תעשו בו שימוש

 זה מקל על ניהול. עם שם הילדים דאגו למדבקות

 הילדים לסימון  אתיותר מאוחר שמש יו המסיבה

 .קערות האוכל ועודאו  ההפתעות שקית

 .שאינכם רוצים שם מבקריםדאגו לנעול חדרים : מסיבות בבית

 זה לא נעים לגלות פירורים מהעוגה על השטיח

 דאגו מראש לנייר טואלט בשירותים... בחדר שינה

 .ומגבת ידיים

 כיבוד ושתיה

 .והופך אתכם למלצרים וברמנים בלבולמגוון עשיר יוצר  .1

ם ולא אך זכרו שאתם לא מכון סקרי, מקורי זה מצויין. אל תנסו לחדש או לגוון בכיבוד .2

 .מומלץ דווקא באירוע שלכם לבדוק העדפות וטעמים

ממתקים עם נסו להמנע . של טופי וסוכריות עטיפותילדים מתקשים בפתיחת  .3

 .עטיפות

חשוב לשים לב כי כמות רבה מידי של  .בעיקר בקיץ, עלול להינמס וללכלךוקולד ש .4

 .שוקולד גורמת למרץ רב והתעייפות מיד עם ירידת הסוכר

לא ושונים לא מיצים . כיון שזה מספיק למנה אחת ולא ניתן למלא, תלא טרופיו .5

 ? מה כן. כי לכל ילד העדפה משלו ולא תוכלו להקיף את כל המגוון –תוססים 

 .מומלץ אפילו למזוג מגש כוסות מראש, תמיד מוכנה מראש – שתיה     

 ?מה עושים

(. לא נוח למזוגאחרת זה  ,לא יותר –ליטר וחצי )מים  שישה בקבוקיממלאים 

ניתן להחליף את התוית שעל : טיפ קטן. ושניים עם מים או ענבים ארבעה עם פטל

לשתות את יין הפיראטים יותר נחמד זה . לפי נושא המסיבה, הבקבוק בתוית אישית

 .ולא את מיץ הפטל

 םחומרים מזיקים ואינ יםמכיל םשאינ, הקיימיםחטיפים השימו לב למגוון  – חטיפים .6

החטיפים . תוכלו לארוז אותם מראש בקופסאות פלסטיק עם מכסה. שוקולד יםמכיל

החטיפים לא ישפכו והילדים  –במסיבה עצמה . ישמרו על טריות למשך כמה ימים

 .יוכלו לארוז ולקחת הביתה בקלות



 

 . כל הזכויות שמורות לתיבת ההפעלות
 . ביר הלאה ללא אישור חתום בכתב מתיבת ההפעלותלשכתב או להעאין להעתיק או לשכפל או 

 

 

 

 

 קישוט ותפאורה

 .קחו בפרופורציה את סדר הגודל של הארוע אל מול הקישוט

 מחה כמה ימים קודם להכיןהילדים שלכם יתגייסו בש

 .רק תנו להם את האפשרות. שלט או דגם בנושא המסיבה

 .בלוני הליום תמיד יקפיצו את הארוע וגם תוכלו לחלק אותם כפרס בסוף

 אינם עולים יקר ותוכלו לקנות מטר או שניים ולתלות –בדים 

 .כרקע לנושא המסיבה שלכם

 לוח זמנים

 .סיבה היא חמשדוגמא אם שעת התחלת המניתנה כאן 

 . בקערות סוגי חטיפים 2 : על השולחן   00:11

  .ההפעלה תחילתעם  יש לפנות

 . שתיה מוכנה ומזוגה לכוסות

  .בקבוקי השתיה עומדים על השולחן

 (חומוס ושוקולד – סוגי ממרחים 2)פיתות /נקניקיה בחצי לחמניה/פיצות  00:11

 (דיש להכין מראש לכל יל) מנות אישיות –חטיפים 

 . מגש מלא בכוסות – שתיה

 טקס יום ההולדת   00:81

 .חלוקת העוגה וההפתעות  00:81

 

 , בטוחים שתהנו במסיבת יום ההולדת

 !מחכים לשמוע איך היה

 ,שלכם

 יום הולדת בקופסא -תיבת ההפעלות 


