
Pyjamaskalas

Inbjudningar:
Om det är ett pyjamaskalas för en födelsedag kan du använda 
födelsedagskalasinbjudningarna som finns i avsnittet med 
planering av födelsedagskalas.  Om det är ett allmänt 
pyjamaskalas kan du skapa dina egna inbjudningar! 
Hämta dina inbjudningsalternativ från kalaspaketet

Dekorationer:
Du kan göra kreativa dekorationer för ett 
pyjamaskalas genom att hänga vimplar där barnen 
ska sova.  Det blir kul både när de går och lägger 
sig och när de vaknar på morgonen! 

Lekar och aktiviteter:
Planera in tid för pyjamaskalasfavoriter som 
frisyrer, makeup och nagellack! 

Viskleken
Låt barnen sitta i en ring.  Hjälp födelsedagsbarnet att hitta på ett meddelande som passar ihop 
med kalastemat, t.ex. ”Prinsessan Twilight Sparkle tycker så mycket om att läsa att när hon kom till 
Ponyville så flyttade hon in i biblioteket”.  Sedan ska födelsedagsbarnet viska meddelandet till den 
som sitter till vänster om henne osv.  När meddelandet har gått hela vägen runt ska det sista 
barnet, som sitter till höger om födelsedagsbarnet, säga meddelandet högt.  Sedan får 
födelsedagsbarnet tala om vad det ursprungliga meddelandet var. 

PLAN



Djungeltrassel
Barnen ska stå i en ring vända inåt.  Först ska alla sträcka 
höger hand in mot mitten av ringen och fatta tag i någon 
annans hand.  Sedan ska de göra samma sak med vänster 
hand.  Leken går ut på att se om barnen kan lösa upp ”trasslet” 
genom att kliva över och under varandra och vända sig om.  
Ingen får släppa händerna, vad som än händer!

Flytande ballonger
Dela ut en stor ballong till varje barn.  Låt barnen blåsa upp 
sina ballonger och hjälp dem att knyta till dem ordentligt.  
Leken går ut på att slå ballongerna upp i luften och hålla dem i 
luften så länge som möjligt.  Det här är ett kul och enkelt sätt 
att börja eller avsluta kalaset!

Pyjamaskalas

Förfriskningar
Ta en titt på några av våra receptförslag i 
kalaspaketet

Små presenter
Det är kul att skicka hem barnen med ett litet 
minne, även om det inte är ett födelsedagskalas!  
Att dekorera T-shirts med MY LITTLE PONY-tema 
fungerar som en aktivitet och blir också ett fint 
minne av kalaset! 




