
Przyjęcia urodzinowe

Plan:
Planowanie z wyprzedzeniem to klucz do udanego i atrakcyjnego przyjęcia!  Dzięki 
niektórym doskonałym wskazówkom kucyków, możesz bawić się na przyjęciu tak 

dobrze, jak gość honorowy.  Zobacz Zestaw na przyjęcie, żeby pobrać zaproszenia, 
które można wydrukować, dekoracje i ciekawe gry dla dzieci!

3–4 tygodnie przed przyjęciem
Rozpocznij planowanie podstaw, np. daty, czasu, motywu.

2–3 tygodnie przed przyjęciem
Pobierz zaproszenia My Little Pony z Zestawu na przyjęcie i wyślij je do 
zaproszonych gości.  Tutaj możesz poszukać innych opcji zaproszeń, np. 
zaproszeń cyfrowych: https://www.punchbowl.com/invitations/category/my-
little-pony

Tydzień przed przyjęciem
Złóż wszelkie zamówienia i zacznij przygotowywać jedzenie na ten wielki dzień. 
Jeśli szukasz zestawów dekoracyjnych My Little Pony, możesz znaleźć je tutaj:     
https://www.decopac.com/items_1-436__My-Little-Pony.html

Tutaj możesz znaleźć osłonki na muffinki, posypki, piętrowe patery słodkości i inne 
materiały do dekorowania ciast: http://www.partycity.com/product/my+little
+pony+cake+supplies.do?from=Search&navSet=my%20little%
20pony&bypass_redirect=1

2–3 dni przed przyjęciem
Zajmij się przedmiotami, które zostały na ostatnią chwilę i potwierdź akceptacje zaproszeń. 
Potrzebujesz materiałów na przyjęcie, balonów, upominków, serpentyn, banerów i innych rzeczy?  
Wszystkie materiały i nie tylko znajdziesz tutaj: http://www.partycity.com/search.do?query=my
+little+pony

1 dzień przed przyjęciem
Udekoruj ciasto i pomieszczenia... dzień przyjęcia już tuż, tuż!

Dzień przyjęcia!
Dokończ przygotowanie jedzenia i dekorowanie.  Nie zapomnij o upominkach dla gości!  Zrób też 
mnóstwo zdjęć.

Po przyjęciu
Nie zapomnij podziękować gościom za wspaniały czas.  Zobacz kartki z podziękowaniami do 
pobrania z Zestawu na przyjęcie
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Udekoruj:
Tworzenie motywu lub określonej kolorystyki 
może pomóc połączyć różne rzeczy.

• Dekoracje na stół My Little Pony
• Pobierz stojaki z kucykami
• Kliknij tutaj, żeby zobaczyć więcej dekoracji na 

przyjęcie z MLP 

Przepisy:
Poczęstunki mogą sprawić, że przyjęcie będzie jeszcze lepsze!  
Wykorzystaj pyszne i zabawne pomysły z Zestawu na 
przyjęcie lub wykaż się kreatywnością i dostosuj własne 
ulubione przepisy!  

Gry i zabawy:
Zaplanuj czas na ciekawe gry i zabawy w pomieszczeniu i na zewnątrz!

Mam kucyka na plecach
Dobierz gości w pary (mogą być też trójki) i naklej naklejkę lub doczep obrazek wydrukowanej postaci 
MY LITTLE PONY na plechach każdego dziecka.  Niech goście starają się zgadnąć, którego kucyka mają 
na plecach, zadając partnerom pytania, na które można odpowiedzieć tylko „tak” albo „nie”.  Na 
przykład: „czy jestem różowa?”, „czy umiem latać?”, „czy umiem tańczyć?”.

Okrężna sztafeta 
Przed przyjęciem wytnij z tektury cztery duże serca (lub inne zabawne kształty MY LITTLE PONY, np. 
balony!).  Podczas przyjęcia podziel gości na dwa równe rzędy i daj pierwszej osobie z każdego rzędu dwa 
tekturowe serca.  Serca te będą swego rodzaju przenośnymi kamykami, na których można stanąć, które 
dziecko będzie używało do podróży z początku rzędu, przez pokój, dookoła krzesła i z powrotem do 
rzędu.  Gra rozpoczyna się, kiedy pierwsze dziecko z każdej drużyny położy jedno serce na ziemi i stanie 
na nim.  Następnie dzieci muszą położyć inne serce na ziemi naprzeciwko pierwszego i muszą na nim 
stanąć.  Kolejny krok polega na tym, aby dzieci podniosły pierwszy tekturowy kształt i położyły go 
naprzeciwko innych itd. Kiedy dotrą do mety, przekazują dwa kamienie kolejnemu graczowi w rzędzie.  
Wygrywa drużyna, której gracze pierwsi przejdą przez całą trasę.
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Polowanie na tort
Dzieci uwielbiają polować na niespodzianki!  
Dlatego w wielki dzień Twojego dziecka 
zorganizuj specjalne polowanie na tort!  
Będziesz potrzebować pomocy kilku 
członków rodziny, sąsiadów i przyjaciół.  
Niech dzieci podzielą się w drużyny. Każda 
drużyna otrzyma zestaw wskazówek i 
upominków, które trzeba znaleźć.  Daj 
każdemu dziecku torbę, do której może 
wkładać upominki i upewnij się, że każdy 
gość ma przynajmniej jeden upominek, 
żeby nikt nie poczuł się pominięty.  
Wskazówki i upominki powinny 
doprowadzić dzieci do miejsca, w którym 
ukryto ciasto.  Polecamy trzymanie ciasta 
blisko i pod nadzorem osoby dorosłej.  
Podekscytowane dzieci biegające z tortem 
po domu mogą narobić bałaganu!  Pierwsza 
drużyna, która znajdzie ciasto, dostanie je 
jako pierwsza! 

Sztafeta z balonem
Powiedz dzieciom, żeby stanęły w dwóch rzędach jedno za drugim, z twarzami skierowanymi przed 
siebie.  Umieść balon pomiędzy kolanami pierwszego dziecka w każdym rzędzie.  Kiedy rozpocznie 
się wyścig, pierwsze dziecko z każdej drużyny odwraca się twarzą do kolejnej osoby w rzędzie.  
Drugie dziecko musi chwycić balon kolanami i przekazać je do trzeciej osoby i tak dalej.  Jeśli balon 
upadnie, drużyna musi rozpocząć od nowa.  Pierwsza drużyna, która skutecznie przekaże balon 
przez cały rząd wygrywa!




