
DOĞUM GÜNÜ PARTİLERİ

Plan:
Başarılı ve eğlenceli bir partinin püf noktası, önceden planlamadır!  Bazı mükemmel Pony 

ipuçlarıyla partinizden misafirleriniz kadar keyif alabilirsiniz.  Yazdırılabilir Davetiyelerimizi, bazı 
dekorasyonları ve çocuklar için bazı eğlenceli etkinlikleri indirmek için Parti Kiti'ne göz atın!

Partinizden 3-4 hafta önce
Tarih, zaman ve tema gibi temel noktaları planlamaya başlayın.

Partinizden 2-3 hafta önce
Parti Kiti'ndeki My Little Pony davetiyelerini indirin ve davet edeceğiniz misafirlere 
gönderin. Dijital davetiyeler gibi diğer davetiye seçenekleri için bu siteye göz 
atabilirsiniz (İnternet sitesi İngilizcedir):  https://www.punchbowl.com/
invitations/category/my-little-pony

Partinizden 1 hafta önce
Siparişlerinizi verin ve büyük gün için menü hazırlıklarına başlayın. My Little Pony 
temalı bir pasta için önceden sipariş vermeniz gerekebilir. Masanızı süslemek için 
bu linki ziyaret edebfilirsiniz

Ayrıca bu linkte de menünüze ve masanıza renk katacak aksesuarlar 
bulabilirsiniz.  

Partinizden 2-3 gün önce
Son ana kalan şeyleri alın ve davetlilerin katılım durumunu kontrol edin.
Parti kostümleri, parti süsleri, balonlar, parti hediyeleri ve daha fazlasını mı arıyorsunuz?  H epsini ve çok daha 
fazlasını www.partipaketi.com ve www.partidunyasi.com adreslerinde bulabilirsiniz.

Partinizden 1 gün önce
Parti mekânını süsleyin. Partinize çok az kaldı.

Parti Günü!
Menüyü ve süslemeleri tamamlayın.  Parti hediyelerini unutmayın!  Ve bol bol fotoğraf çekin.

Parti Sonrası
Birlikte harika vakit geçirdiğiniz için misafirlerinize teşekkür etmeyi unutmayın.  Parti Kiti'ndeki indirilebilir 
Teşekkür kartlarına göz atabilirsiniz.

http://www.partidunyasi.com/arama?q=my+little+pon
http://www.partipaketi.com/Tema.aspx?TemaID=254&TemaAdi=My+Little+Pony+Partisi&value=subsubcatId&ID=66
www.partipaketi.com
www.partidunyasi.com
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Dekorasyon:
Her şeyi daha kolay bir araya getirebilmek için 
bir tema ya da bir renk şemasına karar verin.
• My Little Pony Masa Dekorasyonları
• Pony Stand Maketlerini İndir
• Daha fazla MLP parti dekorasyonu için www.partipaketi.com ve 

www.partidunyasi.com internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
 

Tarifler:
Serinletici içecekler eğlenceye eğlence katabilir! Parti 
Kiti'ndeki leziz ve eğlenceli fikirlerimizi uygulayın veya 
yaratıcılığınızı kullanıp kendi favori tariflerinizi uyarlayın!  

Oyunlar ve Etkinlikler:
Eğlenceli iç ve dış mekân etkinlikleri için zaman ayırın!

Sırtımda Bir Pony Var
Parti misafirlerinizi ikili gruplara ayırın (üç de olur) ve her bir çocuğun sırtına bir MY LITTLE PONY karakterinin 
çıkartmasını yapıştırın. İsterseniz karakterlerin resimlerini yazdırıp sırtlarına tutturabilirsiniz.  Çocuklar, takım 
arkadaşlarına yalnızca "evet" veya "hayır" ile cevaplanabilecek sorular sorarak sırtlarında hangi Pony'nin olduğunu 
tahmin etmeliler.  Örneğin sorular şöyle olabilir: “Pembe miyim?,” “Uçabiliyor muyum?” veya “Parti vermeyi 
seviyor muyum?”

Atlıkarınca Bayrak Yarışı 
Partiden önce kartondan dört büyük kalp (veya sıcak hava balonu gibi başka bir eğlenceli MY LITTLE PONY şekli!) 
kesin.  Partide misafirlerinizi iki takıma ayırın ve iki sıra oluşturun. Her sıranın başındaki çocuğa karton kalplerden 
ikişer tane verin.  Odanın içinde bir parkur oluşturun. Çocuklar bu kalpleri bulundukları yerden başlayıp parkuru 
dolaşırken (örneğin odanın diğer ucuna gitmek, sandalyenin etrafından dönmek gibi) ve tekrar başladıkları yere 
dönerken birer basma taşı olarak kullanacaklar.  Oyun, her sıranın başındaki çocuğun yere bir kalp şekli koyup 
üstüne basmasıyla başlar.  Ardından, ilk kalbin önüne diğer kalp şeklini koyup onun üstüne basarlar.  Bunun 
ardından ilk karton şekli alıp diğerinin önüne koyarlar ve oyun bu şekilde devam eder. Bitiş çizgisine ulaştıklarında 
iki basma taşını (kalpleri) sıradaki oyuncuya verirler.  Yarışı ilk tamamlayan takım oyunu kazanır!

www.partidunyasi.com
www.partipaketi.com
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Doğum Günü Pastası Avı
Çocuklar, sürprizleri aramayı çok sever!  Bu 
yüzden çocuğunuzun büyük gününde doğum 
günü pastası için özel bir hazine avı oluşturun!  
Birkaç aile ferdinin, komşuların ve arkadaşların 
yardımına ihtiyacınız olacak.  Çocukların 
takımlara ayrılmasını sağlayın ve her bir takıma 
bir dizi ipucu vererek hangi parti hediyelerini 
bulmaları gerektiğini söyleyin.  Çocuklara 
hediyelerini koymaları için birer torba verin ve 
kimsenin dışlanmış hissetmemesi için her bir 
misafirin en az bir hediye almasını sağlayın.  
İpuçları ve hediyeler, onları pastanın olduğu 
yere götürmeli...  Pastayı yakınlarda ve 
yetişkin gözetiminde tutmanızı öneriyoruz.  
Heyecanlı çocukların evde ellerinde bir 
pastayla koşuşturması biraz karışıklık 
yaratabilir!  Pastayı ilk bulan takım, pastadan 
ilk dilimleri kapar!

Balon Bayrak Yarışı
Çocukları iki takıma ayırıp iki sıra yapın ve sırada durup önlerine bakmalarını söyleyin.  Her sıranın başındaki 
çocuğun dizlerinin arasına bir balon yerleştirin.  Yarış başladığında, her sıranın başındaki çocuk arkasındaki 
arkadaşına doğru döner.   İkinci çocuğun balonu yere düşürmeden dizlerinin arasına alması gerekir. Sonra o 
da arkasındaki arkadaşına döner ve balonu arkadaşına düşürmeden vermeye çalışır. Oyun bu şekilde devam 
eder.  Balon yere düşerse takımın baştan başlaması gerekir.  Balonu sıranın başından sonuna başarıyla 
geçiren ilk takım oyunu kazanır.




