
Przyjęcia typu pidżama party

Zaproszenia:
Jeśli to urodzinowe pidżama party, użyj zaproszeń na przyjęcie 
urodzinowe, które znajdziesz w sekcji dotyczącej planowania 
przyjęcia urodzinowego.  Jeśli to zwykłe pidżama party, zrób 
własne spersonalizowane zaproszenia!    
Pobierz opcje zaproszeń z Zestawu na przyjęcie

Dekoracje:
Wykaż się kreatywnością przy tworzeniu 
dekoracji na pidżama party — powieś serpentyny 
tam, gdzie będą spać goście.  To nie tylko będzie 
świetna zabawa, kiedy będą szli spać, ale też 
kiedy obudzą się rano!

Gry i zabawy:
Zaplanuj czas na czesanie fryzur, robienie 
makijażu, malowanie paznokci... czyli na wszystko 
to, co dziewczynki kochają podczas pidżama 
party! 
Głuchy telefon
Usadź gości w kole.  Pomóż solenizantowi lub solenizantce pomyśleć o haśle związanym z motywem 
przyjęcia, np. „Księżniczka Twilight Sparkle tak bardzo uwielbia czytać, że kiedy przybyła do 
Ponyville, przeprowadziła się do biblioteki”.  Solenizant lub solenizantka szepce hasło osobie po 
swojej lewej stronie i tak dalej.  Kiedy hasło okrąży już całe koło, osoba, która siedzi po prawej 
stronie solenizanta lub solenizantki mówi hasło na głos.  Następnie solenizant lub solenizantka 
podaje oryginalne hasło. 

PLAN



Węzeł
Powiedz gościom, żeby stanęli w kole twarzami skierowanymi 
do środka.  Żeby rozpocząć zabawę, każdy wyciąga prawą 
rękę do środka koła i łapie rękę kogoś innego.  Następnie to 
samo trzeba zrobić z lewymi rękoma.  Celem tej gry jest 
sprawdzenie, kto może rozwiązać węzeł, przechodząc nad i 
pod innymi lub odwracając się.  Cokolwiek się wydarzy, nie 
można puszczać rąk!

Unoszące się balony
Podaj każdemu gościowi duży balon.  Niech każdy nadmucha 
balon i zaoferuj pomoc zawiązując bezpiecznie balony.  Celem 
zabawy jest wypuszczenie balonów w powietrze i utrzymanie 
ich tak, żeby nie upadły przez możliwie najdłuższy czas.  To 
fajny i łatwy sposób na rozpoczęcie lub zakończenie przyjęcia!

Przyjęcia typu pidżama party

Poczęstunki
Sprawdź sugerowane przepisy z Zestawu na 
przyjęcie

Upominki
Nawet jeśli nie jest to przyjęcie urodzinowe, 
żegnanie gości z upominkiem to doskonała zabawa!  
Dekorowanie koszulek z motywem MY LITTLE 
PONY to jednocześnie zabawa i cenny upominek!




