
Fødselsdagsfester

Planlæg:
Nøglen til en vellykket og sjov fest er at planlægge forud!  Med nogle pony-perfekte tips kan du 
nyde din fest lige så meget som æresgæsten.  Se festsættet for at downloade vores indbydelser, 

du kan printe ud, samt noget udsmykning og nogle sjove aktiviteter for børnene!

3-4 uger før din fest
Begynd at planlægge det basale såsom dato, tid og tema.

2-3 uger før din fest
Download My Little Pony-indbydelser i festsættet, og send dem ud til inviterede 
gæster. For andre valgmuligheder inden for indbydelser, herunder digitale 
indbydelser, kan du se her:  https://www.punchbowl.com/invitations/category/
my-little-pony

1 uge før din fest
Foretag eventuelle bestillinger, og begynd at forberede maden til den store dag. 
Hvis du leder efter My Little Pony-kagedekorationssæt, kan du finde nogle her: 
https://www.decopac.com/items_1-436__My-Little-Pony.html

Du kan finde omslag til cupcakes, drys, kagetårne og andre ting til kagedekoration 
her:  http://www.partycity.com/product/my+little+pony+cake+supplies.do?
from=Search&navSet=my%20little%20pony&bypass_redirect=1

2-3 dage før din fest
Hent de sidste ting, og følg op på indbydelser.
festgaver, pinata, serpentiner, bannere og andet?  Find alle disse artikler og mere her:  http://www.partycity.com/
search.do?query=my+little+pony

1 dag før din fest
Dekorer din kage, og udsmyk de indendørs områder ... festdagen er lige om hjørnet!

Festdag!
Færdiggør klargøringen af maden og udsmykningen.  Glem ikke festgaverne!  Og tag masser af billeder.

Efter festen
Glem ikke at takke gæsterne for en fantastisk fest.  Se takkekortene til download i festsættet.
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Udsmykning:
Det binder virkelig alting sammen, hvis man 
skaber et tema eller en farvesammensætning.

• My Little Pony-borddekorationer
• Download pony-standees
• For flere MLP-festdekorationer, klik her 

Opskrifter:
Forfriskninger kan gøre festen endnu sjovere!  Brug de lækre 
og sjove idéer i vores festsæt, eller vær kreativ og tilpas dine 
yndlingsopskrifter!  

Spil og aktiviteter:
Afsæt tid til sjove indendørs og udendørs aktiviteter!

Der er en pony på min ryg
Få din gæster til at finde sammen i par (tre er også fint), og sæt et klistermærke eller et printet billede af en MY 
LITTLE PONY-figur på hvert barns ryg.  Gæsterne skal nu prøve at gætte, hvilken pony de har på deres ryg, ved 
at stille deres partnere spørgsmål, som kan besvares med ”ja” eller ”nej”.  For eksempel ”Er jeg lyserød?”, ”Kan 
jeg flyve?” eller ”Danser jeg?”

Karrusel-stafetløb 
Inden festen skal du klippe fire store hjerter (eller andre sjove MY LITTLE PONY-faconer såsom luftballoner!) 
ud af pap.  Under selve festen deler du dine gæster ind i to lige lange rækker og giver den første person i hver 
række to af paphjerterne.  Disse er nu transportable trædesten, som barnet bruger til at bevæge sig fra forrest i 
rækken, gennem lokalet, rundt om en stol og tilbage til rækken igen.  Legen begynder med at det første barn på 
hvert hold placerer et hjerte på gulvet og træder ud på det.  Så placerer de det andet hjerte på gulvet foran det 
første og træder ud på det.  Herefter samler de den første papfacon op og placerer den på gulvet foran den 
anden og så videre. Når de når mållinjen, giver de de to trædesten til den næste deltager i rækken.  Det hold, 
hvis deltagere først når gennem banen, vinder!

http://www.partycity.com/search.do?query=my+little+pony
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Fødselsdagskagejagt
Børn elsker at lede efter overraskelser!  Så på 
dit barns store dag kan du lave en særlig jagt 
efter fødselsdagskagen!  Du vil behøve hjælp 
fra nogle få familiemedlemmer, naboer eller 
venner.  Lad børnene dele sig ind i hold, og giv 
hvert hold nogle ledetråde og nogle festgaver 
at finde.  Giv hvert barn en pose at putte 
deres festgaver i, og vær sikker på, at hver 
gæst har mindst én gave, så ingen føler sig 
udenfor.  Ledetrådene og festgaverne skal 
lede dem hen til stedet, hvor kagen er.  Vi 
anbefaler, at du holder kagen i nærheden og 
under opsyn af en voksen.  Begejstrede børn, 
der løber gennem huset med en kage, kan 
svine!  Det hold, der finder kagen først, får 
serveret først!

Ballon-stafetløb
Giv børnene besked på at stille sig i to rækker, med ansigtet fremad.  Placer en ballon mellem knæene på 
det første barn i hver række.  Når løbet begynder, skal det første barn på hvert hold vende sig mod det 
næste barn i rækken.  Det andet barn skal gribe om ballonen med sine knæ og vende sig om for at sende 
ballonen videre til den tredje person osv.  Hvis ballonen falder til jorden, skal holdet starte forfra.  Det 
første hold, der får sendt ballonen hele vejen gennem rækken, vinder!




