
Syntymäpäiväjuhlat

Suunnitelma:
Menestyksekkäät ja hauskat juhlat syntyvät parhaiten hyvän etukäteissuunnittelun avulla!  

Poniparhaiden vinkkien avulla voit nauttia juhlistasi yhtä paljon kuin kunniavieras.  Tutustu 
juhlatarvikepakkauksen sisältöön ja lataa tulostettavat kutsut, koristeita ja hauskoja 

aktiviteetteja lapsille!

3–4 viikkoa ennen juhlia
Aloita perussuunnittelusta, kuten päivä, aika ja teema.

2–3 viikkoa ennen juhlia
Lataa My Little Pony -kutsut juhlatarvikepakkauksesta ja lähetä ne kutsuttaville 
vieraille. Katso täältä muita kutsuvaihtoehtoja, kuten sähköisiä kutsuja:  https://
www.punchbowl.com/invitations/category/my-little-pony

1 viikko ennen juhlia
Tee tarvittavat ostokset ja aloita ruoan valmistelu suurta päivää varten. 
Jos etsit My Little Pony -kakkukoristepakkauksia, voit löytää niitä täältä: https://
www.decopac.com/items_1-436__My-Little-Pony.html

Kuppikakkumuotit, koristeet, herkkutornit ja muut kakkukoristetarvikkeet löydät 
täältä:  http://www.partycity.com/product/my+little+pony+cake+supplies.do?
from=Search&navSet=my%20little%20pony&bypass_redirect=1

2–3 päivää ennen juhlia
Nouda viime hetken tavarat ja tarkista kutsujen vastaukset
Tarvitsetko juhlatarvikkeita, ilmapalloja, kiitoslahjoja vieraille, serpentiiniä, julisteita tai muita?  Löydä kaikki 
mainitut ja paljon muuta täältä:   http://www.partycity.com/search.do?query=my+little+pony

1 päivä ennen juhlia
Koristele kakkusi ja sisätilat. Juhlapäivä on huomenna!

Juhlapäivä!
Viimeistele ruoat ja koristelut.  Älä unohda kiitoslahjoja vieraille!  Ja ota paljon valokuvia.

Juhlien jälkeen
Älä unohda kiittää vieraita hyvistä juhlista.  Ladattavat kiitoskortit löydät juhlatarvikepakkauksesta.
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Koristele:
Teeman tai värimaailman valitseminen auttaa 
luomaan yhtenäisen koristelun.

• My Little Pony -pöytäkoristeet
• Lataa
• Saat lisää MLP-juhlakoristeita klikkaamalla tätä 

Reseptit:
Tarjoilut voivat tehdä juhlista hauskemmat!  Käytä 
juhlatarvikepakkauksemme herkullisia ja hauskoja ideoita, tai 
ole luova ja suunnittele omat suosikkireseptisi!  

Pelit ja aktiviteetit:
Jätä aikaa hauskoille sisä- ja ulkoleikeille!

Selässäni on poni
Järjestele juhlavieraat pareittain (tai kolmen ryhmiin) ja laita jokaisen lapsen selkään tarra tai kuva, jossa on 
tulostettu MY LITTLE PONY -hahmo.  Pyydä vieraita arvailemaan, minkä ponin kuva heillä on selässään 
kyselemällä parilta kysymyksiä, joihin voi vastata vain kyllä ja ei.  Esimerkiksi: ”Olenko pinkki?”, ”Osaanko 
lentää?” tai ”Tanssinko?”

Karuselliviesti 
Leikkaa ennen juhlia pahvista neljä suurta sydänkuviota (tai muuta hauskaa MY LITTLE PONY -kuviota, kuten 
kuumailmapalloja).  Jaa juhlissa vieraat kahteen yhtä pitkään jonoon ja anna kummankin jonon ensimmäiselle 
kaksi pahvisydäntä.  Näistä tulee liikuteltavia askelmia, joita lapsi käyttää liikkuakseen jonon edestä huoneen 
poikki, tuolin ympäri ja takaisin jonoon.  Leikki alkaa, kun kunkin jonon eli joukkueen ensimmäinen lapsi asettaa 
ensimmäisen sydänkuvion lattialle ja astuu sille.  Sitten he asettavat toisen sydänkuvion lattialle ensimmäisen 
eteen ja astuvat sille.  Seuraavaksi he nostavat ensimmäisen pahvikuvion ja asettavat sen toisen eteen jne. Kun 
he pääsevät maaliin, he ojentavat molemmat askelmakuviot seuraavalle jonossa.  Se joukkue voittaa, jonka 
kaikki pelaajat ovat maalissa ensimmäisenä!

http://www.partycity.com/search.do?query=my+little+pony
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Synttärikakkumetsästys
Lapset rakastavat etsiä yllätyksiä!  Järjestä 
lapsesi juhlapäivänä erityinen 
synttärikakkumetsästys!  Tarvitset muutaman 
perheenjäsenen, naapurin tai ystävän avuksesi.  
Anna lasten jakautua joukkueiksi ja anna 
kullekin joukkueelle muutamia vihjeitä ja pikku 
lahjoja löydettäväksi.  Anna jokaiselle lapselle 
pussi, johon kerätä lahjat. Varmista, että 
jokainen saa ainakin yhden lahjan, ettei kukaan 
tunne oloaan ulkopuoliseksi.  Vihjeiden ja 
lahjojen tulisi johdattaa joukkueet kakun 
luokse.  Suosittelemme, että pidät kakun 
lähettyvillä ja aikuisen valvonnassa.  
Innostuneet lapset juoksemassa läpi talon 
kakun kanssa voi tarkoittaa sotkua!  
Ensimmäisenä kakun luokse päässyt joukkue 
saa ensimmäiset kakkupalat!

Ilmapalloviesti
Ohjeista lapsia seisomaan kahdessa jonossa, kasvot eteenpäin.  Aseta ilmapallo kummankin jonon 
ensimmäisen lapsen polvien väliin.  Kun kisa alkaa, kummankin jonon ensimmäinen lapsi kääntyy jonossa 
seuraavana olevaan lapseen päin.  Toisen lapsen tulee saada ilmapallo haltuunsa polviensa avulla ja sitten 
kääntyä ja välittää se kolmannelle lapselle ja niin edelleen.  Jos ilmapallo putoaa maahan, joukkueen on 
aloitettava alusta.  Ensimmäisenä ilmapallon maaliin saanut joukkue voittaa!




