Födelsedagskalas

Plan:

Om ett kalas ska bli lyckat och kul är det viktigt att planera i förväg! Med de här
perfekta ponnytipsen kan du ha lika kul på kalaset som festföremålet själv. Ta en titt i
kalaspaketet och hämta våra utskrivbara inbjudningar, dekorationer och kul aktiviteter
för barnen!
3–4 veckor före kalaset
Börja med att planera det mest grundläggande som datum, tid och tema.
2–3 veckor före kalaset
Hämta My Little Pony-inbjudningar från kalaspaketet och skicka till gästerna. Du
kan också hitta andra alternativ som digitala inbjudningar här: https://
www.punchbowl.com/invitations/category/my-little-pony
1 vecka före kalaset
Beställ varor och börja förbereda maten för den stora dagen. Du hittar My Little
Pony-tårtdekorationspaket här: https://www.decopac.com/items_1-436__MyLittle-Pony.html
Du hittar muffinsformar, strössel, godistorn och andra tårtdekorationer här:
http://www.partycity.com/product/my+little+pony+cake+supplies.do?
from=Search&navSet=my%20little%20pony&bypass_redirect=1

2–3 dagar före kalaset
Köp de sista sakerna och gör en uppföljning av inbjudningarna.
Behöver du kalasartiklar som ballonger, små presenter, piñatas, vimplar, banderoller och annat? Du
hittar allt detta och mycket mer här: http://www.partycity.com/search.do?query=my+little+pony
1 dag före kalaset
Dekorera tårtan och inomhusutrymmen ... snart är det kalasdags!
Kalasdagen!
Gör klart maten och dekorationerna. Glöm inte de små presenterna! Ta massor av foton.
Efter kalaset
Glöm inte att tacka gästerna för ett härligt kalas. Ta en titt på de hämtbara tackkorten i kalaspaketet.
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Dekorera:
Om du skapar ett färgtema eller annat tema gör
det att allt hänger ihop.
•
My Little Pony-bordsdekorationer
•
Hämta ponnyståskyltar
•
Klicka här för mer MLP-kalasdekorationer
Recept:
Förfriskningar gör det hela ännu mer festligt! Använd de
mumsiga, goda idéerna i vårt kalaspaket eller gör egna
kreationer med dina favoritrecept!

Lekar och aktiviteter:
Planera in tid för roliga aktiviteter inomhus och utomhus!
Jag har en ponny på ryggen
Dela upp barnen två och två (eller tre och tre) och fäst ett klistermärke eller en bild med en utskrivbar MY
LITTLE PONY-karaktär på varje barns rygg. Barnen ska försöka gissa vilken ponny de har på ryggen genom
att ställa ja- och nej-frågor till sin eller sina partner. Till exempel: ”Är jag rosa?”, ”Kan jag flyga?”, ”Brukar jag
dansa?”
Stafettrunda
Före kalaset: klipp ut fyra stora hjärtan (eller någon annan kul My Little Pony-form, t.ex. ballonger!) i papp.
På kalaset: led in barnen i två lika långa led och ge två papphjärtan till den första i varje led. Pappfigurerna
fungerar som steg som barnet använder för att ta sig från början av ledet till andra änden av rummet, runt en
stol och tillbaka till ledet. Leken börjar med att det första barnet i varje lag lägger en pappfigur på golvet och
stiger på den. Sedan lägger de den andra pappfiguren på golvet framför den första och stiger på den. Sedan
plockar de upp den första pappfiguren och lägger den på golvet framför den andra osv. När de gjort sin
runda ger de över de två pappfigurerna till nästa lagmedlem i ledet. Det lag där alla lagmedlemmar först tar
sig igenom rundan vinner!
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Födelsedagstårtjakt
Barn älskar att leta efter överraskningar! Så,
skapa en födelsedagstårtjakt för ditt barns
stora dag! Du kommer att behöva ta
familjemedlemmar, grannar eller vänner till
hjälp. Dela in barnen i lag, ge ett antal
ledtrådar till varje lag och göm små presenter.
Ge varje barn en säck att lägga presenterna i
och se till att alla barn får åtminstone en liten
present, så att ingen känner sig utanför.
Ledtrådarna och presenterna ska leda fram
till platsen där du gömt födelsedagstårtan. Vi
rekommenderar att du gömmer tårtan nära
och under uppsikt av en vuxen. Upphetsade
barn som springer omkring i huset med bitar
av en tårta kan bli lite kladdigt! Det lag som
hittar tårtan först serveras först!
Ballongstafett
Be barnen ställa sig i två led vända framåt. Det första barnet i varje led får hålla en ballong mellan
knäna. När tävlingen börjar ska det första barnet i varje lag vända sig om mot den som står bakom
dem i ledet. Barn nummer två ska ta tag om ballongen med knäna och sedan vända sig om och ge
ballongen till barn nummer tre osv. Om ballongen faller på marken måste laget starta om från början.
Det första laget som lyckas föra ballongen genom hela ledet vinner!

