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Egy-két hónappal a buli előtt
Beszéljétek meg a gyermeketekkel, hogy milyen jellegű
születésnapi partit szeretne.
Jégvarázs témájú születésnap, esetleg Mancs Őrjárat?
Hadd döntse el ő, hogy melyik tetszik neki a legjobban.
Kiket szeretnétek meghívni?
Az egész osztályt szeretnétek vendégül látni, vagy
szívesebben lenne csak a hat legjobb barátjával? Sokszor a
szülinapi buli témája is meghatározza, hogy hány gyermeket
érdemes meghívni (pl. egy Guitar Hero party akkor tud
gördülékenyen menni, ha nincs túl sok kis "zenész")
Ha szeretnél külsős fellépőt, foglald le időben.
Minél hamarabb, annál jobb. Nincs annál rosszabb, mint ha
megígéred a gyermekednek, hogy lesz bűvész a bulin, és az
utolsó pillanatban már nem találtok senkit, aki szabad. Ha
lehet, kérj referenciát a fellépőtől, és kérdezd meg a
véleményüket, ajánlanák-e nektek is. Kérdezz rá, kell-e bármit
beszerezned, előkészítened a fellépéséhez.

Négy héttel a buli előtt
A dátum véglegesítése előtt egyeztessetek a legfontosabb
meghívottakkal, hogy megfelelő-e nekik az időpont.
Így elkerülhető, hogy a gyermeketek csalódott legyen, hogy
pont a legjobb barátja nem tudott eljönni.
Küldjétek ki a meghívókat.
Válasszatok a születésnap témájához illő meghívót, ezeket
vagy saját magatok készítitek el, vagy a népszerűbb rajzfilmes
témákhoz rendelhettek is. Írjátok bele, hogy a szülőket is
meghívjátok-e, hogy végig ott legyenek a bulin (pici gyereknél
még érdemes). Ezen kívül a parti kezdésének és végének az
időpontját, valamint a részvételről visszajelzés határidejét is
érdemes feltüntetni.
Találjátok ki a buli menetrendjét.
Úgy tervezzetek, hogy legalább 2-3 órát kell majd
programmal megtölteni. Az a legjobb, ha felváltva lesznek
felpörgetős, energikusabb party játékok, valamint kicsit
nyugodtabb, pihentetőbb elfoglaltságok (pl. mesélés,
kézműveskedés). Ezen kívül hagyjatok időt a külsős
fellépőnek (ha lesz), az étkezésnek, és egy kis szabad
játéknak is. Az ajándékok felbontása az egyik legizgalmasabb
pillanat, érdemes a buli vége felé időzíteni. Ha kerti, kültéri
programot is terveztek, készüljetek arra, hogy eső esetén
milyen benti alternatív programmal tudjátok kiváltani.

Készítsetek bevásárlólistát a szükséges kellékekről
Nézzétek át, hogy mi mindenre lesz szükségetek a bulihoz,
és ha valami nincs otthon, azt vegyétek meg, vagy kérjétek
kölcsön. Nézzétek meg a webáruházunkban
(www.mavana.hu) kapható születésnapi buli kellékeket,
ahonnan utánajárás és sorban állás nélkül egy csomagban
meg tudtok rendelni mindent (ez volt a reklám helye :-)
Amire valószínűleg szükségetek lesz:.
a játékokhoz és a kézműves foglalkozáshoz szükséges
kellékek
zene: CD-k, vagy előre összeállított youtube lejátszási lista
sportfelszerelés
tálalóedények
terítékek: papír tányérok, poharak, szalvéta, terítő
party dekoráció: lufik, happy birthday felirat, zászlók
A születésnapi témájához illő apró tárgyak, ajándékok
beszerzése.
Ezek jól fognak jönni a játékokhoz, illetve a vendégeket is
meg tudjátok ajándékozni vele.

Három héttel
korábban
Tervezzétek meg a menüt.
Nem kell túlbonyolítani: a szendvicseket, a pizzát, a virslit
minden gyerek szereti, és könnyű elkészíteni. Ha belefér,
lehet a felnőtteknek is valami különlegessel készülni, pl.
alkoholmentes koktélokkal. Írjátok össze, hogy melyik ételt
mennyivel korábban lehet elkészíteni, hogy a lehető
legkevesebb feladat maradjon a buli napjára.
A menü alapján készítsetek bolti bevásárlólistát
Egyeztessetek a segítőkkel
Gondoljátok végig, kiket tudnál bevonni a születésnapi buli
szervezésébe: barátok, idősebb gyermekek, rokonok, vagy a
meghívott gyermekek szülei is szóba jöhetnek. Beszéljétek
meg velük már most, hogy ráérnek-e, és hogy miben
számítatok rájuk.

Egy héttel korábban
Takarítsátok ki a lakást alaposan.
Így a születésnapi buli előtt már csak egy gyors rendrakásra
lesz szükség.
Ha kerti bulit terveztek, tegyétek rendbe a kertet (fűnyírás,
gallyazás, elpakolás).
Aki még nem jelzett vissza, arra telefonáljatok rá, hogy
összeálljon a végleges létszám.
Állítsátok össze a sütés-főzés tervezett sorrendjét.
Ha valamelyik tervezett étel fagyasztható, azt már most
érdemes elkészíteni.
Rendeljétek meg a tortát.
Ha saját magatok készítitek, süssétek meg a tortalapokat, és
fagyasszátok le (a party előtt napon kell majd kiolvasztani)
Nézzétek át még egyszer a szükséges kellékek listáját, és
ha bármi hiányzik, azt szerezzétek be.

Három nappal
korábban
Készítsétek elő a helyet a kabátoknak.
Ha hűvösebb az időjárás, érdemes már most kitalálni, hová
fogjátok a vendégek kabátjait tenni. Ha van egy nagyobb
gardróbszekrény, abban is csinálhattok helyet a kabátoknak
(vállfáról gondoskodjatok), vagy jelöljetek ki egy ágyat (pl a
hálószobában), ahová majd beviszitek a kabátokat.
Vásároljátok meg az ételekhez szükséges hozzávalókat, a
nasikat és az üdítőitalokat.
Ellenőrizzétek a lakást a gyermekek biztonsága
szempontjából.
Gondoskodjatok a gyakori veszélyforrások biztonságossá
tételéről: a lépcsőkön ne legyen semmi elhelyezve, az emeleti
ablakok legyenek bezárva. Minden vegyszert, tisztítószert
zárjatok el úgy, hogy a gyerekek ne érhessék el. Ha a buli
helyszínén éles sarkú bútorok vannak, tegyetek rájuk élvédőt,
vagy vigyétek ki a helyiségből, ha nem szükségesek.
Készítsétek elő a fényképezőgépeket, kamerákat.
A fényképezőgépek és kamerák legyenek feltöltve. Nem
árthat egy tartalék memóriakártya sem, nehogy éppen most
teljen be a meglévő.
Ha apró ajándékokat, meglepetéseket szeretnétek adni a
meghívottaknak, azokat készítsétek elő.

Egy nappal korábban
Ha kültéri része is lesz a bulinak, még egyszer szaladjatok
végig a kerten, hogy minden rendben van-e.
Helyezzétek el a bútorokat a végleges helyükre.
Állítsátok be a helyére az ételes asztalt, az ajándékok
asztalát, illetve a játékokhoz, tevékenységekhez (pl
kézműveskedéshez) szükséges asztalokat, székeket. Ha
valami hiányzik még az elfoglaltságokhoz (pl színes ceruza,
rajzlap), még ki tudtok érte szaladni a boltba.
Díszítsétek ki a lakást a dekorációs kellékekkel, lufikkal és
feliratokkal.
Készítsetek el minden olyan ételt, amit egy nappal
korábban lehetséges.
Ha fagyasztottatok le tortalapot, ideje kivenni a hűtőből. Ha
van olyan étel, amit csak a party napján lehet elkészíteni,
ahhoz is készítsetek elő mindent annyira, amennyire csak
lehetséges (pl zöldségek tisztítása, feldarabolása, stb.)
Még egy gyors takarítás a lakáson biztosan nem fog
ártani.
Az ajándékok kibontása mindig a legizgalmasabb
pillanatok egyike.
Beszéljétek meg a gyermeketekkel, hogyan kell udvariasan
megköszönni mindent, amit kapnak.

A szülinapi buli napján
Készítsétek el az összes ételt, ami még hátravan.
Menjetek el a megrendelt tortáért.
Tálaljátok fel az ételeket.
Elég a vendégek érkezése előtt egy-két órával elhelyezni az
ételeket az asztalon, így nem romlanak meg. Alufóliával
takarjátok le szorosan a tálalóedényeket, és akkor szedjétek le
róluk, amikor az első vendég megérkezik.
Ha a meghívott gyerekek szülei maradnak a bulira, és
számítotok a segítségükre, beszéljétek meg velük a
feladataikat.
Segíthetnek a játékoknál vagy a kézműves foglalkozásnál,
így ti könnyebben vezethetitek a programot.
Az étkezés után tálaljátok fel a tortát és a jégkrémet.
Alapszabály, hogy az első szelet mindig a szülinaposé.
Érdemes diszkréten felírni egy papírra, hogy melyik
ajándékot kitől kapta a gyermeketek, így később
könnyebb lesz megköszönni.
A buli végén, elköszönéskor minden kis meghívottnak
adjatok valami kis apró ajándékot.
A legszebb, ha a gyermeketek adja oda, és közben meg is
köszöni, hogy eljöttek.

A szülinapi buli után
Köszönjétek meg a segítőknek a munkájukat e-mailben,
vagy telefonon.
A bulin készült képeket küldjétek el a meghívott gyerekek
szüleinek is.
Esetleg készíthettek közös online fotóalbumot a Google Fotók
oldalon, ahová minden szülő feltöltheti az általa készített
képeket.

Reméljük, hasznosnak találtátok a listát.
Jó felkészülést és szuper születésnapi bulit
kívánunk!
Ehhez mi is szeretnénk hozzájárulni ezzel a
kuponkóddal:
ELLENORZOLISTA
A kupon kódot a www.mavana.hu
webáruházunkban a vásárlás során a pénztár
oldalon használhatjátok fel, 5000 Ft feletti vásárlás
esetén 5% kedvezményt biztosít.

