
Dekoracje    
Określ budżet na dekoracje w stylu wybranego motywu przewodniego.

Wybierz maksymalnie trzy kolory dodatków.

Zadbaj o radosny nastrój przyjęcia, sięgając po kolorowe świeczki, girlandy i balony.

Pozwól solenizantowi poczuć się wyjątkowo i zadbaj o niebanalny wygląd jego miejsca przy uro-
dzinowym stole.

Przygotuj urocze winietki, serpentyny i kolorowe talerzyki – dzięki nim goście nie przejdą obok 
urodzinowego stołu obojętnie.

Zorganizuj dodatkowe miejsce na prezenty, np. pod tablicą urodzinową.

Zaproszenia 
Jeśli impreza będzie miała określony motyw przewodni, sięgnij po zaproszenia odzwierciedlające 
motyw przewodni urodzin.

Zaproszenia rozdaj na 3 do 4 tygodni przed przyjęciem urodzinowym.

Wypisując zaproszenie, nie zapomnij uwzględnić informacji dotyczących miejsca, czasu a także 
motywu przewodniego urodzin!

Uchyl rąbka tajemnicy i poinformuj gości o zaplanowanych aktywnościach.

Wiesz, czego twoja pociecha życzy sobie na urodziny? Jako wskazówkę zdradź życzenia malu-
cha. 

Przypomnij gościom o odzieży wodoodpornej lub przebraniu pasującym do tematyki urodzin.

Na wszelki wypadek poproś o podanie numeru kontaktowego lub informacji o alergiach i nietole-
rancjach pokarmowych dziecka.

Podaj swój numer kontaktowy lub adres e-mail, aby goście mogli potwierdzić przybycie malca.

Zaproszenia, motyw przewodni, prezenty, dekoracja, gry, zabawy… lista zadań zdaje się nie mieć końca! 
Kluczem do sukcesu jest tu bez wątpienia dobry plan. Aby w ten szczególny dzień wszystko poszło jak po 
maśle, przygotowaliśmy dla ciebie praktyczną listę krok po kroku. Dzięki niej możesz mieć pewność, że w 
natłoku urodzinowych spraw i zadań nic nie umknie twojej uwadze.

Jak zaplanować urodziny dziecka 
wskazówki



Dopnij urodzinowe przygotowania na ostatni guzik i odkurz aparat fotograficzny, dzięki któremu uwiecznisz 
wyjątkowe chwile. Teraz wyśmienitej zabawie nic już nie powinno stanąć na przeszkodzie!  Więcej pomy-
słów i inspiracji znajdziesz w naszej serii artykułów „Jak zorganizować urodziny na dziecka?”

Żywność i napoje 
W razie wątpliwości zapytaj szkraba, co powinno znaleźć się na urodzinowym stole.

Przygotowując posiłki, weź pod uwagę alergie i nietolerancje pokarmowe zaproszonych dzieci.

Przekąski, które nie muszą być świeże w dniu urodzin, kup z ok. tygodniowym wyprzedzeniem.

Zwróć uwagę na to, by przekąski były zdrowe i pełnowartościowe. Dodatkowo unikaj słodyczy.

Niech urodzinowe potrawy zdobią dodatki kolorystycznie i tematycznie dopasowane do motywu 
przyjęcia.

Prezenty na urodziny dziecka   
Nie zwlekaj z zakupem upominku! Poszukiwania rozpocznij na kilka tygodni przed urodzinami, by 
na spokojnie znaleźć ten właściwy. Pamiętaj, by był to upominek, który wspiera rozwój poznaw-
czy, ruchowy lub intelektualny malucha.

By prezent okazał się strzałem w dziesiątkę, zapytaj w kręgu znajomych o ulubione motywy i 
postacie szkrabów.

Odpowiednio wcześniej przygotuj upominki i nagrody (pocieszenia) dla gości. 

Jeśli twoje dziecko zostało zaproszone na urodziny, zapytaj rodziców o życzenia solenizanta lub, 
jeśli prezenty zostały już kupione – o ich zdanie.

W przypadku droższych upominków zaproponuj pozostałym rodzicom, by złożyć się na jeden 
duży prezent.

Gry i zabawy   
Miej w zanadrzu plan B i przygotuj kilka gier i zabaw – dzięki temu unikniesz wpadki i błyskawicz-
nie zaproponujesz inną aktywność.

Zapytaj rodziców gości lub znajomych, czy pomogą ci w przygotowaniach.

Układając plan, połącz klasyczne aktywności i z oryginalnymi formami gier i zabaw!

Po wysiłku pozwól dzieciom na krótką przerwę na doskonalenie umiejętności manualnych, np. w 
formie zabawy w małego majsterkowicza. 

Jeśli organizujesz imprezę tematyczną, przygotuj listę z pasującymi elementami stroju, akcesoria-
mi, chustkami, tkaninami i makijażem.

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/jak-zorganizowac-urodziny-dla-dziecka

