פעילות הפגה

מסיבת "אי יו הולדת"
יו הולדת יש רק פע בשנה .אבל יש עוד  364ימי בשנה בה אי לנו יו הולדת .לא מגיע לנו לחגוג בה?
היו נחגוג "אי יו הולדת" שמח .המסיבה היא עבור כל מי שאי לו היו יו הולדת .כול מוזמני!
מטרות:
בילוי של כי והנאה בקייטנה.

חומרי:
•
•
•
•
•
•
•
•

הזמנות למסיבת אי יו ההולדת )נספח(
חומרי לעוגה לכל קבוצה ונרות יו הולדת
חומרי להכנת כתרי לכל קבוצה
שירו היו אי יו הולדת )נספח(
בלוני לקישוט
שקיות יו הולדת וממתקי
מי פטל וכוסות
אביזרי למשחקי יו ההולדת השוני שנבחר לשחק

מהל הפעילות:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
*

יו מראש נתלה ברחבי הפנימייה הזמנות למסיבת ה"אי יו הולדת".
כל קבוצה תקבל מספר משימות להכנה אחר הצהריי בקבוצה ,לפני המסיבה:
 להכי עוגת אי יו הולדת )אפשר לעשות זאת כתחרות בי הקבוצות(. ליצור כתרי או כובעי לכל ילדי הקבוצה לכתוב ברכת אי יו הולדת מקוריתמתכנסי בערב באול מרכזי שיקושט בבלוני.
מנחה המסיבה יפתח ואמר ש"התכנסנו כא לחגוג אי יומולדת ושיהיה במזל טוב לכל מי שאי לו
יומולדת היו"!
נשחק את משחקי יו ההולדת הקלאסיי :החבילה עוברת ,להשחיל נר לבקבוק ,למצוא סוכרייה בקמח
ועוד.
כל קבוצה תציג ותקרא את הברכה שלה.
נשיר שירי מתו" שירו "אי יו הולדת" )מצור (
נשיר "אי חגיגה בלי עוגה" .נכבה את הנרות על העוגה ונבקש משאלה כי ידוע שיו הלא יומולדת הוא
יו בו משאלות מתקיימות.
לסיו -נחלק לילדי שקיות יו הולדת ע ממתקי ,מי פטל ופרוסת עוגה ונקנח בשיר "שנזכה לשנה
הבאה".
א במקרה היה לנו ילד שזה יו ההולדת שלו ננח אותו שזה לא נורא ,ממחר יש לו  364ימי "אי יו
הולדת" לחגוג.
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"אי יו הולדת אי רק פע בשנה"

"אי יו הולדת אי רק פע בשנה"

אנו שמחי להזמינכ למסיבת "אי יו הולדת"

אנו שמחי להזמינכ למסיבת "אי יו הולדת"

מתי?

מתי?

_____________________

איפה?

איפה?

____________________

מה להביא?

____________________

מה להביא?

המו מצב רוח

למי חוגגי בכלל?

_____________________

לכל מי שאי לו יו הולדת

המו מצב רוח

למי חוגגי בכלל?

ביו ______________ .

לכל מי שאי לו יו הולדת

ביו ______________ .

מצפי לראותכ !

מצפי לראותכ !
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היו אי יו הולדת
מילי :בנציו רסקי
לח :ורדה גלבוע

גדלתי בשנה
אי יו הולדת
ואי יו הולדת
ואי יו הולדת
לא אחד

מילי ולח :עממי

אי יו-הולדת ,אי יו-הולדת,
אי יו-הולדת הנה בא
ואני שמחה רוקדת
לא גדלתי בשנה.
הופ הופ טרללה
לא גדלתי בשנה.

חג לנו שמח
וזר לנו פורח
כי אי יו הולדת
לא אחד

רק באי יו הולדת
מילי :בנציו רסקי
לח :עממי

אי יו הולדת
חגיגה נחמדת
מה נעי ומה נחמד
שכל ב וכל בת
לא לא נולדו ביו אחד
רק באי יו הולדת
רק באי יו הולדת.

HAPPY no BIRTHDAY TO YOU
מילי ולח :גקי עובד יעקב למאי גבריאל בטלר ומשה ד!

יו הולדת השמחה לילדי
מילי ולח :עממי

אי יו-הולדת ,אי יו-הולדת,
השמחה לילדי.
אי יו-הולדת ,אי יו-הולדת,
הבה נצא בריקודי.
בידיי ה" ה" ה"
וברגליי ת" ת" ת".
לה לה לה…
אחת ,שתיי שלוש.

תרו תרועה
מילי ולח :עממי

תרו תרועה,
תרו תרועה,
אי יו הולדת,
אי יו הולדת הנה בא.

אי יו-הולדת ,אי יו-הולדת
אי יו-הולדת הנה בא
ואני עליז שמח
לא גדלתי בשנה.
הופ הופ טרללה
לא גדלתי בשנה.

זה היו
לחלו
ניגנב ביחד
IT'S A CELEBRATION
זה בא לי  364פעמי בשנה
HAPPY no BIRTHDAY TO YOU
חלומות יתגשמו
א נחגוג ונרקוד עד הבוקר
HAPPY no BIRTHDAY TO YOU
שהשני יעברו
בכי בשמחה ובאושר
ALLWAYS
ילדי מזדקני
עוד שנה עוברת
IT'S A CELEBRATION
זה בא לי  364ימי בשנה
HAPPY no BIRTHDAY TO YOU
חלומות יתגשמו
א נחגוג ונרקוד עד הבוקר
HAPPY no BIRTHDAY TO YOU
שהשני יעברו
בכי בשמחה ובאושר
ALLWAYS
יש סיבה למסיבה
IT'S MY PARTY
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