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  גליה כהן/  יום הולדת פיות

  

  ילדת היומולדת מחופשת לפיה ובידה שרביט . חגיגת יו� הולדת קסומה מתאימה לבנות צעירות

  . קסמי�

  

  :חומרי�

  ילד יו� ההולדת צובע אות� ומחלק למוזמני�� הזמנות �

 כתר ושרביט,  כנפיי��תחפושת של פיה   �

  פאזלי� של פיות3�4 �

� או זהב או חוט סיליקו  שקו� להכנת שרשראות סרט מתנות כס+ קשיות צבעוניות גזורות  �

 .לפינת היצירה) שפירקנו משרשרת סוכריות(או דגני בוקר צבעוניי� ע� חור וסוכריות 

 ממרח שוקולד וסוכריות קטנות+ עוגיות בצורת כוכבי�  �

  נצנצי� ואיפור לעיניי�–לפינת איפור  �

 דבק  מסטיק, נשיקות, צפרדע גדולה על בריסטול �

 ! לא הכרחי–כנפיי� כמספר המשתתפי� , ולי�  ממפל או ניילו  צבועפרחי� גד �

 כרטיסיות ע� שמות בעלי חיי� �

 כ� גדולה וכוכבי� ממוספרי� כמספר הילדי� , קערה, קשיות כמספר הילדי�, צלחת �

 תיבת אוצר מלאה בסוכריות או כל ממתק אחר,  סוכריות עטופות בצלופ 5�6 �

 'לשיר לה וכדו, לרקוד ע� הפיה, לבר) את הפיה: משימה בלוני� מלאי� בנצנצי� ופתק 5�6 �

  

  :הכנה

אפשר לנסות ולהגשי� לה ... מבררי� ע� ילדת היומולדת כמה משאלות שהיתה רוצה להגשי�

א� החלו� שלה הוא לטוס מסביב : אחת מהמשאלות עד כמה שנית  לכבוד יו� ההולדת לדוגמא

א� החלו� שלה הוא להיות רקדנית אפשר לארג  , לעול� אפשר לקנות לה גלובוס או מטוס צעצוע

  .מסיבת ריקודי� שהיא תככב בה ועוד כיד הדמיו 

  ".סוכריות הקס�"מחביאי� מראש את סוכריות הקס� וקופסת האוצר ממשחק 

אפשר (מפה נוצצת : עורכי� שולחנות קסומי�, מקשטי� את החדר בתמונות של פיות וכוכבי�

מכיני� פינת איפור ע� הרבה נצנצי� וצלליות , רת כוכבי�לפזר נצנצי� וחובקי מפיות בצו

  .מבריקות ופינת יצירה להכנת צמידי� למשתתפות במסיבה

  

  :מהל� המסיבה

  .בכניסה למסיבה כל ילדה מקבלת  חלק של פזל וביחד מרכיבי� את הפיות

ש� . הכדי להיכנס למסיבת פיות צרי) להגיע מגונדרות ומקושטות ולכ  מתחילי� בפינת היציר

וסוכריות קטנות צבעוניות ) פרוט לופס(מכיני� תכשיטי� מדגני בוקר צבעוניי� ע� חור 

משחילי� את הממתקי� על סרט מתנות כסו� או על חוט ). שמוציאי� משרשרת סוכריות(

  יום הולדת
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לחילופי  נית  להכי  את השרשראות או הצמידי� מקשיות צבעוניות .  סיליקו  שקו� וקושרי�

  ...י� את הבנות לפינת האיפור להשלמת ההופעהמכא  מפנ. גזורות

  ...וכעת כשכול  כל כ) יפות ונוצצות אפשר להתחיל לחגוג

  

  :רעיונות למשחקי�

d  המל) אמר"בסגנו  ... אמרה_____ הפיה הקסומה"... 

d  נשיקה לצפרדע 

  הפיה מכסה כל פע� את עיניה של אחת המשתתפות   . לנשק את הצפרדע____ עזרו לפיה "        

  מי שהדביקה הכי קרוב    .         ועליה לנסות להדביק את השפתיי� בדיוק על פיו של הצפרדע

  .        זוכה בפרס או בממתק מהפיה

d   ריקוד הפרחי� 

  משמיעי� ברקע מוסיקה   , ספר המשתתפות אחד פחות ממ–        מפזרי� על הרצפה פרחי� 

  ילדה . בכל פע� שהפיה עוצרת את המוסיקה על כל בת לעמוד על אחד הפרחי�.         מתאימה

 .האחרונה שנשארה זוכה בפרס.         שפספסה יוצאת מהמשחק

d הפיה הקוסמת 

  ה זו שולפת  ילדה שהתנדבה למשימ.         מכיני� מראש כרטיסיות ע� שמות של בעלי חיי�

  אותה בעזרת שרביט הקס� והופכת אותה " מכשפת"הפיה הקוסמת .         כרטיס מהערימה

  הילדה מציגה בפנטומימה את החיה ושאר הקבוצה מנחשת .         לחיה שכתובה לה בכרטיס

  .        איזו חיה

d שיקוי הקסמי� 

  עליה לזכור , ה מקבלת כוכב וקשיתכל ילד.         מכיני� כוכבי� ממוספרי� כמספר המשתתפות

  מניחי� את כל הכוכבי� על צלחת ובידי הפיה מפקידי� .         את המספר הרשו� על הכוכב

  על כל ילדה בתורה להעביר כוכב מהצלחת לקערה שבידי .         קערה גדולה וכ� לערבוב

  שיקוי הקסו� ומוציאה בזה מערבבת הפיה את ה, לאחר שסיימו. שאר הבנות מעודדות.         הפיה

 . זוכות בפרס–בעלות הכוכבי� שעלו בגורל .  כוכבי�2�3        אחר זה 

d סוכריות הקס� 

  מצמידי� לכל סוכריה פתק ובו רמז למיקומה של ,  סוכריות בנייר צלופ 5�6עוטפי�         

   סוכריות כמספר הסוכריה האחרונה מובילה אל תיבת האוצר שבה טמונות,         הסוכריה הבאה

 .מספרי� שאלה סוכריות קס� וה  מובילות אל האוצר.         הילדות

d  גש� של נצנצי� 

  מכניסי� לתו) כל בלו       , !)לא להגזי�(ממלאי� בלוני� כמספר שנות היומולדת בנצנצי�        

  , ת קסמי�מספרי� לבנות שהבלוני� מלאי� באבק.        פתק משימה וקושרי� אות� ביחד גבוה

  הפיה מפוצצת בלו  והמתנדבת מכוסה   .        מושיבי� כל פע� ילדה אחרת מתחת לבלוני�

  לרקוד , לבר) את הפיה: המשימות ה .        בנצנצי� מתבקשת למלא את המשימה שבפתק

  .'לשיר לה שיר וכדו,        איתה


