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 ما في عيد ميالد
 

يوم بالسنة وبهن ال يوجد لنا  364حفلة يوم ميالد تكون مرة واحدة بالسنة . ولكن يوجد ايضا 

 ؟؟؟؟ يوم ميالد . اال نستحق ان نحتفل بهن ؟

اليوم نقوم باالحتفال ب " ما في عيد ميالد " سعيد . الحفلة هي لكل من ليس له يوم ميالد اليوم . 

 . والكل مدعوا للحفلة

 االهداف : 

 استجمام وانبساط بالمخيم الصيفي . 

 

 االدوات : 

 . ) بطاقات دعوة ل ال يوجد يوم ميالد اليوم ) مرفق نموذج للدعوة 

  . ادوات للكعكة لكل فرقة وشموع لعيد الميالد 

  . مواد لتحضير تاج ألعضاء الفرق توزع على كل فرقة على حدى 

 رفق مثال ( اغنية ال يوجد اليوم يوم ميالد ) م 

 . بالونات للتزيين 

  . اكياس عيد ميالد مع حلوى 

  . كاسات من عصير التوت 

  . ادوات أللعاب ممكن تحضيرها ألعياد الميالد 

 

 سير الفعالية :

  . " من بداية اليوم نعلق في انحاء المؤسسة دعوات " ال يوجد اليوم عيد ميالد 

  : كل فرقة تحصل على مجموعة من المهمات لتحضيرها بعد الظهيرة ، قبل وقت الحفلة 

 تحضير كعكة ال يوجد يوم ميالد )ممكن عملها كمنافسة بين الفرق ( . -

 لصنع تيجان او قبعات لكل اعضاء الفرقة  -

 لكتابة تهنئة بمناسبة ليس اليوم يوم ميالد .  -

  بالبالونات .نتجمع بالمساء في قاعة مزينة 

  عريف الحفل يفتتح بقول " تجمعنا اليوم لنحتفل بليس لدينا اليوم يوم ميالد وليكون حظ سعيد لكل من

 ليس له اليوم عيد ميالد . " 

 . كل فرقة تعرض وتقرا التهنئة الخاصة بها 

  . نغني اغاني ممكن تحويلها لليس اليوم يوم ميالدي 

 حن نعلم انه حتى في اليوم الذي ليس لنا به عيد ميالد دعواتنا نغني ونطفئ الشموع ونتمنى دعوات ون

 تستجاب . 

  نوزع على االوالد اكياس مملؤة بالحلوى ونوزع عليهم العصير والكعك  وننهي بالغناء  –للنهاية

 وباألجواء الفرحة . 

يوم غد لديه اذا وجد بالصدفة لولد فعال يوم ميالد وصادف هذا بنفس اليوم نشجعه ونقول له انه من 

 يوم ليس فيهن يوم ميالد  364

 

 

 

 



 

 مجلس أوالد الداخلية  –جميع الحقوق محفوظة ألوالد ذوي االحتمال  ©

 اليوم ما في عيد ميالد  

 ما في عيد ميالد 

 ما في عيد ميالد 

 ألي واحد 

 لنا عيد سعيد  

 مكللباألناشيد

 ألنه لوال لواحد في اليوم يوم عيد 

 

 ما في عيد 

 ما في عيد 

 والكل فرحان وسعيد

 امنية وغنية عبطة وهدية 

 على الرغم من انه ما في عيد 

 ما في عيد 

 ما في عيد والكل فرحان وسعيد 

 

 

 كلمات 

 ياسمين سالمه 

 

 

 هادا اليوم لنحلم

 لنحقق االحالم 

It’s a celebration  

 يوم كمان   364

Happy no birthday to you  

 وكتير من االحالم 

 رقص وفرح حتى الصبح 

Happy no birthday to you 

 والسنين بيمرقوا

 مكييفين  بفرح وسعادة 

 

Always   

 االوالد بيكبروا

 وكمان سنة بيكبروا

It’s acelebration  

 مرتين بالسنة كمان 

Happy no birthday to you  

 االحالم محققة 

 والكل فرحان 

 دائما في سبب للحفلة 

Its my party  

 

 ياسمين سالمه 


