Skattejagt – Gode ideer til fødselsdag
Da rører man sig samtidig med at man skal tænke lidt fantasifuldt og så bliver man
godt sulten ovenpå sådan en leg. Man kan evt. lege skattejagt efter bollerne og
lagkagen. Når man så har leget kan man så få pølser med pommesfrites og i en
anden skål kan man lave en salat evt. i flere forskellige skåle, så kan man selv
vælge, om man evt. vil have gulerødder eller agurker evt. med pitabrød til- så kan
alle nemlig få det.
Jeg har oplevet at til min fødselsdag var der en, der havde sukkersyge. Så mor lavede en lille
lagkage uden sukker. og da han ikke måtte få for fed mad, fik han pitabrød med salatfyld og
pølser, det endte med, at vi alle ville have pitabrød til. Så kunne vi selv stoppe noget godt i
dem.
Det er min mening om en god og HENSYNSFULD fødselsdag. Man skal altid sørge for at spørge
forældrene, om deres barn må få alt.
Chokoladen mor købte til os var uden sukker og det kunne ingen af os smage, så gik det heller
ikke ud over nogen.
Hilsen Nicolaj 4 år og mor.
Sådan gør du:
Hvordan du skal gribe skattejagten an afhænger meget af børnenes alder. Selv meget små
børn syntes, at det er sjovt at gå på skattejagt, men så skal du have mere hjælp.
Du kan lave skattejagt i haven, gården eller i hjemmet. Der er flere rum børnene kan lede i.
Du ligger ”skatten” forskellige steder. Der er en skat per person.
Er der tale om mindre børn, kan du dele dem op i hold 2 og 2. Du kan give dem et stikord. Det
kan være: se efter nederst i haven i knæhøjde. Hjælp dem af sted og guide dem: Nu er du ved
at være der, se lidt højere, eller lidt lavere. Der vil være jubel, når ”skatten” er fundet.
Er der tale om større børn kan du eventuelt lave et skattekort. Det er en god ide stadig at dele
børnene op i hold, og lave et skattekort for hvert hold.
Kortet kan du lave af bagepapir. Riv kortet ud. Du kan tage en tændstik og brænde hjørnerne.
Så bliver det et næsten et gammelt kort. Så kan du lave en tegning af ting i haven. Et træ,
legehuset, gyngestativet eller andet børnene kan kende, og lave en vej de skal gå. Du kan
gøre det samme, hvis i skal være inde i huset. Og så er det bare af sted og lede efter skatten.
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Til fest på slottet
Børn i børnehavealderen - drenge som piger, er ofte meget optaget af prinser, prinsesser,
riddere, konger, hofdamer osv. Fødselsdagen her er en temafest, som jeg selv synes er meget
overkommelig.
Erfaring: overkommeligt både økonomisk og arbejdsmæssigt!
Idé: Fødselsdagsbarnet er en rigtig prins/prinsesse, og inviterer til fødselsdag på slottet. De
andre børn er ligeledes prinser/prinsesser, men som prinsessen på ærten, skal de først vise, at
de virkelig er kongelige, før de kan feste til de revner.
Forløb:
0. Indbydelser sendes ud på hvide kort med guld-tush-bort - prinser og prinsesser bydes til
fest!
1. Udeløb/skattejagt: Børnene finder sammen (mindst 3) poster udenfor, og igennem
prøverne/posterne viser de, at de virkelig ér prinser/prinsesser. post 1: bukke/neje-post
(børnene skal vise, at de kan sige kongeligt goddag!). Post 2: yndigt boldspil for prinsesser,
drabelig sværdkamp for prinser (legesværd og halm-balle eller lign.). 3.post: Tornerose var et
vak-kert barn (fælles sangleg). Skat: "kiste" med prinsesse/prinse-kroner og andet kongeligt
pynt.
2. Inde: Kronerne dekoreres og sættes på prinser og prinsessers hoveder. (Vi klippede
kronerne i forvejen af guld-gavepapir (billigt), og lod børnene lime "juveler" af metal-papir på
selv.
Så klipsede vi dem sammen og klipsede elastik i pigernes smalle kroner - vupti - et
udstyrsstykke uden lige...
3. Fest-taffel: Bordet dækkes med ensfarvet dug og sølvpapir som "løber". Dekoreres med
eks. efeu-grene eller andet stilligt fra haven. Dæk smukt bord med rigtige tallerkner og rigtige
glas og servietter foldet enkelt. Og stil fyrfadslys på løberen - eller kandelabre, hvis I har.
Børnene bliver i utrolig højtidelig stemning ved sådan et bord, og vil gøre alt for ikke at
smadre glassene!
4. Mad: Noget enkelt - hof-frikadeller, prinses-selår (kyllingelår), kongelige kartoffel-snitter
(pommes frites) og ridder-bomber (cherry-tomater og agurkestave) - drikke: Vin selvfølgelig
(rød frugtsaft i vinflasker).
5. Bagefter: fri leg og måske nogle sanglege
Bro-bro-brille; tre små soldater osv).
6. Eventyr-oplæsning: Prinsessen på ærten, hvis børnene er 4-5-år; Klodshans - kan læses op
hvis børnene kan koncentrere sig i ca. 20 min.
7. Skrub-hjem-mad: Slotskage - Husets ynglingsbradepandekage skæres ud i "byggeklodser"
som man på en sølvpapirs-beklæde bradepande byg-ger op til et slot med tårne - brug glasur
som "cement". Pyntes med dannebrogsflag på toppen og evt. chokoladeknapper eller andet
slik. Pynt måske også med cerpentiner og stjernekastere. Giv "champagne" til - sportsvand
hælde op i glas.
Festen var en absolut succes for både børn og arrangører - alt kunne planlægges i forvejen,
børnene brugte deres forventning og fantasi både før, under og efter festen - nogle af pigerne
kom i store kjoler og guldsko, drengene havde taget deres ridderskjolde med!
Og hvis man vil sætte prikken over I et som dronning eller konge på slottet, kan man jo selv
klæde sig ud i sit stiveste puds!
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En fødselsdag med masse af aktiviteter
En fødselsdag med masse af aktiviteter.
Vi har flere gange med succes brugt følgende koncept ved afholdelse af
børnefødselsdag.
Når børnene kommer bliver alle gaverne lagt samlet på et gavebord. Når alle er
kommet, starter vi med legen "Flaskehalsen peger på".
Den som flaskehalsen peger på henter så sin gave fra gavebordet. På den måde ser alle, hvilke
gaver fødselsdagsbarnet får og gaverne "drukner" i tumult. Dette synes selv børn i 9-10 års
alderen er sjovt, hyggeligt og "spændende".
Der går også lidt "sport" i at gætte, hvad gaverne er. Så får de en mindre is. Derefter leges.
Vi har skiftet mellem følgende:
Konkurrencer: Børnene deles ved simpel lodtrækning i to (eller flere alt efter antal) hold:
Sækkevæddeløb, kartoffel på ske (stafet), spise "snørebånd" med hænderne på ryggen.
Følgende lege er brugt: Balloner pustes op og bindes på snor. Snoren bindes på tværs mellem
to punkter og der kastes med dartpile efter ballonerne (stor succes), et fodbold-mål i hobbystørrelse forsynes med "forhindringer" (spande, brændestykker eller hvad man har til sin
rådighed) sættes og hænges i målet. Der skydes på mål (dette er faktisk sværere end de fleste
børn forventer).
Desuden har vi også lavet skatte-jagt rundt i kvarteret. Ved mindre børn følger en voksen
gruppen og "posten" er kortet til at finde næste "post". Ved større børn sendes de af sted
alene, og får et kort over hele ruten udleveret. Børnene har været fordelt i 2 grupper og får
forskellige ruter. Posterne er bogstaverne fordelt i tilfældig rækkefølge, som skal
sammensættes til et ord. Ordet er gemmestedet for skatten.
Som hjælp kan følgende metode benyttes: det ene hold samler røde bogstaver og det andet
hold blå bogstaver. Det endelige ord skal sammensættes med hvert andet bogstav blåt og
hvert andet bogstav rødt. Ordet "sandkassen" kan børn i anden klasse godt stave. Skatten
"godteposer" er så pakket ind og gravet ned i sandkassen. Det kræver at børnene samarbejder
og de går op i det med liv og sjæl.
Efter de "faste" lege er det spisetid. Menuen har mange gange bestået af frikadeller med
pasta og ananas-stykker. Dette indtages med stor tilfredshed. Der er yderligere den fordel at
frikadellerne kan steges i forvejen og varmes i ovnen i ovnfaste fade og pasta er hurtigere at
koge.
Jeg har tidligere blandet ananas og pasta, men der nogle som ikke bryder sig om ananas og
derfor serves ananas-stykkerne nu som tilbehør. Ananas-stykkerne gør det lidt friskt, da de
færreste børn spiser dressing. Alternativt kan der serveres sandwich, bestående af toastbrød
klappet sammen med skinke, leverpostej, spegepølse m.v. og skåret i trekanter. Vi har også
grillet (ved sommer-fødselsdage) hotdogs.
Efter spisningen er der "fri leg". Da der jo også skal være tid til almindelig hygge, som at vise
sit værelse og legetøj frem.
Vi slutter af med lagkage med lys og fødselsdagssang. Lagkagen laves med et lag creme og et
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lag med et tyndt lag flødeskum med 2 af årstidens frugter (kiwi, jordbær, banan, ananas). Der
pyntes med et tyndt lag flødeskum pyntet med samme frugter, som brugt indeni lagkagen.
Frugterne gør lagkagen frisk og der spises med god appetit. En lagkage pr. ca. 10-12 børn.
Fødselsdagsbarnet vælger fødselsdagssang og der sluttes af med "råbe Hurra" Hvis der ikke er
delt godteposer ud i forbindelse med skattejagt, deles der godteposer ud, når børnene går
hjem. Arrangementet plejer at være en succes.
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