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Partiden 1 Ay Önce
Partiye kimleri çağıracağınıza karar verin.
Çocuğunuzla nasıl bir temada doğum günü istediği hakkında
konuşun.
Sihirbaz, palyaço gibi eğlenceyi sağlayacak birini istiyor iseniz
araştırmaya başlayın.
Dışarıda partiyi düzenliyor iseniz o yer ile görüşün.

Partiden 4 Hafta Önce
Tarih belirlemeden önce mutlaka gelmesini istediğiniz
kişilerin boş günlerini öğrenin.
Davetiyelerinizi hazırlayın ve yollayın. Başlangıç ve bitiş
saatlerini eklemeyi unutmayın.
Partide olacak etkinlikleri n sıralamalarını ve zamanlarını
düzenleyin.2-3 saati enerjisi yüksek ve sakin oyunlar ile
dengelemeyi unutmayın.
Parti için gerekli olacak malzemeler listenizi hazırlayın.
Dekorasyon için balonlar, şapkalar, süsler; oyun için
malzemeler, müzik, kağıt tabak, peçete, çatal, bıçak vb.
Partinin teması için süsleri, küçük hediyeleri sipariş verin
veya alın.
Partiyi dışarıda düzenleyecekseniz o yerde rezervasyonunuzu
yaptırın.

Partiden 3 Hafta Önce
Yemek için menünüzü hazırlayın.
Gıda alışveriş listenizi hazırlayın.
Partide desteğini istediğiniz kişilere haber verin.
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Partiden 1 Hafta Önce
Bahçede düzenlediğiniz parti için çevreyi temizleyin,
hazırlayın.
Geri dönüş yapan kişileri kesinleştirin, henüz geri
dönmeyenleri takip edin.
Yemekleri evde yapacak iseniz önceden yapabileceğiniz
hazırlıkları yapın (hazırlayıp buzluğa atmak gibi)
Pastayı ısmarlayın.
Balonları alın/ısmarlayın.

Alışveriş listesini kontrol edin.
Çocuğunuzun parti için ne giyeceğini konuşun.
Gerekli ise kıyafeti ısmarlayın.

Partiden 3 Gün Önce
Gıda alışverişine çıkın.
Evinizde veya ortamda güvenlik kontrolü yapın.
Partide çekim yapmak için makinelerinizi kontrol edin.
Giderken vermek üzere ufak hediyeleri hazırlayın.

Kişilerin paltolarını eşyalarını bırakabilecek bir alan
oluşturun.
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Partiden 1 Gün Önce
Dekorasyonu yapın!
Mümkün olan tüm yemeklerin hazırlıklarını tamamlayın.

Evin temizliğini tamamlayın.
Ortamdaki eşyaların yerini düzenleyin.
Partide hediyeleri açılacak ise çocuğunuza teşekkür etmeyi
hatırlatın.
Çocuğunuz partisi için giyeceklerini kontrol edin.
Kendi giyeceklerinize göz gezdirin.

Parti Günü!
Yemekleri yerleştirin.
Son dakika yemek hazırlıklarını tamamlayın.
Pasta ve balonları teslim alın.
Hediyelerin kimden geldiğini not edin.
Oyunları yönetebilecek bir kişiye oyun listesini ve
yönergeleri verin.
Fotoğraf çekmeyi unutmayın!

Partiden 2-3 Gün Sonra
Çocuğunuzun hediyeler için teşekkür aramalarını ve
notlarını düzenlemesine yardımcı olun.

