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Weselny dziecięcy świat

W

iele Par zastanawia się, czy zapra-

o przyjeździe maluchów pozostawić ich ro-

szać małe dzieci na ślub i przyjęcie

dzicom.

cja dziecięcego menu i stołu jedynie dla

weselne. Wszystko tak naprawdę zaleŜy od

Na ostatecznej liście gości są dzieci – co wte-

dzieci. Mali goście będą zachwyceni, jeŜe-

samych zainteresowanych. Z zasady to Pan

dy? Wśród opinii zamieszczanych na ślub-

li zostaną potraktowani powaŜnie i wyjąt-

Młody optuje za tym, by dzieci nie było na

nych forach internetowych moŜna znaleźć

kowo. Przygotowanie kolorowego stołu

ślubie, a Panna Młoda przeciwnie – nie wy-

wiele dobrych rad, w jaki sposób zorganizo-

z zabawnymi przysmakami przystosowa-

obraŜa sobie swojego wesela bez małych

wać dzie- ciom czas podczas ślubnych uro-

nymi specjalnie dla dzieci zajmuje niewiele

księŜniczek i małych ksiąŜąt, bez ich spon-

czystości. Oto kilka pomysłów:

tanicznej radości i zabaw. Jak zatem zorga-

 Wynajęcie animatora/animatorki zabaw dla

 Zainteresowanie dzieci moŜe wzbudzić takŜe fotograficzna sesja plenerowa (jeŜeli tako-

 Równie dobrym pomysłem jest organiza-

czasu, a daje swobodę i radość rodzicom.

nizować czas najmłodszym gościom?

dzieci – jedna z najpopularniejszych propo-

Zapraszając znajomych czy rodzinę, o któ-

zycji. Zadaniem takiej osoby jest przede

wa ma miejsce w dniu wesela). Niezwykłą

rych wiadomo, Ŝe mają małe dziecko, war-

wszystkim organizacja czasu, zabaw, kon-

pamiątką będą zdjęcia z najmłodszymi bie-

to pamiętać, Ŝe takie zaproszenie moŜe być

kursów dla najmłodszych biesiadników w

siadnikami. Dzieci wcale nie muszą prze-

skierowane równieŜ do dzieci. Najczęściej

taki sposób, by zarówno Państwo Młodzi, jak

szkadzać w zabawach weselnych. Doś-

realizuje się to w formie: Mają zaszczyt za-

i goście weselni nie byli znuŜeni opieką nad

wiadczenie podpowiada, Ŝe często to one

prosić ………… wraz z dziećmi. Taki zwrot

małymi, ale i tak, aby dzieci nie nudziły się,

najlepiej bawią się na przyjęciu, a zdjęcia

gdy starsi się bawią.

z maluchami czy uwiecznione na filmie

grzecznościowy pozwoli na wyeliminowa-

 Przygotowanie specjalnego kącika zabaw

mi osobami. JeŜeli zabraknie dopisku o po-

dla najmłodszych. W takim kąciku mogą

ciechach, moŜna się spodziewać, Ŝe zapra-

znaleźć się nie tylko zabawki, ale takŜe

szani poczują się uraŜeni. Warto decyzję

gry, stolik z kolorowankami itp.

tańce z nimi są wspaniałą i niezapomnianą pamiątką na długie lata.
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nie moŜliwości skłócenia się z zapraszany-

