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Bevezető 

 

Kedves zsúrszervező Anyukák és Apukák! 

Édesanyaként is tudom, hogy minden gyermek vágyik egy saját szülinapi zsúrra, ahová 

meghívhatja a barátait és ahol minden csak róla szól. Egy zsúr megszervezése sokszor 

nem könnyű, de örömteli feladat, sok mindenre kell figyelni, sok mindenről kell 

gondoskodnunk.  A meghívótól kezdve a dekoráción át, a játékokon keresztül az ételekig, 

italokig, mind-mind egy jól sikerült buli elengedhetetlen kellékei. Ma már sok cég 

foglalkozik szülinapi zsúrok szervezésével, akik, ha kérjük, megszervezik a zsúrt A-tól Z-

ig. Azonban, ha felvállaljuk a sokszor nem könnyű, de annál örömtelibb feladatot és 

magunk állunk neki megszervezni a csemeténk zsúrját, úgy rájövünk, hogy mégsem 

akkora ördöngösség és gyermekünknek is életre szóló élményt adunk vele.  

Ehhez kívánok segítséget nyújtani a Zsúrszervező kisokos első részével, melyben a 

zsúrszervezés fontosabb feladatait veszem sorba praktikus és kipróbált ötletekkel, 

sablonokkal. A készülődésbe bátran vonjuk be gyermekünket is, engedjük, hogy ő is részt 

vegyen a szervezés feladataiban, így számára is könnyebb a várakozás és jobban 

magáénak érzi a zsúrt.  

Mindenkinek örömteli készülődést, szervezést kívánok! 

 

 Ormai Katinka - Rekreációszervező 
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Egy kis odafigyeléssel és kreativitással magunk is felejthetetlen bulit szervezhetünk 

csemeténknek.  

Vegyük sorra a legfontosabb teendőket zsúrszervezéssel kapcsolatban.  

1. Az időpont kiválasztása. 

Első teendőnk a szülinapi zsúr időpontjának kiválasztása.  

Legszerencsésebb a szombat délutáni időpont (például 15 órától 18 óráig), mivel a 

gyerekek már túl vannak a délutáni alváson, nem kell leckét írniuk és este egy kicsit 

tovább is fennmaradhatnak. Szerencsés időpont még a péntek délután is, óvoda, vagy 

iskola után. Ennek előnye, hogy a hétvége mindenki számára szabad marad, hátránya 

viszont, hogy a gyerekek zsúrba való eljutásában valószínűleg be kell segítenünk, mert 

előfordulhat, hogy a szülők még nem végeznek a munkahelyükön és nem tudják 

megoldani gyermekük szülinapi buliba történő eljutatását. Akár pénteken, akár 

szombaton tartjuk a partit, a zsúr ne legyen hosszabb három óránál, kisebb gyerekeknél 

két óra is elegendő. Kerti parti esetén pedig mindig tervezzünk egy esőnapot is.  
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2. Vendéglista összeállítása. 

Következő feladat a vendéglista összeállítása. Ebbe mindig vonjuk be a csemeténket is, 

mivel azonban a gyerekek gyakran spontán döntenek, ezért nem árt, ha emlékeztetjük a 

jó barátokra is. :-) 

Ügyeljünk arra, hogy a meghívott gyerekek között ne legyen túl nagy a korkülönbség, és 

próbáljunk tartózkodni az udvariasságból, kötelességből való meghívásoktól is. A 

meghívottak létszáma nagyban függ a gyermek korától és a zsúr helyszínétől. Sokan az 

„ahány éves a csemeték, annyi barátot hívhat meg” elvet követik. Fontos a biztonság, 

egy strandon/vízparton tartott zsúrnál gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelő 

létszámú felnőtt segítségünk legyen. 
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3. Meghívók 

A meghívókat a tervezett időpont előtt 1,5-2 héttel korábban adjuk át, küldjük el. 

Ennél korábban nem érdemes elküldeni, mert félő, hogy megfeledkeznek az időpontról, 

illetve így a gyerekeknek is kevesebbet kell „várakozniuk”. A meghívókat megvehetjük 

boltban, letölthetjük internetről, vagy saját magunk, a csemeténkkel együtt is 

elkészíthetjük. Ha tematikus zsúrt szervezünk, akkor a meghívó kapcsolódjon a zsúr 

témájához, ezzel is jelezve a vendégeknek, hogy milyen partira számíthatnak.  
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Ami mindenképpen legyen rajta a meghívón: 

- ünnepelt neve (kitől érkezett a meghívó). 

- a meghívott neve, 

- időpont, 

- helyszín,  

- telefonszám, melyre a visszajelzést kérjük,  

- egyéb fontos információ, pl. vízparti bulinál hozzanak fürdőruhát stb. 

 

 

 

 

 

*Megjegyzés: Ez a meghívó egy kosaras névnapi zsúrra készült és a jegy formátumából adódik, hogy kétszer 

szerepel a helyszín és az időpont. Természetesen egy „hagyományos” meghívón ezt nem kell többször 

feltüntetni.   
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4. Dekoráció 

 

A dekorációval vidám hangulatot teremthetünk. A parti helyszínét díszíthetjük készen 

vásárolt dekorációs kellékekkel, de akár magunk is elkészíthetjük. A legegyszerűbb 

dekoráció a léggömb, amelyet a buli után a meghívott vendégeknek ajándékba is 

adhatunk. A másik látványos dekoráció, amely kiegészíti a léggömbös dekorációt, a 

könnyen elkészíthető zászló fűzér, boldog születésnap felirattal. Próbáljuk a dekorációt 

mindig a szülinap témájához igazítani, pl. egy hercegnős bulihoz készíthetünk papírból 

koronákat minden székre, vagy virágokat, egy kalózos partihoz pedig halálfejes zászlókat 

stb. Ügyeljünk arra, hogy a dekoráció színvilága harmonizáljon egymással. A dekoráció 

részét képezheti, az egyforma, parti témáját tükröző tányérok, poharak és szalvéták 

beszerzése is.  
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„Boldog szülinapot!” feliratú zászló fűzér készítése 

 

Szükséges eszközök: 

- színes karton 

- olló 

- ragasztó 

- szalag, vagy kötél 

- lyukasztó 

- sablon: 1., 2., 3., 4., számú melléklet  
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Elkészítés menete: 

1. Rajzoljuk körbe a zászló és a betűk sablonját.           

       

 

2. Vágjuk ki a mintákat. 

 

 

3. Lyukasszuk ki a zászlókat a sablonon megjelölt helyen. 
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4. Ragasszuk fel a betűket. 

 

 

5. Fűzzük fel a zászlókat. A szalagot jobb oldalon elölről fűzzük be, majd a bal oldali 

lyukon hátulról fűzzük vissza.  

 

 

Megjegyzés: a sablonok segítségével elkészíthető a „Boldog születésnapot!” felirat is. 

 

A „Boldog születésnapot!” felirathoz az alábbi betűk kellenek: B- 1 db, O – 3 db, 

L – 2 db, D – 1 db, G- 1 db, S – 2 db, Z – 1 db, Ü – 1 db, E, É – 1-1 db,  

T – 2 db, N – 1 db, A – 1 db, P – 1 db, ! – 1 db 

A „Boldog szülinapot!” felirathoz az alábbi betűk kellenek: B-1 db, O -3 db,  

L – 2 db, D – 1 db, G – 1 db, S – 1 db, Z – 1 db, Ü – 1 db, I – 1 db, N – 1 db,  

A – 1 db, P – 1 db, T – 1 db, ! – 1 db. 

 

Tipp: Téma parti esetén a zászlók is igazodjanak az adott témához. A zászlókat 

gyermekünk rajzával is dekorálhatjuk.   



 

 
© Gyerekbuli-gyerekzsúr   www.gyerekbuli.hu    Minden jog fenntartva! 

 
12. 

Zsúrszervező kisokos 1. – Hogy, minden gördülékenyen menjen. 2013. 

Papírcsákó készítése: 

 

Szükséges eszközök: 

- színes karton 

- olló 

- ragasztó 

- kalapgumi 

- lyukasztó 

- sablon: 5/a. számú melléklet 
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Elkészítés menete: 

1. Rajzoljuk körbe a sablont és vágjuk ki. 

   

 

2. Lyukasszuk ki a csákókat a sablonon jelölt helyeken. 

 

 

3. A szaggatott vonal mentén vonalzó segítéségével hajtsuk be a csákó oldalát.  
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4. Ragasszuk össze. 

 

 

5. Fűzzük be a kalapgumit és kössünk rá egy csomót.  

 

 

 

Tipp: A csákót díszíthetjük matricával, konfettivel, mintalyukasztóval lyukaszthatunk 

mintákat, de akár gyermekünk rajzával is feldobhatjuk. 
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Szívószál jelölő készítése: 

 

Szükséges eszközök: 

- színes karton 

- olló 

- ragasztó 

- szívószál 

- lyukasztó 

- sablon: 5/b. számú melléklet 
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Elkészítés menete:  

1. Körberajzoljuk a sablont és kivágjuk. 

  

 

2. Kilyukasztjuk a szívószál jelölőt a sablonon jelölt helyeken. 

 

 

3. Tetszés szerint dekoráljuk. 
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4. A szaggatott vonal mentén behajtogatjuk a papírt. 

 

 

5. Összeragasztjuk a két végét, ügyeljünk arra, hogy a lyukak egymás felett 

legyenek. 

  

 

6. A kész szívószál jelölőt ráfűzzük a szívószálra. 

 

 

Tipp: Óvodásoknál a gyerekek neve helyett rajzoljuk rá az óvodai jelüket. Téma parti 

esetében válasszunk a zsúr témájának megfelelő képet, és azt rajzoljuk rá, vagy 

ragasszunk rá nyomtatott képet, matricát.  

  



 

 
© Gyerekbuli-gyerekzsúr   www.gyerekbuli.hu    Minden jog fenntartva! 

 
18. 

Zsúrszervező kisokos 1. – Hogy, minden gördülékenyen menjen. 2013. 

5. Étel és ital  

A zsúr előtt mindig tájékozódjunk arról, hogy a meghívottak között van-e olyan, aki étel 

érzékeny. Amennyiben van, gondoskodjunk számára olyan ételről és italról, amit ő is 

fogyaszthat. A zsúrok általában délután (ebéd után) kerülnek megrendezésre, ezért nem 

kell nagy lakomával készülni, inkább kisebb szendvicsekkel, pogácsával, gyümölcsökkel, 

esetleg a parti témája szerint díszített muffinokkal és cake pop-pal kínáljuk a 

vendégeket. Lehetőleg kerüljük a chipseket, sós mogyorókat, nápolyikat és bolti kekszeket. 

A gyümölcsöt szívesebben fogyasztják a gyerekek, ha felszeleteljük és nyársra fűzzük. Az 

innivalóknál kerüljük a cukrozott üdítőket, helyette inkább készítsünk gyümölcsteát, 

szörpöket, melyet jól hűtsünk be a zsúr előtt. 
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6. Torta 

A torta valójában az étel-ital kategória része, de kétségtelenül a zsúr fénypontja. Ma 

már sok cukrászda készít formatortákat, így a torta is tükrözheti a szülinapi zsúr 

témáját. Ügyesebbek otthon is megpróbálkozhatnak különleges torták elkészítésével, de a 

"hagyományos" tortákat is feldobhatjuk a nagyobb hipermarketekben, cukrászdákban is 

beszerezhető dekorációs kiegészítőkkel, marcipánokkal. Interneten rengeteg lépésről-

lépésre ötletet találunk tortakészítésre. A gyerekek körében általában a csoki torta a 

legnépszerűbb, de sokan szeretik a gesztenye, gyümölcs, vagy dió tortát is. Itt is vegyük 

figyelembe, hogy egyeseknél néhány étel (mogyoró, dió stb.) allergiás reakciót okozhat. 
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7. Játékok 

A zsúrra mindig a korosztálynak megfelelő játékokkal készüljünk. Lehetőleg vegyesen 

állítsuk össze a játékokat/feladatokat, legyen benne mozgásos és gondolkodást, 

kézügyességet igénylő játék is. A tervezett játékokon kívül mindig hagyjunk időt szabad 

foglalkozásra is. Amennyiben megoldható, próbáljuk ki magunk is a játékot a zsúr előtt, 

pl. egy papírrepülő reptető versenynél nézzük meg, hogy az általunk hajtogatott repülő 

elég messze tud-e repülni, vagy egy pingpong labda fújó versenynél mire kell ügyelni, 

hogy mindenki egyenlő eséllyel indulhasson :-) 

 

 

 

A zenés játékokhoz a zenéket az ünnepelt kedvenc dalaiból válogassuk össze. A teljesség 

igénye nélkül álljon itt néhány zenés játék :-) 

- A gyerekek körében nagyon népszerű a lufi tánc nevű játék, azonban ezt inkább 

kisiskolás korosztálytól javaslom, ugyanis kisebb gyerekek gyakran félnek a lufi 

kidurranásától, megijednek tőle. A játék lényege, hogy minden gyerek lábára kötünk egy 

léggömböt, melyet tánc közben meg kell védenie, miközben a többi játékos lufiját 

igyekszik kidurrantani. Az a győztes, akinek a játék végére sikerül megőriznie a lufiját. 

- Igen kedvelt klasszikus játék a székfoglaló is. Ennél a játéknál eggyel kevesebb széket 

állítunk sorba, mint ahányan játszanak. Zenére mindenki elindul a székek körül, majd 

amikor megáll a zene, mindenkinek meg kell próbálnia leülni egy üres székre. Akinek ez 

nem sikerül, az kiesik. Minden kör elején kiveszünk egy széket, míg végül már csak két 

játékos és egy szék marad. 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=paper fly&source=images&cd=&cad=rja&docid=X6jrELseeL52GM&tbnid=8w-VAh9Fd3kPMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://barefootprof.blogspot.com/2011/05/what-flying-can-tell-us-about-our.html&ei=DccEUrC7C8mWtQbd2oHQAg&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNFIkOR4OiHmFF0o3caxzUedaKG_Uw&ust=1376131190247139
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- Zenés szobrok. Amíg szól a zene addig mindenkinek mozognia, táncolnia kell, de ha 

leáll a zene, akkor szoborrá kell merevedniük. Aki megmozdul, az kiesik a játékból. 

- Labdaadogatós. A zene ütemére a gyerekek körbe adogatnak egy labdát, amikor 

megáll a zene kiesik az a játékos, akinek a kezében éppen ott a labda. Ezt a játékot 

játszhatjuk más tárggyal is, egy kalózos bulinál körbe adogathatunk például egy kalóz 

kardot is. 

A mozgásos játékok milyenségét nagyban befolyásolja a zsúr helyszíne. Amennyiben nagy 

tér áll a rendelkezésünkre, netán kertben tartjuk a bulit, úgy a fogócskától kezdve a 

zsákba futáson keresztül sokféle ügyességi és mozgásos játékot játszhatunk, akár 

csapatjátékban is. Egy panellakásban azonban nem túl szerencsés kidobósat, vagy 

futkározós játékot játszani  Ilyenkor jól alkalmazhatóak azok a játékok, amelyekben 

megmozgatjuk a gyerekeket, de mégsem kell futniuk, ugrándozniuk. Ilyen például a zenés 

játékoknál ismertetett labdaadogatós játék, vagy a pohárfújó verseny is. Ennél a játéknál 

szükségünk lesz egy hosszú zsinegre és egy papír vagy műanyag pohárra, amelyet a 

közepén átlyukasztunk. A poharat felfűzzük a zsinegre és kifeszítjük. A poharat a zsineg 

egyik végéhez húzzuk szájjal kifelé. A feladat, hogy minél rövidebb idő alatt átfújjuk a 

poharat a zsineg másik végébe.  
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A gyerekek többsége szeret alkotni, kézműveskedni, az elkészült alkotást pedig büszkén 

viszik majd haza emlékként. Egy rövidebb kézműves foglalkozás jól beilleszthető minden 

zsúr menetébe. Itt nem kell megijedni és nagy dolgokra gondolni. Készíthetünk barátság 

köveket, festhetünk pólót, fűzhetünk nyakláncot. Amennyiben pedig téma partit 

szervezünk, úgy a kézműves foglalkozás kapcsolódhat a zsúr témájához. Egy királylányos 

partin készíthetünk például papírból koronát, fűzhetünk nyakláncot gyöngyből, vagy 

száraz tésztából. Erre mondhatod azt, hogy ez mind szép és jó, de ez inkább lányos 

dolog, addig a fiúk mit csináljanak. A tapasztalatom az, hogy a fiúk is szívesen alkotnak, 

főleg, ha az elkészült alkotás esetleg egyben a játék kelléke is. Egy indián partira például 

közösen elkészíthetjük minden gyerek tollas fejdíszét. Az összes játéknál, de a kézműves 

foglalkozásnál fokozatosabban ügyelni kell a biztonságra. Lehetőleg gyerekeknek való ollót 

adjunk a kezükben, festésnél ügyeljünk arra, hogy minden gyereknek jusson egy régi 

nagyméretű póló vagy ing, nehogy összefestékezzék a ruhájukat, amennyiben 

ragasztópisztolyt is használunk, akkor ügyeljünk arra, hogy ahhoz ne tudjanak hozzáférni 

a gyerekek.  
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A zsúrok menetében nagyobb gyerekeknél jól beilleszthető egy-egy rövidebb kérdéssor, 

találós kérdés, logikai feladvány (az interneten nagyon sok ilyet találunk). 

Összeállíthatunk a parti témájához kapcsolódó vicces totót, vagy akár zenés feladványt is. 

Kisebb gyerekeknél is jól működik egy meséket feldolgozó partin, ha például összeállítunk 

egy zenei mixet ismertebb rajzfilm slágerekből, a gyerekeknek pedig a zenerészlet alapján 

minél több mesét kell felismerniük. De készíthetünk illat totót, vagy tapintás segítségével 

történő párkereső játékot is játszhatunk. Itt a gyerekeknek tapintás alapján kell 

megtalálnia az asztalon letakart tárgyak között az előzőleg képen látott tárgyat. Szintén 

nagyon kedvelt játék a BINGO. Ezeket a játékokat lehetőleg mozgásos játékok után 

játsszuk. 
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Sok-sok játék ötletet találsz az alábbi könyvekben: 

- Nagy játékkönyv gyerekeknek (Alexandra Kiadó) 

- Heike Baum: Tapintás, szaglás, látás, hallás – Érzékelésen alapuló játékok (Cser 

Kiadó) 

- Sean Callery: Játékos mulatságok 0-tól 80 éves korig (Panemex) 

- Karlócai Mariann: Komámasszony, hol az olló? (Mérték Kiadó) 

- Cynthia MacGregor: Mindenki nyer! Játsszunk együtt! (Alexandra Kiadó) 

- Minden idők legjobb játékai (Alexandra Kiadó) 
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8. Arcfestés és csillámtetoválás 

Még emlékezetesebbé teheted a partit, ha a programok közé beiktatod az arcfestést, 

vagy a csillámtetoválást. Az arcfestéssel magunk is bátran megpróbálkozhatunk. Ehhez 

nagyon sok ötletet találunk az interneten. Sok olyan oldal van, ahol lépésről lépésre 

bemutatja egy-egy népszerű arcfestés elkészítését. Ma már kapható arcfestő sablon is, 

mellyel aztán tényleg gyerekjáték az arcfestés elkészítése. Azoknak, akik ehhez mégsem 

érezik magukat elég kreatívnak, javaslom a csillámtetoválást. Ez egy olyan speciális 

ragasztóval, sablonnal és csillámporral készülő díszítés, mely 2 hétig megmarad, 

illóolajokkal távolítható el. Az elkészítése egyszerű, a sablonokból pedig óriási választék áll 

a rendelkezésünkre. Vannak kifejezetten lányos és fiús sablonok is, egy sablon általában 

többször is felhasználható  Néhány apróság: kérdezzük meg a többi szülőt, hogy 

kaphat-e a gyermeke arcfestést/csillámtetoválást. Óvoda és iskola időszakban a 

csillámtetkót próbáljuk kevésbé látható helyre (inkább vállra) tenni, sok helyen nem 

engedélyezett a tetoválás. Mindig megbízható helyről vásároljuk meg az arcfestés és 

csillámtetoválás kellékeit, olyat válasszunk, amely nem okoz allergiát.   
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Arcfestés arcfestő sablonnal lépésről-lépésre:  

1. Egy szivacsot vizezzünk be. 

 

 

2. Majd alaposan csavarjuk ki, különben elfolyik a minta. 

 

 

3. Helyezzük a sablont az arcra. 
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4. Festékezzük be a szivacsot a kívánt színnel és nyomkodó mozdulattal vigyük fel a 

festéket. A minta kisebb részeinél használhatunk ecsetet is. 

 

 

5. Óvatosan vegyük el a sablont és kész is vagyunk.  
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Csillámtetoválás készítése lépésről-lépésre: 

1. Csillámtetoválás előtt tisztítsuk meg alkoholos lemosóval a bőrt. 

 

 

2. A sablonról válasszuk le a fehér hátlapot. 

 

 

3. Ragasszuk fel a sablont a bőrre. 
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4. Majd távolítsuk el az átlátszó fedőfóliát is. 

 

 

5. Ragasztóval vékonyan és egyenletesen fessük ki a mintát. 

 

 

6. Várjunk pár percet, amíg a ragasztó teljesen átlátszó lesz. 
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7. Egy kisebb ecsettel vigyük fel a ragasztós felületre a választott színű csillámport. 

Itt bátran használhatunk több színt is. 

 

 

8. Távolítsuk el a bőrről a sablont. Ez egy kicsit húz, ezért főleg kisebb gyerekeknél 

próbáljuk minél óvatosabban, lassabban leszedni. A sablont tegyük vissza a fehér 

hátlapra, majd ragasszuk le a fedőlappal, így máskor is felhasználhatjuk.  

 

 

9. Már el is készült a remekmű!  
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9. Díjak, köszönetajándék, tombola 

Amennyiben versenyeket rendezünk, ne feledkezzünk meg a díjazásról sem. A gyerekek 

nagyon kedvelik a tombolasorsolást, ez remek lehetőség a viszontajándékozásra. A 

tombolajegyek megszerzése lehet akár a játékos feladatok része, fontos azonban, hogy 

mindenkinek jusson egy tombolajegy.  A meghívottaknak köszönetajándékkal is 

kedveskedhetünk. Itt nem kell nagy dolgokra gondolni, a köszönetajándék lehet akár a 

csemeténkkel közösen elkészített barátságkő is. A tombolasorsolást és a köszönetajándék 

átadását a zsúr végére időzítsük.  Nagy divat a Piñata, mellyel szintén játékos formában 

adhatunk apró ajándékot a vendégeknek. Ezt meg is rendelhetjük különböző internetes 

oldalakon, de magunk is elkészíthetjük. A Piñata alapvetően ugyanúgy készül, mint a 

papírmasé tojás, csak ezt általában tovább dekoráljuk, díszítjük krepp papírral. 

  

 

  

http://www.gyerekbuli.hu/?p=318


 

 
© Gyerekbuli-gyerekzsúr   www.gyerekbuli.hu    Minden jog fenntartva! 

 
32. 

Zsúrszervező kisokos 1. – Hogy, minden gördülékenyen menjen. 2013. 

10.  Biztonság 

A szülinapi zsúrokon törekedjünk a biztonságra. A törékeny tárgyakat rakjuk el. A 

csemeténk törékeny és féltett játékait szintén rakjuk félre. A díszítésnél figyeljünk arra, 

hogy a díszek megfelelően legyenek rögzítve, és elég magasan legyenek ahhoz, hogy a 

gyerekek ne tudjanak benne elakadni. Kisebb gyerekeknél inkább papírtányérokat és 

műanyag poharakat használjunk. A kézműves foglalkozásnál gyerekeknek való ollót 

adjunk a gyerekek kezébe, ha gyurmázunk és kisebb gyerekek is vannak, lehetőleg só-liszt 

gyurmát használjunk, melyet ételfestékkel színezünk meg. Játék közben ne legyen 

étkezés, és étkezés közben ne legyen játék. Kérjük meg a gyerekeket, hogy étellel és itallal 

ne futkározzanak. A parti játékokhoz használt eszközöket nézzük át, ne legyen közöttük 

törött, vagy sérült játék. Mindig ügyeljünk arra, hogy a gyerekek betartsák a 

játékszabályokat, így elkerülhetjük a baleseteket. Vízparti buli esetében gondoskodjunk 

megfelelő felügyelő létszámról is.  
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Mellékletek 
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