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Dekortation:

Ballonger – Beställ på Partyland.
Dekorationer med bebisar, Baby-shower dekal, osv finns att köpas på Partyland.

Att smycka ut stället ni ska vara på är nästan det viktigaste, eftersom det ger den blivande 
mamman en positiv känsla. Det blir inte för mycket, kan endast bli för lite.  

Lekar:

1.Baby Name Scramble

”Printa ut 20 rosa papper med ”Barnets namn” längst upp (Köp 20 ark rosa pappersark 
Panduro Hobby + 20 pennor(smycka till de) )” 

Dela ut ett blad och en penna till alla gäster + Den blivande mamman, och ge de 3 min att 
skriva ner så många ord de kan från Namnet, de som har flest ord vinner!

PRIS

2. Mommy´s Tummy

”Köp 2 rullar med rosa/lila Band på Partyland + 2 saxar”

Vi tar en rulle lägger runt lindas mage, så det omfattar hela magen, sedan klipper vi den och 
visar upp den för gästerna samtidigt som vi förklarar att alla ska klippa var sin bit från rullen, 
den som klipper närmst vinner !

PRIS

3. Baby Top 40

” 2 st papper och 2 pennor”

Dela upp gästerna i 2 stora grupper. Tala om för gästerna att de har 5 min på sig att skriva 
ner så många låtar/sånger så möjligt med ordet ”BABY” i. Allt från sångtitlar till ordet baby 
som innehåll i en text  osv. Sedan ska varje grupp läsa upp, vad de kommit på och välja en av 
låtarna som de ska sjunga en bit ifrån! 

PRIS – en hel grupp! 



4. Baby Van Gogh

”20st vita Papperstallrikar + Pennor (de har fått i sin lilla goodybag) ”

Varje gäst ska sätta tallriken på huvet och rita en bebis på tallriken.  De får 2 min på sig!

Den som liknar mest en bebis vinner!

PRIS – en / fler!

Du kan hitta fler lekar på min hemsida under Baby-shower lekar!


