
День народження мами

                       

Мамин день народження- особливе свято для всієї родини. Адже мама заслужила любов
і вдячність від усіх членів сім’ї. Важливо ретельно продумати всі деталі майбутнього
свята, і тоді ювілей запам’ятається мамі надовго. Зробіть мамі

День народження мами

приємний сюрприз, підготуйте для неї свято заздалегідь.

Вам потрібні будуть: квіти, фото мами, подарунки та вітальні вірші.

Інструкція:

Обговоріть з мамою заздалегідь, хто буде присутній на її святі, адже так важливо, щоб
всі гості були бажаними. Подумайте, як красиво накрити стіл і яке частування поставити,
все повинно бути красиво і оформлено зі смаком. Скористайтеся приладами для гостей,
адже це велике свято. Меню складайте з урахуванням смакових переваг іменинниці.
Зробіть смачне частування і подумайте про гідне оформленні. Прикрасьте інтер’єр за
допомогою квітів і гірлянд. Вибрати фото з маминого альбому, оформіть стильну
стінгазету і складете красиві поздоровлення з днем народження мамі від дочки. Це не
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тільки порадує маму, але й буде цікаво і пізнавально для гостей.
Позбавте маму від всіх турбот, пов’язаних з організацією свята. Проінформуйте її про
ваші плани, і нехай вона буде впевнена в тому, що ви все оргнізуете самі на вищому рівні.
Але щоб мама не відчула себе зовсім не потрібною в процесі підготовки, прислухайтеся
до її побажань і дотримуйтесь її порад.

Обов’язково подаруйте квіти, без цього не обходиться жодне привітання жінки. Також
не забудьте про цікавий подарунок, враховуючи мамині захоплення. Нехай маленькі діти
теж приймуть участь в підготовці поздоровлення. Не потрібно чекати, поки прийдуть
гості, щоб привітати маму з днем народження. Буває, що кото-то з членів сім’ї по тим чи
іншим причинам змушений бути відсутнім на святі. Нехай мама відчуває, що він поруч –
поставте телеграму від нього так, щоб вона відразу впадала в очі.
Не кожен володіє даром красномовства, тим більше, якщо зібралося багато гостей.
Приготуйте пару цікавих тостів – нехай родичі прочитають їх вголос. У перебігу всього
дня ви повинні радувати маму і створювати їй настрій. Ваша мама буде зраділа і
розчулена такою увагою з вашого боку.

Ні в якому разі не згадуйте в привітаннях, адресованих жінці, про її віці.

Слушні поради.

Продумайте заздалегідь, хто з ким поруч буде сидіти за столом. Виходите з віку та
інтересів запрошених. Придумайте корисні поради до цієї статті – і її прочитають тисячі
читачів.

    

 2 / 2


