ניצן-שמיר-מצגות

תסריט למצגת בת מצווה  /לפי נושאים
מטרת תסריט זה לעזור לכם לבחור את הרגעים היפים ,המצחיקים והמשמעותיים בחיי בתכם ,לבד ויחד עם
המשפחה והחברים .בארועים שונים ובממקומות מרתקים .כדי ליצור מצגת מרגשת המלווה במוזיקה המתאימה
לאופי של הילדה לטעמה ולטעמכם .רצוי להוסיף כותרות נחמדות מפעם לפעם כדי שיזכירו את הארוע שצולם.
כמו כן ,אפשר להוסיף לאורך המצגת קיטעי וידאו קצרים ומשעשעים.
ישנה אפשרות להוסיף ברכות מקרובי משפחה שלא יכולים להגיע לחגוג איתכם.
מצגת המסכמת את  12השנים הראשונות של ביתכם מהווה מזכרת לכל החיים ומוציאה לאור תמונות שנשכחו
באלבום ,במחשב ,בדיסקים וטלפון החכם.
המצגת מאפשרת לכם להציג תוכן משמעותי על הילדה והמשפחה לעלות חיוך וזכרונות בערב שכולו
התרגשות.
התסריט הבא מארגן את התמונות בסדר כרונולוגי .התסריט כמובן מהווה קו מנחה ואפשר להוסיף ,להחסיר או
לשנות כאוות נפשכם.

נולדתי
תמונות לפני ואחרי הלידה
אמא בהריון ,תמונה ראשנוה מבית החולים ,אני עם אאמא ,אבא ,אחים ,סבים ,ארוע קבלת פנים (בריתה)

כ  10תמונות

המשפחה הגרעינית
תמונות משפחה וארועים מיוחדים
אני וההורים ,האחים ,הסבים ,דודים ודודות ,בבית ובארועים שונים.

כ  20תמונות

פעוטון ,גן ובבית ספר
תמונות שלי מהפעוטון ,הגן ומבית הספר
משחק עם הילדים ,קבלת שבת ,חנוכה ,פורים ,כיתה א ,ועוד...

כ  20תמונות

טיולים בארץ
אני והמשפחה בטיולים ,קמפינגים ,אתרים מעניינים ,ים בריכה לבד ,עם ההורים,סבים ,דודים אחיינים...

כ  15תמונות

טיולים בחו״ל
תמונות מטיולים בחו״ל לפי סדר הנסיעות
כ  3-6תמונות אם יש הרבה טיולים

כ  15תמונות

המשפחה המורחבת
תמונותשל המשפחה המורחבת
מפגשים ומסיבות משפחתיות ,חגים משותפים (ליל הסדר) ,בילויים וחוויות משותפות.

כ  20תמונות

שנת הבר/בת מצווה
תמונות משנת הבר/בת מצווה ,בבית ספר ,בתנועת הנוער ,עם החברים מהכיתה
ומהשכבה ,עלייה לתורה.

כ  15תמונות

ה״בוק״
מספר תמונות ״דוגמן או דוגמנית״ לסיכום המצגת ואחריהם ברכה
קצרה מהמשפחה.

כ  5תמונות

בתסריט זה  120תמונות והוא מתאים למצגת של כ  10דקות .אפשר לקצר או להוסיף בכל נושא.
במצגת כזו יש בד״כ  3קטעי מוסיקה לפי בחירתכם.
אנחנו פה לכל שאלה והבהרה ,אל תהססו להתקשר!

דליה052-6780531 :
כל הזכויות שמורות ל״ניצן-שמיר-מצגות״
mazeget.com

