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ΠΕΜΠΤΗ
21

ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Καλημερα!!
4 μέρες για τα Χριστούγεννα
Σήμερα το παιχνιδάκι που θα
παίξεις είναι το παιχνίδι της
Χριστουγεννιάτικης κάλτσας !
Θα βάλεις μικρά αντικέιμενα
μέσα σε μια κάλτσα
Χριστουγεννιάτικη. Μπορείς να
το παίξεις με του φίλους σου ή
με την οικογένεια σου ! Θα βάζει
ο κάθε ένας το χέρι του μέσα
στη κάλτσα και πρεπει να
μαντευει τι πιάνει !! Χωρίς να
κοιτάτε ε?? Δε θελουμε
ζαβολιές!!

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

23 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

24 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Καλημερα!!
2 μέρες για τα Χριστούγεννα!!
Μα 2 μέρες ΜΟΝΟ!!! Ουαου!!
τελευταίο λοιπόν παιχνίδι μέχρι
τα Χριστούγεννα ! Ο Άγιιος
Βασίλης θα κάνει ένα
μεγάλοοο ταξίδι να δώσει όλα
τα δωράκια στα παιδιά !!
Μπορείς να βρεις τι θα πάρει
μαζί του στο έλκυθρο του ??
Ο κάθε ένας θα πρέπει να λέει
και από ένα με κάθε γράμμα
της Αλφαβητας

Καλημερα!!
Αυτό ήταν !! Αύριο είναι
Χριστούγεννα !! θα κοιμηθείς
και όταν ξυπνήσειςθα δεις τι
σου έφερε ο Άγιος Βασίλης !!
Να ξέρεις ήσουν ένα
καταπληκτικό παιδάκι !! Αλλα
να θυμάσαι τα Χριστούγεννα
δεν είναι μονο να ανοίγουμε
δώρα αλλά να ανοίγουμε τις
καρδιές μας !!
Γι'άυτο μη ξεχνάς να πεις
ευχαριστώ για όλα όσα θα
πάρεις άυριο και να στέλνεις
αγάπη σε όλους !!
Φιλάκια πολλά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΔΕΚΕΜΒΡΗ
Καλημερα!!
3 μέρες για τα Χριστούγεννα
και σου έχω ακόμα ένα
παιχνιδάκι να παίξετε όλοι μαζί !
Θα είστε όλοι ξωτικά! Γράψτε
μερικά χαρτάκια με ονομάτα
ξωτικών όπως Το ξωτικό που
συνέχεια βοηθάει , το ξωτικο που
κάνει τρέλες, το ξωτικό που κάνει
αγκαλιες ...
ο κάθε ένας θα τραβάει ένα
χαρτάκι αλλά δε πρέπει να πει
σε κανένα τι τράβηξε ! Απλά θα
πρέπει να δείξει με κινήσεις πιο
ξωτικό είναι για να το βρουν οι
υπόλοιποι !!

ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Καλημερα!!
Χρόνια Πολλά
!!!
Καλά
Χριστούγεννα
Σάγαπω πολύ
!!

