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Καλημερα!! 

24 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Το ξωτικό έχει πολλές εκπλήξεις 
μέχρι τότε! 

Στο δρόμο για το σχολέιο σημερα 

Βρες όσα πιο πολλά κόκκινα 

αυτοκίνητα μπορείς !!  
Σου έχω και  μια υπέροχη φράση να 

λες όλη μέρα ! 

"Είμαι Καταπληκτικός δεν υπάρχει 
κανείς σαν εμένα στο κόσμο" 

Για να δουμε πόσες φορές θα το πείς 
στον εαυτό σου μέσα 

στη μέρα  

Πολλά φιλιά  

 Το ξωτικό!! 

 

Καλημερα!! 

23 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Σήμερα θέλω να ψάξεις γύρω σου και 
να βρεις που υπάρχει το πνευμα των 

χριστουγέννων!  

Ψάξε για ανθρώπους που είναι καλοί 
ο ένας τον άλλον , ευγενικοί και που 

έκαναν κάτι καλό για τον άλλο. 

¨Όσο το ψάχνεις τόσο βάζεις τα 

Χριστούγεννα μες τη καρδιά σου . 

Σου έχω και μια άσκηση για πολύ 

χαλάρωση. 

Σκέψου οτι είσαι μια χιονονυφαδα, 

είσαι τόσο ελαφρύς όσο το χιόνι. Σε 
φυσάει ο άνεμος και νιώθεις 

ελευθερός. 
Σου άρεσε ? Κάντο πριν κοιμηθείς για 

να έχεις ενα υπεροχο ύπνο ! 

 

 

Καλημερα!! 

22 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Σήμερα θελω να φτιάξεις κάτι 
όμορφο και να το δώσεις σε κάποιον 

.Μπορεί να είναι Χριστουγεννιάτκα 

κουλουράκια ή μια ωραία κατασκευή 

! Θα δώσεις πολύ χαρά να το 

δώσεις σε κάποιον αγαπημένο σου ! 

Θέλω επίσης να σκεφτείς για λίγο 

τους αγαπημένους σου, κάνε 
αναπνοές και πες "Ευχομαι Αγάπη 

και ευτυχία σε όλους" σκέψου τους 
όλους χαρούμενους !  

Μια ωραία φραση που μπορείς να 

λες σήμερα είναι "Είμαι  γεμάτος 
αγάπη για όλους" 

Καλημερα!! 

21 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Μπράβο σου τα πας υπέροχα ! 

Σήμερα λοιπόν θέλω να γίνεις και 
εσύ ξωτικό σε μυστική αποστολή 

θέλω να δεις γύρω σου στο σχολείο 

τα παιδάκια και αν χρειάζεται 
κάποιος κάτι να προσπαθείς να τον 

βοηθήσεις! Μηπως χρειάζεται ένα 

φίλο? ένα χαμόγελο?μια καλή 

κουβέντα? Μπορεί ακόμα και ένα 

αστείο να τον κάνει να νιώσει 
καλύτερα. 

Η φράση που μπορείς να λες 
σήμερα είναι: "Είμαι ενα φωτεινό 

αστέρι" 

Καλημερα!! 

20 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Είμαι σίγουρος οτι βοήθησες 
πολλούς φίλους σου χθες!!  

Σήμερα λοιπόν λέω να γράψεις ενα 

σημείωμα και να το δώσεις σε 
 ένα φίλο ή συγγενή ! Μπορεί να 

είναι μια ζωγραφιά ή ένα αστείο 

 ή οτι τον/την αγαπάς πολύ!  Θες να 

σου πω κάτι καταπληκτικό ? Κλείσε 
τα μάτια σου και πάρε μια βαθιά 

αναπνοή ! Φαντάσου όταν φυσήξεις 
προς τα έξω θα γεμίσεις όλο το 

δωμάτιο μαγική χρυσόσκονη που 

τους κάνει όλους χαρούμενους !! 
Πες σε κάποιον οτι τον αγαπάς 

 πολύ σήμερα! 


