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Καλημερα!! 

14 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Έχει Πολύ κρύο στον Βόρειο Πόλο 

ανυπομονώ να πάω να κάνω τρέλες 
με το έλκυθρο μου! Τα ξωτικά 

δουλέυουν σκληρά για να σου φέρει 
τα δωράκια σου ο Άγιος Βασίλης!  
Έχεις γράψει γραμμα στον Άγιο 

Βασίλη ή ακόμα ?  

Σήμερα θα μπορούσες να ονειρευτείς 
τι θα ήθελες πάρα πολύ να σου φέρει 

και ξέρεις όταν θέλεις κάτι πολύ 

πολλές φορές γίνεται !!  
Τρέχα λοιπόν γρήγορα να γράψεις το 

γραμματάκι σου !! 

 

Καλημερα!! 

13 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Βάλε σήμερα το σκουφάκι σου και το 

κασκολ σου να παραμέινεις ζεστούλης.
Βέβαια το πιο σημαντικό είναι να 

μένουμε ζεστοί και μέσα στη καρδιά 

μας ! Να σκεφτόμαστε όμορφες 
σκέψεις και να έχουμε όμορφα 

συναισθήματα ! Σκέψου κάτι όμορφο 

σήμερα κάτι που σε κάνει χαρούμενο ! 

Μπορείς να το σκέφτεσαι ολη μερα και 
να χαμογελάς !  

Πες κάτι όμορφο σε ένα φίλο σου , για 

μια ωραια ζωγραφιά που έκανε , για 

πόσο όμορφα γράμματα κάνει... όσο 

λέμε όμορφα πραγματα στους άλλους 
νιώθουμε και εμείς υπέροχα !!

 

Καλημερα!! 

12 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Ο Άγιος Βασίλης δουλέυει 
πυρετωδώς με τα ξωτικά που έχουν 

μείνει εκεί για να φέρουν δωράκια σε 
όλα τα παιδάκια! 

Γιατί άραγε θέλει να φέρει δωράκια 

σε όλα τα παιδιά ? 

Σωστά το σκέφτηκες επειδή θέλει να 

τα κάνει χαρούμενα ! Έτσι σκορπίζει 
την αγάπη στο κόσμο κάθε 

Χριστούγεννα ! Τι μπορείς άραγε να 

κάνεις να κάνεις κάποιον χαρούμενο 

σήμερα και εσύ? 

 

Καλημερα!! 

11 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Σήμερα βάλε κάτι 
Χριστούγεννιάτικο ! Μπορεί να 

είναι μια μπλουζίτσα , ένα 

πουλόβερ , ένα πιαστράκι στα 

μαλλιά! Μπορείς αν θες να 

βγαλεις μια ωραία φωτογραφία με 
την οικογενεια σου και μαζί μου να 

θυμάστε αυτή την ωραία στιγμή ! 

Παίξτε όλοι μαζί ένα ωραίο 

παιχνίδι γύρω από το δέντρο ή 

κάντε μια Χριστουγεννιάτικη 

κατασκευή για να τη δώσεις στο 

Παππού και στη γιαγιά.  

 

Καλημερα!! 

10 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Μπορείς να σκεφτείς πως θα 

ήθελες να ήταν τα 

Χριστούγεννα? Μπορείς να 

ζωγραφίσεις πως θέλεις να είναι 
ακριβώς η μέρα των 

χριστουγέννων ! Τι ωραία εικόνα! 

Μπορείς να φτιάξεις μια ζεστή 

σοκολάτα σήμερα μιας και είναι 
Παρασκευή και να χαλαρώσεις !  
Κουβεντιάστε με την οικογένεια 

σου για το τι σας άρεσε αυτή τη 

χρονιά που πέρασε ! Θυμηθείτε 
όλες τις ωραίες στιγμές και τις 

πολύ αστειες !! 


