
Μερικά φωτάκια, ένα μικρό
χριστουγεννιάτικο δεντράκι και
αυτοκόλλητα στο παράθυρό
του φτιάχνουν μια ατμόσφαιρα
γιορτινή και δημιουργούν
ερεθίσματα που το μωρό μας
θα συνδυάσει σιγά σιγά
με τις γιορτές. 

Φτιάχνουμε μαζί χριστουγεννιάτικα
στολίδια που θα θυμίζουν για πάντ
 τα πρώτα μας Χριστούγεννα. Με
το αποτύπωμα της μικροσκοπικής
πατουσίτσας σε πηλό, δημιουργούμε
το πιο αγαπημένο μας στολίδι ή
γεμίζουμε μια διάφανη μπάλα με
το πρώτο του καλτσάκι! 

Πώς να κάνουμε τα πρώτα Χριστούγενν
του μωρού μας αξέχαστα; 

Τα πρώτα μας Χριστούγεννα ως γονείς είναι μοναδικά. Κρατάμε ήδη
το δώρο μας αγκαλιά: το μωρό μας! Δημιουργούμε αναμνήσεις και γεμίζουμε

το σπίτι μας με μαγικές στιγμές που θα μας μείνουν αξέχαστες.  
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ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

ΣΤΟΛΙΔΙΑ-ΕΝΘΥΜΙΑ 



Χριστούγεννα χωρίς μουσική δεν
γίνονται. Βάζουμε όμορφες γιορτινές
μελωδίες στην καθημερινότητα των
γιορτών. Παραδοσιακά κάλαντα,
κλασική μουσική και παιδικά
τραγουδάκια θα ενισχύσουν το
εορταστικό κλίμα του σπιτιού μας! 

Φτιάχνουμε αυτοσχέδιες ευχετήριες
κάρτες για να στείλουμε στους παπούδες.
Τυπώνουμε τη φωτογραφία του μωρού
μας και τη συνοδεύουμε με μια γλυκιά
λεζάντα. Οι παππούδες θα δείχνουν
την κάρτα για πολλά χρόνια στο εγγονάκι
τους που θα μεγαλώνει! 

Δημιουργούμε τη δική μας οικογενειακή
γιορτινή εθιμοτυπία. Πότε φέρνει τα
δώρα ο Άγιος Βασίλης; Τι του αφήνουμε
για κέρασμα κάτω από το δέντρο;
Πώς περνάμε την παραμονή των
Χριστουγέννων και το πρωινό της
Πρωτοχρονιάς;  
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ 

ΕΥΧΕΣ 

ΕΘΙΜΟ



Γιορτάζουμε την παραμονή των
Xριστουγέννων μαζί με το μωράκι μας.
Διαλέγουμε τα πιο όμορφα ρουχαλάκια
του, του κάνουμε το πιο μυρωδάτο
μπανάκι, το πιο γλυκό μασαζάκι και
δεν ξεχνάμε την κολώνια του!
Έτοιμοι για το δικό μας ρεβεγιόν.  

Μαθαίνουμε στο μωρό μας (και στον
εαυτό μας) ότι οι γιορτές είναι μια
αφορμή να προσφέρουμε σε όσους
το χρειάζονται. Συγκεντρώνουμε
πράγματα που δεν χρειαζόμαστε και
τα χαρίζουμε, στηρίζουμε ανθρώπους
που έχουν ανάγκη με κάθε τρόπο.  

Τα πρώτα μας χριστουγεννιάτικα
μπισκότα, η πρώτη του φωτογραφία
μπροστά στο δέντρο, η πρώτη του
κουβέντα με τον Άγιο Βασίλη, τα
κάλαντα με το χριστουγεννιάτικο
σκουφάκι του. Απαθανατίστε όλες
τις μικρές γιορτινές στιγμές! 
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ΦΟΡΑΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΜΑΣ 

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΦΛΑΣ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΓΑΠΗ 



Χριστούγεννα σημαίνουν και θα
σημαίνουν περισσότερος χρόνος μαζί
με τη μαμά και τον μπαμπά. Ύπνος
μέχρι αργά, ανέμελα απογεύματα
με παιχνίδι, χριστουγεννιάτικες ταινίες
και παραμύθια, αγκαλιές και φιλιά.
Και αυτό είναι το πιο όμορφο δώρο 
που θα κάνουμε στο μωράκι μας!  
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