
Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, 
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. 

Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά 
Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές. Το υλικό 

διατίθεται αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου

Κάρτες ενθάρρυνσης ΙΙ
www.thrania.com



Συγχαρητήρια
για τις όμορφες

ιδέες σου!
Θαυμάζω 

την ανάγνωσή σου!

Τα λόγια σου
ήταν πολύ

γλυκά!

Μου έδωσες 
δύναμη!

Σε ευχαριστώ!

Μου έδωσες 
κίνητρο να

πετάξω!
Έχεις πολύ
χιούμορ!

Το μαζί
μας κάνει
καλύτερους!

Με βοήθησες
δείχνοντάς μου
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ανάμεσα
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Κάνεις πολύ
όμορφα
γράμματα!

Πόσο ψηλά 
πέταξες
σήμερα!

Βλέπεις
τη ζωή με
αισιοδοξία!
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Ξέρεις τι
σημαίνει
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Χαίρομαι
που είμαστε

φίλοι!

Νιώθω 
ο εαυτός μου

μαζί σου!

Μπράβο
που

τόλμησες!
Διασκέδασα 
πολύ σήμερα!

Προσπαθείς
καθημερινά!
Μπράβο σου!

Με κάνεις
να νιώθω όμορφα!
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