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Μου αρέσει το παντελόνι 
σου! 

Σήμερα φοράς πολύ όμορφα 
ρούχα! 

 

 

Η μπλούζα σου είναι πολύ 
ωραία! 

 

Έχεις πολύ όμορφα μαλλιά! 
 
 
 

 

Η μπλούζα σου έχει πολύ 
ωραίο χρώμα! 

 

 

Έχεις πολύ όμορφα μάτια! 
 
 
 

 

Μου αρέσει το χαμόγελό 
σου! 

 

Έχεις πολύ όμορφο 
πρόσωπο! 

Όταν γελάς είσαι πολύ 
όμορφος/όμορφη! 

 

Τα παπούτσια σου είναι 
καταπληκτικά! 

Σου πηγαίνουν πολύ αυτές οι 
φόρμες! 

 

Μου αρέσουν πολύ τα μάτια 
σου! 

Με κάνεις να χαμογελάω! Είσαι πολύ δημιουργικός! 
 
 

Είσαι πολύ δυνατός! Είσαι πολύτιμος φίλος! 
 
 

Η γνώμη σου μετράει για 
μένα! 

 

Έχεις πολύ ωραίες ιδέες! 

Μου αρέσει που πάντοτε 
βοηθάς! 

Είναι ωραίο να κάνω 
πράγματα μαζί σου! 
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Είσαι πολύ 
διασκεδαστικός/ή! 

 
 

Σ’ αγαπώ πολύ! 

Είμαι περήφανος για σένα! 
 
 

Είσαι πολύ τρυφερός/ή! 

Είσαι πολύ γλυκό παιδί! 
 
 

Μου αρέσει ο τρόπος που 
σκέφτεσαι! 

Μου αρέσει όταν 
συνεργαζόμαστε! 

 

Είσαι πολύ σημαντικός για 
μένα! 

Με κάνεις ευτυχισμένο/η! 
 
 

Μου αρέσει να παίζω μαζί 
σου! 

Σε θαυμάζω! 
 
 

Μου αρέσουν οι επιλογές 
σου! 

Είμαι πολύ χαρούμενος που 
είμαστε συμμαθητές! 

 

Μου αρέσει που ξέρεις να 
ζητάς συγγνώμη! 

Είσαι πολύ δίκαιος! 
 
 

Μου αρέσει η τσάντα σου! 

Έχεις πολύ ωραία τετράδια! 
 
 

Μιλάς πολύ όμορφα! 

Τραγουδάς πολύ ωραία! 
 
 

Διαβάζεις καταπληκτικά! 
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Είσαι πολύ όμορφος/η 
σήμερα! 

 
 

Έχεις πολύ ωραία φωνή! 

Μου αρέσει η κολόνια που 
φοράς! 

 

Λες ωραία ανέκδοτα! 

Έχεις πολύ χιούμορ! Είσαι καλόκαρδος! 
 
 

Είσαι πολύ καλό παιδί! Είσαι πολύ έξυπνος! 
 
 

Είσαι πολύ φρόνιμο παιδί! Είσαι πολύ υπάκουος/η! 
 
 

Λες ωραία αστεία! Είσαι πολύ θαρραλέος! 
 
 

Μου αρέσει όταν δανείζεις τα 
πράγματά σου! 

 

Μου αρέσουν τα παιχνίδια 
που ξέρεις! 

Ζωγραφίζεις πολύ όμορφα! Κάνεις πολύ ωραία 
γράμματα! 

 

Σήμερα έχεις ντυθεί πολύ 
ωραία! 

 

Έχεις χτενίσει τα μαλλιά σου 
καταπληκτικά! 

Χορεύεις καταπληκτικά! 
 
 

Είπες πολύ καλά το μάθημα 
σήμερα! 
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Είσαι ξεχωριστός/ή! 
 
 

Είσαι αστείος! 

Είσαι πολύ αθλητικός/ή! 
 
 

Τρέχεις πάρα πολύ γρήγορα! 

Σε εμπιστεύομαι! Είσαι μοναδικός/ή! 
 
 

Είσαι πολύ συμπονετικός/ή! 
 
 

Σε θαυμάζω γιατί 
καταφέρνεις ότι σκεφτείς! 

Είσαι τέλειος/α! 
 
 

Χαίρομαι που είσαι φίλος 
μου/φίλη μου! 

Είσαι πολύ καλός μαθητής! 
 
 

Μου αρέσει που 
προστατεύεις τους φίλους 

σου! 

Μου αρέσει που καταφέρνεις 
τόσα πολλά πράγματα! 

 

Μου αρέσει που λες ότι 
αισθάνεσαι! 

Μπράβο που προσπαθείς 
πάντα τόσο πολύ! 

 

Μου αρέσει ο χαρακτήρας 
σου! 

 

Είσαι πολύ καλός/ή στην 
ορθογραφία! 

 

Είσαι πολύ καλός/ή στην 
αριθμητική! 

Μου αρέσει που προσέχεις τα 
πράγματά σου! 

 

Σε ευχαριστώ που είσαι φίλος 
μου/φίλη μου! 

 


