
 ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК 

1  
Насърчи другите 

да бъдат добри: 

сподели този 

календар 

2 
Започни да 

правиш ръчно 
изработени 

подаръци, които 
да подариш през 
тези празници 

3 
Остави мила 

бележка на някой 

4 
Колкото легла има 

в дома ви, толкова 

пари дари 

5 
Преброй на колко 

човека се усмихна 

днес 
 

б 
Помогни с нещо 

на приятел или на 

някой от 

семейството 

7 
Събери малко  

отпадъци около 

твоя дом 

8 
Кажи нещо 

позитивно на 

всеки, когото 

срещаш днес 

9 
Купи малко 

допълнително 

хранителни стоки 

и ги дари на 

нуждаещи се 
 

10 
Дай стари 

запазени дрехи 

или играчки на 

някой, който има 

нужда от тях 

11 
Направи нещо 

мило за възрастен 

човек 

12 
Прегъни хората, 

които обичаш 
 

13 
Направи 

комплимент на 

колкото се може 

повече хора днес 

14 
Остави малко 

пари с весела 

бележка на някой 

днес 
 

15 
Почерпи с топла 

напитка непознат 

16 
Направи картичка 

за някой 
 

17 
Помогни на 

бездомно животно 

18 
Развихри 

позитивно да  

клюкарстваш за 

другите 

19 
Изненадай някой с 

ястие, наготвено 

от теб 

20 
Благодари на 

хората за 
добрините, които 

обикновено 
приемаш за 

даденост 

21 
Направи си 

приятна разходка 

като вземеш със 

себе си кучето на 

приятел/съсед 

22 
Отстъпи на някой 

мястото си на 

опашка 

23 
Обади се на 

роднина, който 

живее на далече 

просто за да го 

чуеш как е 

24 
Дари един лев за 

някоя кауза за 

всеки подарък, 

който получиш 

25 
Намери начин да 

бъдеш 

добър/добра със 

себе си днес 

26 
Изключи си 

компютъра/телеф
она и се опитай 

наистина да бъдеш 
тук и сега изцяло с 
близките ти хора 

27 
Разходи се сред 

природата и 

нахрани птица 

28 
Опитай се да 

простиш на някой 

и помисли за 

положителните му 

качества 

29 
Измисли начин да 

накараш някой да 

се усмихне днес 

30 
Бъди мил/а със 

себе си: разходи 

се и се фокусирай 

върху красотата на 

природата днес 

31 
Помисли и 

планирай какви 
други добри неща 

можеш да 
направиш през 
2018-та година 
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„Бъди добър, когато това е възможно.  

Това винаги е възможно.“ 

Далай Лама 

www.detskipsiholog.eu 
 


