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Τι να ζητήσει η Λόλα από τον Άγιο Βασίλη; Ποιο είναι το τέλειο δώρο;  

Και αν δεν το έχει σκεφτεί; Μήπως να διαλέξει ανάμεσα  

σε όλα τα δώρα που έχει ο Άγιος Βασίλης στον σάκο του και να πάρει  

το καλύτερο; Τέλεια ιδέα! Για να δούμε, θα πάνε όλα καλά;  

Και υπάρχει το τέλειο δώρο;

από 2 ετών

Μια σειρά με διασκεδαστικές ιστορίες γραμμένες σε απλά και λιτά 

στιχάκια, μέσα από τις οποίες ξεδιπλώνεται ένας χρωματιστός, 

μαγικός κόσμος. Πρωταγωνιστές του ο Πίκο και η Λόλα, δύο 

διαφορετικοί αλλά αχώριστοι φίλοι, που με τις περιπέτειές τους 

βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν πρώτες έννοιες όπως η φιλία,  

η αποδοχή και η συνεργασία, και να αναπτύξουν τη φαντασία τους.

ΛΊΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΎΛΟΎ

ΕΝΑ ΤΕΛΕ ΊΟ
ΔΩΡΟ

ΕΊΚΟΝΕΣ :  ΝΑΤΑΛ Ί Α  ΚΑΠΑΤΣΟΎΛ Ί Α

ΔΩΡΟ 

το τραγούδι 

της Λόλας 

σε QR code

Άκουσε το τραγούδι της Λόλας σκανάροντας  
τον κωδικό με ένα smartphone ή tablet.
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Χριστούγεννα θα ’ρθουν και Πρωτοχρονιά,

στο δέντρο στολίδια και δώρα πολλά.

Απ’ όλο τον χρόνο οι μέρες αυτές,

αυτές μου αρέσουν, οι πιο γιορτινές.





Και φέτος μου ήρθε μια τέλεια ιδέα.

Το σκέφτηκα πρώτα, δε μου ’ρθε τυχαία:



Τον Άγιο Βασίλη θα τον    ξεγελάσω. 

Στον σάκο του  μέσα θα μπω και θα ψάξω 

κι αφού δω τα δώρα καλά ένα ένα, 

το πιο ωραίο απ’ όλα  θα πάρω για μένα. 
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