
Το δώρο που θα έκανα στον Αϊ Βασίλη... 

Το δώρο που θα έδινα στον Αϊ Βασίλη είναι ένα apple i-phone 6s. Θα του έκανα 

αυτό το δώρο για να μπορεί να τηλεφωνεί στα εργατικά ξωτικά και να τους δίνει οδηγίες. 

Ακόμα, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το GPS για να μην χάνεται όταν οδηγεί το έλκηθρο. 

Επιπλέον, θα μπορεί να μπαίνει σε ιστοσελίδες με παιχνίδια και να κάνει έρευνα αγοράς 

για να βρει τις πιο σούπερ προσφορές. 

Το δώρο του Αϊ Βασίλη είναι όμορφο και πολύ μοντέρνο. Τo  τηλέφωνο αυτό θα 

είναι μικρό, λεπτό, μαύρο με οθόνη αφής. Επίσης, θα έχει Bluetooth και 3G.  

Θα του αγοράσω ακόμη μια θήκη για να γίνει πιο ανθεκτικό στα χτυπήματα. Η θήκη 

εξωτερικά θα είναι κόκκινη και θα έχει σχέδια με τάρανδους και ξωτικά.  

Εύχομαι να αρέσει το δώρο μου στον Αϊ Βασίλη και να του φανεί χρήσιμο!  

 

     Μιχάλης Νικολάου 

 

 

Το δώρο που θα έκανα στον Αι-Βασίλη 

Εγώ θα έκανα δώρο στον Αι-Βασίλη ένα ρομπότ για όλες τις χρήσεις. Θα του 

φτιάχνει τα δώρα και θα τα τυλίγει με όμορφες και πολύχρωμες κορδέλες και φιογκάκια. 

Αυτό το δώρο, θα του το έκανα για να μην κουράζεται  ολομόναχος και για να το 

βοηθήσω. 

Αυτό το ρομπότ θα είναι φτιαγμένο από σίδερο και θα έχει ικανότητες να τα κάνει 

όλα γρήγορα, θα έχει ροδάκια κάτω από τις πατούσες του. Τα μάτια του θα είναι 2 

τετράγωνα και το στόμα του ένας κύκλος και η μύτη του μια χιονονιφάδα. 

Εύχομαι το δώρο που θα του κάνω να είναι  ωραίο και να του αρέσει πολύ!!!!!!!!! 

 

Αναστασία Ψαρίδη 

 

 

 

 



Το δώρο που θα έκανα στον Αι-Βασίλη 

 Εγώ θα του έφερνα ένα καινούριο μεγάλο έλκηθρο και ένα σωστά εκπαιδευμένο 

ρομπότ. Θα έκανα αυτά τα δώρα στον Αι-Βασίλη επειδή τα χρειάζεται πάρα πολύ. 

   Το έλκηθρο θα έχει χρώμα κόκκινο και θα είναι κατασκευασμένο από πλαστικό. 

Επίσης, το μέγεθος του θα είναι αρκετά μεγάλο. 

 Το ρομπότ θα έχει χρώμα κόκκινο και θα είναι κατασκευασμένο από χαλκό. Επίσης 

θα είναι της καλύτερης τεχνολογίας! Μπορεί να σου φτιάξει τα δώρα και να σου τα τυλίξει. 

Ακόμη μπορεί να σου μοιράσει τα δώρα  και να σου προετοιμάσει το  έλκηθρο. 

   Εύχομαι Αι-Βασίλη μου, να μου φέρεις και εσύ τα δώρα που θέλω και να είσαι πάντα 

καλά!!!                              

 

                                                            Νεφέλη Ψαρίδη 

 

Το δώρο που θα έκανα στον Αι-Βασίλη 

Το δώρο που θα έκανα στον Αι-Βασίλη είναι ένα ρομπότ που θα τον βοηθά να τυλίγει τα 

δώρα των παιδιών. 

   Το ρομπότ θα είναι από μέταλλο, θα είναι γκρίζο και πράσινο. Θα φορά ένα πράσινο 

σκουφάκι με κόκκινες ρίγες, θα έχει πολλά κουμπιά που είναι χρωματιστά, μπλε, κόκκινα, 

πράσινα και μοβ. 

   Εύχομαι στον Αϊ-Βασίλη να είναι πιο εύκολο με το ρομπότ να τυλίγει τα δώρα. Επίσης να 

του αρέσει το δώρο! 

Στεφανία Φεδοσέβα 

 

 


