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Λα Βοττεγα ∆ελλε Φιλαστροχχηε Εδιζ Ιλλυστρατα
Εϖεντυαλλψ, ψου ωιλλ εντιρελψ δισχοϖερ α συππλεµενταρψ εξπεριενχε ανδ χοµπλετιον βψ
σπενδινγ µορε χαση. ψετ ωηεν? αχχοµπλιση ψου ρεσιγν ψουρσελφ το τηατ ψου ρεθυιρε το γετ
τηοσε εϖερψ νεεδσ λατερ ηαϖινγ σιγνιφιχαντλψ χαση? Ωηψ δον∋τ ψου αττεµπτ το γετ
σοµετηινγ βασιχ ιν τηε βεγιννινγ? Τηατ∋σ σοµετηινγ τηατ ωιλλ λεαδ ψου το χοµπρεηενδ εϖεν
µορε ρε τηε γλοβε, εξπεριενχε, σοµε πλαχεσ, τακινγ ιντο αχχουντ ηιστορψ, αµυσεµεντ, ανδ α
λοτ µορε?
Ιτ ισ ψουρ χοµπλετελψ οων εποχη το δο ιτσ στυφφ ρεϖιεωινγ ηαβιτ. αµονγ γυιδεσ ψου χουλδ
ενϕοψ νοω ισ λα βοττεγα δελλε φιλαστροχχηε εδιζ ιλλυστρατα βελοω.
Ι Χολορι δελλε Εµοζιονι ΑΥ∆ΙΟΛΙΒΡΟ | Λιβρι ε στοριε περ βαµβινι
Ι Χολορι δελλε Εµοζιονι ΑΥ∆ΙΟΛΙΒΡΟ | Λιβρι ε στοριε περ βαµβινι βψ Βιµ Βυµ Λιβρι 1 ψεαρ
αγο 5 µινυτεσ, 51 σεχονδσ 1,384,151 ϖιεωσ Χοσα ηα χοµβινατο ιλ µοστρο , δει , χολορι? Ηα
φαττο υν παστιχχιο χον λε συε εµοζιονι! Φορτυναταµεντε χ∋ χηι λο αιυτα α ριµεττερλε
τυττε
Φιλαστροχχα δελλα φορµιχα
Φιλαστροχχα δελλα φορµιχα βψ Βαρτολοµεο Σµαλδονε 5 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 23 σεχονδσ 704
ϖιεωσ δα ∴∀Σοττο λα πανχα∴∀ (, φιλαστροχχηε , περ τυττι, ο θυασι) , δι , Βαρτολοµεο
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Σµαλδονε , ∆ι , Φελιχε , Εδιζιονι , ινφο≅εδιζιονιδιφελιχε.ιτ.
Ηαϖε α νιχε δαψ!
Ηαϖε α νιχε δαψ! βψ Λα Βοττεγα δελλα Φαντασια 1 µοντη αγο 58 µινυτεσ 102 ϖιεωσ Σετ
χοπριαγενδα ε αστυχχιο ∴∀Ηαϖε α νιχε δαψ∴∀ ∆ισπονιβιλι κιτ ε χαρταµοδελλι Περ ινφο
χονταττατεχι συι νοστρι σοχιαλ.
Χηριστµασ Βασκετ
Χηριστµασ Βασκετ βψ Λα Βοττεγα δελλα Φαντασια 2 µοντησ αγο 41 µινυτεσ 180 ϖιεωσ ςιδεο
Τυτοριαλ ∴∀Χηριστµασ Βασκετ∴∀ Ιλ προγεττο σι τροϖα αλλ∋ιντερνο , δελλα , ριϖιστα
Πατχηωορκ Σεχρετσ 68.
10000000 414110436314805 178547834683543593 ν
10000000 414110436314805 178547834683543593 ν βψ Λα Βοττεγα δελλα Φαντασια 1 µοντη αγο
56 µινυτεσ 179 ϖιεωσ ςιδεο Τυτοριαλ περ ρεαλιζζαρε βαυλεττο ε βυστα χον λα νοστρα
χολλεζιονε , δι , Μοδα Φαβριχσ ∴∀Ψεστερδαψ. Ηαππινεσσ ισ αχχεπτανχηε∴∀.
Λα βοττεγα δελλε ιδεε − ∴∀Λε Νοστρε Νοϖιτ◊∴∀
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Λα βοττεγα δελλε ιδεε − ∴∀Λε Νοστρε Νοϖιτ◊∴∀ βψ Λα Βοττεγα ∆ελλε Ιδεε ∆ι Μιλανι Λυχια
ε Χ. Σνχ 4 ψεαρσ αγο 6 µινυτεσ, 26 σεχονδσ 13,468 ϖιεωσ Υν πιχχολο ϖιδεο ρεαλιζζατο περ
πρεσενταρϖι αλχυνε νοϖιτ◊ χηε τροϖερετε α Χρεαττιϖα δαλ 2/3/2017 αλ 5/3/2017. Ταντε ιδεε ε
µατεριαλι
Λα χανζονε δει γιορνι δελλα σεττιµανα − Χανζονι περ βαµβινι δι Χοχχολε Σονορε
Λα χανζονε δει γιορνι δελλα σεττιµανα − Χανζονι περ βαµβινι δι Χοχχολε Σονορε βψ
ΧοχχολεΣονορε 9 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 18 σεχονδσ 27,520,064 ϖιεωσ Υν ϖιδεο δολχε ε
διϖερτεντε, ανιµατο συλλα βασε , δελλα φιλαστροχχα , ποπολαρε ∴∀Ιλ πυλχινο∴∀, δεδιχατο
αλλ∋ινσεγναµεντο , δει , γιορνι , δελλα ,
δελλε φιλαστροχχηε ιν ιταλιανο | ριµε περ βαµβινι ε ιταλιανο
δελλε φιλαστροχχηε ιν ιταλιανο | ριµε περ βαµβινι ε ιταλιανο βψ Κιδσ Τϖ Ιταλιανο − χανζονι
περ βαµβινι 5 ψεαρσ αγο 13 µινυτεσ, 15 σεχονδσ 233,828 ϖιεωσ δελλε φιλαστροχχηε , περ
βαµβινι ε νεονατι ιν ιταλιανο.
ΑΕΙΟΥ − Λα χανζονε δελλε ϖοχαλι ΑΕΙΟΥ − Χανζονι περ βαµβινι − Βαβψ χαρτοονσ − Βαβψ
µυσιχ σονγσ
ΑΕΙΟΥ − Λα χανζονε δελλε ϖοχαλι ΑΕΙΟΥ − Χανζονι περ βαµβινι − Βαβψ χαρτοονσ − Βαβψ
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µυσιχ σονγσ βψ Ψου Χαρτοον 5 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 56 σεχονδσ 17,070,927 ϖιεωσ Χιαο
αµιχι, ογγι ϖι προπονιαµο θυεστο φανταστιχο ϖιδεο χαρτοον ? Βυον διϖερτιµεντο!
Ινσταγραµ
Φιλαστροχχα δελλα σεττιµανα
Φιλαστροχχα δελλα σεττιµανα βψ Φανταϖολανδο 1 µοντη αγο 2 µινυτεσ, 11 σεχονδσ 3,644
ϖιεωσ Θυεστο ϖιδεο φαϖορισχε λα µεµοριζζαζιονε , δει , γιορνι , δελλα , σεττιµανα. Νελ ποστ
∴∀, Φιλαστροχχα δελλα , σεττιµανα∴∀ ποτετε τροϖαρε λα
ΦΙΛΑΣΤΡΟΧΧΑ ∆ΕΛΛΕ ςΟΧΑΛΙ − ΓΙΝΕΤΤΑ (Οφφιχιαλ)
ΦΙΛΑΣΤΡΟΧΧΑ ∆ΕΛΛΕ ςΟΧΑΛΙ − ΓΙΝΕΤΤΑ (Οφφιχιαλ) βψ Αλµαν Κιδσ 2 ψεαρσ αγο 2
µινυτεσ, 32 σεχονδσ 24,255,523 ϖιεωσ ΛΑ , ΦΙΛΑΣΤΡΟΧΧΑ ∆ΕΛΛΕ , ςΟΧΑΛΙ (Σ. ∆αλλ∋Οσσο)
?∴υ0026♥ 2013 Αλµαν Κιδσ / Αλµαν Μυσιχ Υν∋αλλεγρα χανζονχινα περ διϖερτιρσι
Φιλαστροχχα δει µεσι
Φιλαστροχχα δει µεσι βψ Φανταϖολανδο 1 µοντη αγο 3 µινυτεσ, 7 σεχονδσ 2,273 ϖιεωσ
Θυεστο ϖιδεο φαϖορισχε λα µεµοριζζαζιονε , δει , µεσι. Νελ ποστ ∴∀Ι µεσι∴∀ ποτετε
τροϖαρε λα σχηεδα δα χολοραρε.
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Τωο Μαν Σουνδ − ∆ισχο Σαµβα − 1978
Τωο Μαν Σουνδ − ∆ισχο Σαµβα − 1978 βψ Α−ΜΥΣΙΧ 8 ψεαρσ αγο 7 µινυτεσ, 6 σεχονδσ
361,242 ϖιεωσ Πε−πε−πε−πε−πε−πε, πε−πε−πε−πε−πε−πε, πε−πε−πε−πε−πε−πε, πε−πε. υπα
νεγυινηο να εστραδα, υπα πρα λα ε πρα χα. ςιργεµ, θυε
Λα Βεφανα ϖιεν δι νοττε
Λα Βεφανα ϖιεν δι νοττε βψ Χανζονι περ Βαµβινι 2 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 5 σεχονδσ 378,478
ϖιεωσ Τεστο, µυσιχα ε ϖοχε , δι , Τονψ Ριϖιελλο..!!!
Λ∋ΟΠΕΡΑ δι ΠΥΛΧΙΝΕΛΛΑ / Γραντεατρινο
Λ∋ΟΠΕΡΑ δι ΠΥΛΧΙΝΕΛΛΑ / Γραντεατρινο βψ Γραντεατρινο 4 ψεαρσ αγο 31 µινυτεσ
1,376,623 ϖιεωσ χον Παολο Χοµενταλε βυραττινι Ναταλε Παναρο, Λυχρεζια Τριτονε ρεγια
Παολο Χοµενταλε Νελλο σπετταχολο προποστο Πυλχινελλα,
Λεαρν ϑαπανεσε Ηιραγανα Αλπηαβετ − ΑΙΥΕΟ Σονγ − Φυννιηονγο
Λεαρν ϑαπανεσε Ηιραγανα Αλπηαβετ − ΑΙΥΕΟ Σονγ − Φυννιηονγο βψ ΦυνΝιηονγο 3 ψεαρσ
αγο 1 µινυτε, 28 σεχονδσ 1,466,313 ϖιεωσ ΦυνΝιηονγο − λεαρνινγ ϑαπανεσε ονλινε φορ
βεγιννερσ, φυν ανδ φρεε! Λεαρν νοω το ρεαδ ϑαπανεσε Ηιραγανα αλπηαβετ ανδ
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Χανζονε δελλ∋Αλφαβετο ΑΒΧ | ιµπαραρε αλφαβετι | Ιταλιαν ΑΒΧ Σονγ | Ιταλιαν Πηονιχσ
Σονγ
Χανζονε δελλ∋Αλφαβετο ΑΒΧ | ιµπαραρε αλφαβετι | Ιταλιαν ΑΒΧ Σονγ | Ιταλιαν Πηονιχσ
Σονγ βψ Κιδσ Τϖ Ιταλιανο − χανζονι περ βαµβινι 6 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 29 σεχονδσ 3,202,032
ϖιεωσ Γυαρδα χοµε βαµβινι Μαγια ινσεγναρε αι ϖοστρι φιγλι λε αλφαβετι ινγλεσε ιν µοδο
διϖερτεντε ε χολορατο νελλα λορο ϖερσιονε σπεχιαλε
Τωο Μαν Σουνδ − ∆ισχο Σαµβα (Οριγιναλ Ανδ Φυλλ ςερσιον)
Τωο Μαν Σουνδ − ∆ισχο Σαµβα (Οριγιναλ Ανδ Φυλλ ςερσιον) βψ εχτοδοχ 10 ψεαρσ αγο 7
µινυτεσ, 1 σεχονδ 3,753,478 ϖιεωσ Αηορα σι ∆ισχο Σαµβα Χοµπλετο! εστα χανχι⌠ν νο πυεδε
φαλταρ Τρι⌠ Ιντεγραδο πορ: Λου ∆επριϕχκ, Σψλϖαιν ςανηολµεν ψ ∋Πιπου∋
Χανζονε δελλ∋Αλφαβετο ΑΒΧ | ιµπαραρε αλφαβετι | Ιταλιαν ΑΒΧ Σονγ | Ιταλιαν Πηονιχσ
Σονγ
Χανζονε δελλ∋Αλφαβετο ΑΒΧ | ιµπαραρε αλφαβετι | Ιταλιαν ΑΒΧ Σονγ | Ιταλιαν Πηονιχσ
Σονγ βψ Κιδσ Βαβψ Χλυβ Ιταλιανο − Χανζονι περ Βαµβινι 3 ψεαρσ αγο 35 µινυτεσ 826,742
ϖιεωσ ιµπαραρε θυεστο συπερ σεµπλιχε χανζονε ΑΒΧ. θυεστα  λα πριµα χανζονε βαµβινι ιν
ετ◊ πρεσχολαρε ιµπαραρε. αυγυρο χηε ι ϖοστρι
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ΧΑΡΝΕςΑΛΕ− δι Γιαννι Ροδαρι− χον τεστο ιν δεσχριζιονε−
ΧΑΡΝΕςΑΛΕ− δι Γιαννι Ροδαρι− χον τεστο ιν δεσχριζιονε− βψ µαρια λαυρα φελιχι 1 µοντη
αγο 1 µινυτε, 42 σεχονδσ 24,662 ϖιεωσ ιµπαρα α χονοσχερε λε µασχηερε ιταλιανε− ,
φιλαστροχχα , − ΤΕΣΤΟ , Φιλαστροχχα δι , Χαρνεϖαλε Χαρνεϖαλε ιν , φιλαστροχχα , , χον λα
µασχηερα
Λα Φρυττα − ??? − Λα χανζονε δελλα φρυττα − ??? − εδυχατιϖο − ???
Λα Φρυττα − ??? − Λα χανζονε δελλα φρυττα − ??? − εδυχατιϖο − ??? βψ Ψου Χαρτοον 2
ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 35 σεχονδσ 11,517,130 ϖιεωσ Χιαο αµιχι, ογγι ϖι προπονιαµο θυεστο
φανταστιχο ϖιδεο χαρτοον ? Βυον διϖερτιµεντο! Ινσταγραµ
Νυµβερσ Σονγ ιν Ιταλιαν. Χανζονε δει Νυµερι.
Νυµβερσ Σονγ ιν Ιταλιαν. Χανζονε δει Νυµερι. βψ ΚιδσΤς123 10 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 16
σεχονδσ 7,350,839 ϖιεωσ Α νυµβερσ σονγ ιν Ιταλιαν. Χανζονε , δει , νυµερι. Ωριττεν ανδ
περφορµεδ βψ Α.ϑ. ϑενκινσ. Χοπψριγητ 2010 Α.ϑ.ϑενκινσ/ΚιδσΤς123:
Ριµε ε Φιλαστροχχηε: Βιβλιοτεχα
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Ριµε ε Φιλαστροχχηε: Βιβλιοτεχα βψ ΙΣΜΡ Ριµε ε Φιλαστροχχηε 4 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 35
σεχονδσ 150 ϖιεωσ Ριµε ε , Φιλαστροχχηε ,  λα βανχα δατι δελλ∋ΙΣΜΡ Ιστιτυτο σϖιζζερο
Μεδια ε Ραγαζζι. ∆ιτα ε µανι ραχχοντανο στοριε Γενιτορι ε βαµβινι
Ιλ Χαρνεϖαλε − Φιλαστροχχηε περ βαµβινι δι Χοχχολε Σονορε
Ιλ Χαρνεϖαλε − Φιλαστροχχηε περ βαµβινι δι Χοχχολε Σονορε βψ ΧοχχολεΣονορε 9 ψεαρσ
αγο 1 µινυτε, 6 σεχονδσ 251,239 ϖιεωσ Περ φεστεγγιαρε ιλ Χαρνεϖαλε υνα σιµπατιχα ,
φιλαστροχχα , χον προταγονιστε λε πι φαµοσε µασχηερε, Αρλεχχηινο, Χολοµβινα,
Αυγυρι Μαµµα −Ραχχοντι, ποεσιε, φιαβε, φαϖολε, ποεσιε ε φιλαστροχχηε περ βαµβινι
Αυγυρι Μαµµα −Ραχχοντι, ποεσιε, φιαβε, φαϖολε, ποεσιε ε φιλαστροχχηε περ βαµβινι βψ
Κατια Σ. Πιχονε 9 µοντησ αγο 42 σεχονδσ 482 ϖιεωσ Πρεπαριαµοχι περ λα Φεστα , δελλα ,
Μαµµα.
ΦΙΛΑΣΤΡΟΧΧΑ ∆ΕΙ ΜΥΤΑΜΕΝΤΙ δι Βρυνο Τογνολινι ϖοχε Παολο Φιορινι
ΦΙΛΑΣΤΡΟΧΧΑ ∆ΕΙ ΜΥΤΑΜΕΝΤΙ δι Βρυνο Τογνολινι ϖοχε Παολο Φιορινι βψ Παολο Φιορινι
4 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 15 σεχονδσ 4,962 ϖιεωσ δαλλα ραχχολτα , ΦΙΛΑΣΤΡΟΧΧΗΕ ∆ΕΛΛΑ ,
ΜΕΛΕςΙΣΙΟΝΕ − Χαρλο Γαλλυχχι εδιτορε, 2011. Σταϖολτα Βρυνο Τογνολινι χι ηα
ρεγαλατο
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ΛΑ ΒΕΦΑΝΑ ςΙΕΝ ∆Ι ΝΟΤΤΕ | Φιλαστροχχα περ βαµβινι | Ποεσιε ιλλυστρατε βψ Φρυττινι
ΛΑ ΒΕΦΑΝΑ ςΙΕΝ ∆Ι ΝΟΤΤΕ | Φιλαστροχχα περ βαµβινι | Ποεσιε ιλλυστρατε βψ Φρυττινι βψ
φρυττινι 1 µοντη αγο 1 µινυτε, 25 σεχονδσ 68,331 ϖιεωσ Λα Βεφανα ϖιεν , δι , νοττε χον λε
σχαρπε τυττε ροττε: χοσ ινιζια λα ποπολαρε , φιλαστροχχα , περ βαµβινι δεδιχατα αλλα
σιµπατιχα ϖεχχηινα.
2. Μανι µανινε − ΦΙΛΑΣΤΡΟΧΧΗΕ ΙΝ ΜΟςΙΜΕΝΤΟ [Τυτοριαλ]
2. Μανι µανινε − ΦΙΛΑΣΤΡΟΧΧΗΕ ΙΝ ΜΟςΙΜΕΝΤΟ [Τυτοριαλ] βψ Παολινε 9 µοντησ αγο 2
µινυτεσ, 2 σεχονδσ 1,108 ϖιεωσ ∴∀Μανι µανινε∴∀ (Παολινε), , δι , ∆ανιελα Χολογγι ε Παολα
Σεραφινο. Σεχονδο αππυνταµεντο , δελλα , σεριε , δι , τυτοριαλ εδυχατιϖι
Λα µαµµα πι βελλα δελ µονδο − Ραχχοντι, φιαβε, φαϖολε, ποεσιε, ε φιλαστροχχηε περ
βαµβινι
Λα µαµµα πι βελλα δελ µονδο − Ραχχοντι, φιαβε, φαϖολε, ποεσιε, ε φιλαστροχχηε περ
βαµβινι βψ Κατια Σ. Πιχονε 9 µοντησ αγο 5 µινυτεσ, 9 σεχονδσ 5,784 ϖιεωσ Εδιζιονε ,
ιλλυστρατα − Μαριαννε Βαρχιλον, Ιλ Χαστορο.
ΦΙΛΑΣΤΡΟΧΧΑ ∆ΕΛΛΑ ΠΡΙΜΑςΕΡΑ | φιλαστροχχηε περ βαµβινι
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ΦΙΛΑΣΤΡΟΧΧΑ ∆ΕΛΛΑ ΠΡΙΜΑςΕΡΑ | φιλαστροχχηε περ βαµβινι βψ ΛΕ ΦΑςΟΛΕ ∆Ι ΦΕ∆Ε 11
µοντησ αγο 54 σεχονδσ 9,704 ϖιεωσ Εχχο βαµβινι λα , φιλαστροχχα δελλα , πριµαϖερα! Υνα
ποεσια δα ρεχιταρε τυττι ινσιεµε, α σχυολα ο ιν φαµιγλια, περ φεστεγγιαρε λ∋αρριϖο , δι ,

Χοπψριγητ χοδε : αχ41α368φβ159406054χ7ε4εδδ8β0α2δ
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