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Εξασκηθείτε μαζί μας! 
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Πού πάει η Πόπη;
Η Πόπη πάει για μπάνιο.

Πού είναι η Πόπη;
Ποπ, Ποπ, Ποπ!



Πού πάει η μαμά;
Η μαμά πάει να πάρει ένα πεπόνι.

Πού είναι η μαμά;
Μπιπ, μπιπ, μπιπ!



Πού πάει η μπέμπα;
Η μπέμπα πάει για νάνι.

Πού είναι η μπέμπα;
Πεπ, πεπ, πεπ!



Πού πάει η άλλη μπέμπα;
Η άλλη μπέμπα πάει να πάρει μια πιπίλα.

Πού είναι η μπέμπα;
Πι, πι, πι!



Πού πάει η πάπια;
Η πάπια πάει να πιεί νερό.

                       Πού είναι η πάπια;
                       Πιπ, πιπ, πιπ!



Πού πάει η Πάμελα;
Η Πάμελα πάει να πάρει μπλε μπογιά.

           Πού είναι η Πάμελα;
             Μπιπ, μπιπ, μπιπ!



Πού πάει η Πέννυ;
Η Πέννυ πάει να πάρει μια μεγάλη μπάλα.

   Πού είναι η Πέννυ;
   Παπ, παπ, παπ!



Πού πάει η Μερόπη;
Η Μερόπη πάει να πάρει μια πένα.

       Πού είναι η Μερόπη; 
                             Μπουμα, μπουμα, μπουμα!
 



Πού πάει η Μίνα;
Η Μίνα πάει να πάρει ένα μπαλόνι.

Πού είναι η Μίνα;
Ποπ, ποπ, ποπ!



Where is Everyone Going?
English Translation

Where is Poppy going? Poppy is going to take a bath. Where is Poppy? Pop, pop, pop!

Where is mom going? Mom is going to get one melon. Where is mom? Beep, beep, beep!

Where is the baby going? The baby is going to sleep. Where is the baby? Pep, pep, pep!

Where is the other baby going? The other baby is going to get a pacifier. Where is the baby? Pi, pi, pi!

Where is the duck going? The duck is going to drink water. Where is the duck? Peep, peep, peep!

Where is Pamela going? Pamela is going to buy blue paint. Where is Pamela? Beep, beep, beep!

Where is Penny going? Penny is going to get a big ball. Where is Penny? Pap, pap, pap!

Where is Meropi going? Meropi is going to get a pen. Where is Meropi? Bouma, bouma, bouma!

Where is Mina going? Mina is going to get a balloon. Where is Mina? Pop, pop, pop!




