
 

 

La Paști 
Paștele e sărbătoarea 

Învierii lui Hristos. 
Mergem toți, cu mic cu mare, 
La biserică voioși. 
 

Umblă vorba-n tot orașul 
C-o să vină Iepurașul. 
Ouă roșii noi cicnim, 
Bucuroși o să-l primim.  
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Ghicitori pentru Paști 
 

Cine-ascunde-n mare grabă 

În gradină printre iarbă 

Ouşoare colorate, 
De copii mult căutate? (iepurașul) 
 

Cine șade în cuibar,  
ca un cocoloș de var? (oul) 

 

De-abia zbiara me-me-me! 

Habar n-are pentru ce. 

Și-I așa de mititel, 
Nici nu știe că e ….. (mielul) 

 

Atunci cand ea luminează, 
Viața i se scurtează. (lumanarea) 

 

Când se spală orice rele  

Şi se-aprind lumânărele,    
Este ziua cea mai mare,  

Cea mai mare sărbătoare.  
Care?  

(Paștile) 
 

Bate ca o inimioară  

Şi răsună tare-afară.  
La biserică ne cheamă  

Cu glasul lui de aramă. (clopotul) 

 

E palat sau ce e oare?  

Că o vezi din depărtare,  
Te cheamă la închinare,  
Merg la ea cu mic cu mare. (biserica) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ajută iepurașul să găseasca ouăle.  Găsește diferențele. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Colorează după număr. 
 

 

 

Care ou urmează? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


