Jocuri pentru minte...
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Rebus de Pr. Vasile Gherasim, Capu Codrului

VERTICAL:
1. Toţi copiii apar în tindă
Să ne cânte o ......
2. Numai “capetele”-i am
De la prea-micuţul ram!
Crengi de brad cu multe ace,
Poţi ghici, dacă ţi-ar place.
3. Cu Ioan şi cu Iordan
Toţi
Toţi “începem” Noul An!
Sunet vesel când glumeşti,
glumeşti,
Ia să
să văd, poţi să ghiceşti?
ghiceşti?
4. Arde sfântă
sfântă flacără
Într-o mândră ......

5. Vreau trei iniţiale
De la Ion Luca Caragiale!
Fulgii nu vin primăvara,
Ci doar iarna umplu ......
6. Un brăduţ împodobesc,
Doar să-ncep, nu să-l sfârşesc!
sfârşesc!
E al Tatălui
Tatălui Ceresc
Şi e Prunc dumnezeiesc.
Am învăţat
învăţat acum un an
Cum să scriu “şase
“şase roman”.
7. “Începutul” de lumină
lumină
Face inima senină!
Ori de-l dai, ori de-l primeşti,
primeşti,
Bucurie-mpărtăşeşti.
Bucurie-mpărtăşeşti.

8. Aplicăm din ea în viaţă
Şi e plină de povaţă.
Nu e frunză chiar de-i verde,
Pe crengile de brad se vede.
9. Când pe geam fulg se prelinge
Ştim c-afară începe a .......
Intonat frumos, sublim,
Cânt de slavă, este ......
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Câte noduri se vor
forma dacă tragi
de capetele acestei
panglici încâlcite?
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1. E bunicul nostru bun
Şi îl cheamă Moş ......
......
2. Cei mici îl fac din zăpadă
Şi-l aşează în ogradă.
Fulgu-i mic, e gingaş, dalb,
Nu e negru, este ......
......
Fiţi atenţi precum vă zic,
zic,
Vreau doar “capul” la pitic!
3. Nu privi trecutul,
Începe cu începutul!
E-un
E-un refren frumos, sublim,
Aţi ghicit, îi spune: ......
......
4. A ucis prunci şi norod.
Cum îl cheamă?
cheamă? E ......
Este mic şi străluceşte,
străluceşte,
De-l ţii în palmă se topeşte.
topeşte.
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5. Când un dar dai cuiva,
Zi-i “poftim”, nu-i spune ......
Dacă
eşti atent, înveţi
Dacă eşti
înveţi
Care-i “urma” la nămeţi!
Are el puţin gheţuş
gheţuş
Şi-i în “vârf” de derdeluş!
6. Străjuiesc
Străjuiesc precum vă spun
“Capetele” de la drum!
Magi pe Prunc Îl caută
Să-I aducă ......
7. El din aur face-un dar,
Aţi ghicit, e: .....
8. Fiţi cu toţi pe fază.
“Început” de rază!
Prooroc din vechiul neam,
Se numeşte:
numeşte: ......
9. Nu sunt spuse, nu sunt scrise,
Vin în somn, se cheamă
cheamă ......
În sens figurat vă spun,
“Cap” şi “coadă”
“coadă” la Crăciun!
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Anotimpul colindelor

TAT

... si, inima

Găseşte silabele din
centrul fulgilor astfel
încât să se formeze
cuvinte de trei silabe.

Găseşte ieşirea din labirint
trecând pe rând prin cele
5 globuri.

Poţi obţine 1 pătrat mare
şi 4 pătrate mici eliminând
exact 4 bastonaşe?
Care este umbra corectă a
Moşului şi a prietenului său?
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