Poezii-ghicitori

Duhul Adevărului

A! Bună dimineaţa, Primăvară!
Iar proaspătă te-ntorci în ţară,
Tu fragedă, şi
şi ea întinerită.
În ţara din răspântii verzi, fii .........

Completând rebusul alăturat veţi afla cum
se mai numeşte Duhul Sfânt (Ioan 14, 26).
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1. L-a găsit pe Hristos urmărind steaua.
2. Au fost … fecioare înţelepte.
3. Apostolul Matia a fost ales prin …
4. Moştenire.
5. Ucenică numită Tavita, care se tâlcuieşte
tâlcuieşte
prin: ... (Fapte 9,36).
6. Tânără
Tânără neprihănită în Taina Nunţii.
7. Sfânta
Taină prin care devii creştin.
Sfânta Taină
8. Fruct, poamă, câştig.
câştig.
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Ce numere pot înlocui simbolurile
grafice din calculele următoare?

Ajută cele 6 vrăbiuţe să ajungă fiecare la căsuţa lor.
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Dacă ordonezi corect literele de aceeaşi
culoare din fagurele de miere, poţi afla
trei dintre roadele Duhului Sfânt.
(Galateni 5,22-23).

Bună dimineaţa, Primăvară!,
de Tudor Arghezi

A ieşit răchita-n drum.
Ce-o mai fi şi asta oare,
Că-i din cap până-n picioare
Numai motocei de ............?
Mâţişorii, de Otilia Cazimir

Turturelele se îngână,
Mii de fluturi vezi zburând
Şi pe harnica ............
Din flori miere adunând.
Primăvară, de Vasile Alecsandri

În pământ scobim culcuşulCald seminţelor
seminţelor să ţină,
Până vom vedea urcuşul
Plantei noastre spre ...........
...........
Ceapa, de Nina Cassian

Toţi copiii azi sunt darnici
Căci ei ştiu că lui Christos,
Căci
Îi sunt dragi numai copiii
Cei cu sufletul ............
În ziua de Paşti, de Elena Farago

Puteţi găsi cele 8 elemente comune din cele
două imagini de mai jos?

Dacă păsările stau câte două într-o
căsuţă, rămâne o căsuţă liberă. Dacă
stau câte una în fiecare căsuţă, atunci
una din păsări rămâne fără căsuţă.
Câte păsări şi câte căsuţe sunt?

Un băiat a avut tot
atâtea surori cât şi fraţi.
Dar fiecare soră a avut
fraţi de două ori mai
mulţi decât surori. Câţi
copii au fost în total în
familie? Câţi dintre ei au
fost băieţi şi câte fete?
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