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Găsește și încercuiește 10 diferențe între 
cele două imagini!

Ajută iepurașul să găsească cele două 
ridichi la fel din mulțimea de mai jos!



Ajută iepurașul să găsească cele două 
ridichi la fel din mulțimea de mai jos!



Ajută iepurașii să ajungă la ouă! Care drum 
este cel corect? 



Trasează peste linia punctată, apoi 
colorează mai departe fluturașul!



Prietenii iepurașului și-au pierdut umbrele! 
Îi poți ajuta tu? Unește cu o linie perechile!



Și iepurașilor le plac florile! Colorează 
imaginea cum dorești!



Un singur ou din mulțimea de mai jos este 
unic. L-ai găsit? Încercuiește-l!



Iepurașul și puiul de găină vor să se 
întâlnească! Trasează drumul corect!



Doar un singur ou din mulțimea de mai jos 
are pereche. Unește perechea cu o linie!



Colorează cum dorești iepurașul, apoi 
spune poezia Iepuraș Coconaș! 

Iepuraş coconaş
A fugit peste imaş

Şi s-a dus colo sus,
Într-o tufă s-a ascuns!

Dar Dulău, câine rău,
L-a gonit din cuibul său

Şi-a fugit speriat
Colo-n codru-ntunecat!



Colorează folosind culorile indicate de 
numere și descoperă imaginea!



Colorează fiecare creion cu o culoare, apoi 
vezi la ce ou ajunge fiecare!



Iepurașii și prietenii lor și-au rătăcit 
umbrele. Îi poți ajuta tu să le găsească?



Colorează perechea de vrăbiuțe cum 
dorești, iar primăvara sosește îndată!



Unește punctele în ordine crescătoare și 
descoperă un prieten al iepurașului!



Cum să ajungă Matei la iepuraș și să umple 
coșul cu ouă? Trasează drumul!



Colorează iepurașul de mai jos!



Un singur animal din mulțimea de mai jos 
este unic! L-ai găsit? Colorează-l!



Colorează cei doi prieteni!
Găsește și încercuiește zece diferențe între 

imaginile de mai jos!



Găsește și încercuiește zece diferențe între 
imaginile de mai jos!



Cum să ajungă iepurașul la ou? Trebuie să îl 
ajuți tu și să trasezi drumul corect!



Colorează coșul cu ouă folosind culorile 
din exemplul alăturat!



Privește cu atenție și unește cu o linie 
fiecare iepuraș de umbra sa!



Găina a pregătit pentru iepuraș un coș cu 
ouă numai bune de decorat. Colorează!



Găsește zece diferențe între imaginile de mai 
jos și încercuiește-le!

Uite ce harnic a fost iepurașul și câte ouă a 
decorat! Ajută-l și colorează toată imaginea!



Uite ce harnic a fost iepurașul și câte ouă a 
decorat! Ajută-l și colorează toată imaginea!



Privește cu atenție și unește cu o linie 
fiecare ghiveci de umbra sa!

Decorează ouăle cum dorești, apoi 
colorează-le!



Decorează ouăle cum dorești, apoi 
colorează-le!



Colorează imaginea de mai jos folosind 
culorile indicate de numerele de mai jos!



Decupează forma de mai jos și roagă un 
părinte să te ajute să formezi figurina!

Îndoaie

Taie
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