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Balon dezumflat, 

Galben colorat, 

Are mustăcioară 
Și se cheamă… 

Ghici ghicitoarea mea! 

Ghici ghicitoarea mea! 

În grădina lui Pandele, 

E un pom plin de mărgele. 

La culoare-s roșii toate, 

Cu codițe-mperecheate. 



E un fruct cu mulți pistrui, 

Roșu, cu un fes verzui, 

Acrișor și parfumat, 

Delicios când e mâncat. 

Ghici ghicitoarea mea! 

Ghici ghicitoarea mea! 

Seamănă cu-n castravete, 

Dar e galbenă, nu-i verde. 

Maimuțica ar mânca 

Toată ziua, de-ar avea. 



Stă pe viţă brobonat 

Şi e dulce la mâncat. 

Să fie un ciucure? 

Fugi de-aici, că-i… 

Ghici ghicitoarea mea! 

Ghici ghicitoarea mea! 

Se coace vara la soare, 

Piersica-i soră mai mare. 

Parfumată și cărnoasă 

Face dulceață gustoasă. 



Acrişoare sunt şi bune... 

Brumării li se mai spune. 

Şi la fiert dacă se pun, 

Faci cel mai gustos magiun. 

Ghici ghicitoarea mea! 

Ghici ghicitoarea mea! 

Mică, roşioară, 

Dulce-acrişoară, 

Creşte în pădure, 

Lângă fragi şi mure. 



În bărcuțe stau culcați 

Laolaltă patru frați. 

Când îi simt în cozonac, 

Mie cel mai mult îmi plac! 

Ghici ghicitoarea mea! 

Ghici ghicitoarea mea! 

Ascuns în cămașa verde, 

Miezul roşu nu se vede. 

Când mănânci o feliuță 

Parcă sufli-n muzicuță. 



De vorbeşti de ea, pe dată 

Gura-ţi lasă numai apă; 

Galbenă şi parfumată... 

Ceaiul îl acreşte-ndată! 

Ghici ghicitoarea mea! 

Ghici ghicitoarea mea! 

Tărtăcuţă aromată 

Ca un morcov colorată, 

Din ţări calde cumpărată! 



Este un fruct acrişor, 

Roşu, verde, gălbior, 

În poveste-i otrăvit... 

Ghiceşte fructul oprit! 

Ghici ghicitoarea mea! 

Ghici ghicitoarea mea! 

E zemoasă, parfumată 

Şi mereu e îmbrăcată 
Cu o hăinuţă pluşată... 
Ai mânca-o vara toată! 





Colorează  

fructele, 

folosind 

culorile 

potrivite! 


