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„Na straganie” Jan Brzechwa 

Na straganie w dzień targowy 

Takie słyszy się rozmowy: 

"Może pan się o mnie oprze, 

Pan tak więdnie, panie koprze." 

"Cóż się dziwić, mój szczypiorku, 

Leżę tutaj już od wtorku!" 

Rzecze na to kalarepka: 

"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!" 

Groch po brzuszku rzepę klepie: 

"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?" 

"Dzięki, dzięki, panie grochu, 

Jakoś żyje się po trochu. 

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej: 

Blada, chuda, spać nie może." 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

Burak stroni od cebuli, 

A cebula doń się czuli: 

"Mój Buraku, mój czerwony, 

Czybyś nie chciał takiej żony?" 

Burak tylko nos zatyka: 

"Niech no pani prędzej zmyka, 

Ja chcę żonę mieć buraczą, 

Bo przy pani wszyscy płaczą." 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

Naraz słychać głos fasoli: 

"Gdzie się pani tu gramoli?!" 

"Nie bądź dla mnie taka wielka" - 

Odpowiada jej brukselka. 

"Widzieliście, jaka krewka!" - 

Zaperzyła się marchewka. 

"Niech rozsądzi nas kapusta!" 

"Co, kapusta?! Głowa pusta?!" 

A kapusta rzecze smutnie: 

"Moi drodzy, po co kłótnie, 

Po co wasze swary głupie, 

Wnet i tak zginiemy w zupie!" 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 



Po przeczytaniu wiersza spróbujcie odpowiedzieć na pytania oraz zagadki:  

 

1. W jakim miejscu spotkały się warzywa?  

2. Jakie warzywa wystąpiły w wierszu?  

 

Rozwiązywanie zagadek: 

1. Każdy z was odgadnie łatwo tę zagadkę, 

ma bielutki korzeń i zieloną natkę?……………………………... 

 

2. Jakie warzywo, chociaż niewielkie, 

wyciśnie z oczu słoną kropelkę? ……………………………….. 

 

3. Jaka to głowa, duża czy mała, 

z zielonych liści składa się cała? ……………………………… 

 

4. Dobra gotowana i dobra surowa, 

choć nie pomarańcza, jest pomarańczowa. 

Kiedy za zielony pochwycisz warkoczyk 

i pociągniesz mocno, wnet z ziemi wyskoczy? ………………. 

 

5. Latem w ogrodzie wyrósł zielony, 

a zimą w słoiku leży kiszony?.................................................. 

 

6. Zielone łódeczki, w nich małe kuleczki. 

Ugotuję te kulki na obiad dla Julki?........................................... 

 

A teraz narysujcie trzy ulubione warzywa występujące w wierszu                                

„Na straganie”

 


