
Stragan warzywny czyli warsztaty przyrodnicze 
 
 
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. 
 
 W pewien pogodny październikowy dzień nasze przedszkole odwiedziły ..... 

warzywa, które rozgościły się na placu zabaw. Kiedy wyszliśmy przed przedszkole 

poczuliśmy się, jak w bajce. Na środku placu stał stragan, a w nim przeróżne warzywa i 

owoce: takie, które każdy zna oraz takie, które zobaczyliśmy po raz pierwszy.  

Czy wiecie gdzie rosną warzywa i owoce? My już 

wiemy: miejsce, w którym rosną owoce to sad, 

zaś warzywa rosną w ogrodzie. Pan ekolog 

pokazał nam wszystkie roślinki, które 

znajdowały się na straganie: były tam jabłka, 

gruszki, cebula, rzepa, kalarepa, buraki, 

pietruszka, selery, czosnek, papryka, kapusta, 

pomidory, fasola, groch, ziemniaki ....i jeszcze 

wiele innych. A czy wiecie może, jakie nazwy ma ziemniak. My wiemy: 

- na Śląsku ziemniaki to kartofle,  

- w Poznaniu to pyry,  

- w gwarze góralskiej ziemniaki to grule, 

- w języku łemkowskim to kompera, 

- a w języku kaszubskim po prostu bulwa. 

Najlepsze było to, że mogliśmy nie tylko zobaczyć 

te roślinki, ale również dotknąć je i powąchać. 

Niektóre warzywa pachniały tak apetycznie, aż 

chciałoby się je od razu schrupać. Ale uwaga, 

należy pamiętać o tym, że wszystkie warzywa i 

owoce przed zjedzeniem należy najpierw 

dokładnie umyć (dlatego też musieliśmy obejść się smakiem).  



Jednak, żeby nie było nam przykro, na koniec 

warzywa wystąpiły w roli aktorów i zagrały dla 

nas przedstawienie "Na straganie". Wszystkim 

bardzo spodobał się występ, dlatego niechętnie 

wracaliśmy z powrotem do przedszkola. Może za 

miesiąc znów powrócą?  
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